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“Koppel”, jaargang 2 , nummer 1,  eerste 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
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                                                      Van de redactie

Samen buigen we ons over het laatste periodiek van dit jaar. We heb-
ben veel materiaal binnengekregen. Het is dan ook niet mogelijk om 
alles in een nummer te verwerken. Na overleg met onze voorzitters 
zijn we eruit. Belangrijke informatie zult u alsnog in de komende num-
mers aantreffen.  In dit nummer vindt u, voor het gemak, de agenda 
weer in een oogopslag achterin het blad. Verder hebben de verschillen-
de werkgroepen weer een jaarverslag over de betreffende activiteiten verzorgd. Emile de 
Leeuw  met  informatie over de website en een oproep voor het aanleveren van beeldma-
teriaal. De werkgroep “Natuurkoffers” heeft onder de noemer “Groene visite” een bedrag 
aan geld toegekend gekregen voor hun activiteiten en u vindt een uitgebreid verslag over 
de sleedoornpage door Gerrit Padding. De komende maanden worden er weer lezingen 
verzorgd met als thema “Marterachtigen” door Erwin van Maanen en worden we meege-
nomen naar Scandinavië door onze natuurfotograaf Jan van der Knokke. En wat te denken 
over een Winterkuier door de Eese en over de Woldberg! Raadpleeg de agenda voor de 
Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst. We wensen u gezellige feest-
dagen en een prettige  jaarwisseling toe.
Adrie Janne

   Het nieuwe jaar komt er aan !

Het nieuwe jaar komt er aan met nieuwe kansen om de natuur in eigen omgeving of verder 
weg te beleven. We wonen immers in een prachtige omgeving die onze aandacht ten volle 
verdient. Zowel de moerasgebieden binnen het nationaal park Weerribben-Wieden als de 
bosrijke omgeving van Woldberg en Eese bieden het jaar rond de mogelijkheid om leuke 
waarnemingen te doen.
De KNNV afdeling en de IVN afdeling voeren hun taken op eigen wijze uit, maar er is één 
grote overeenkomst. Beide verenigingen houden zich met de veldbiologie bezig. De eerder 
ingezette samenwerking tussen de afdelingen krijgt daarom steeds meer vorm. Naast 
tweemaal per jaar een gezamenlijk overleg met de besturen, krijgen de plannen om geza-
menlijk de lezingen en excursies te organiseren steeds meer vorm. Afstemming vindt er 
steeds plaats om zoveel mogelijk te voorkomen dat er op een willekeurige zaterdag dubbe-
le activiteiten worden georganiseerd. Zo krijgen de leden van beide afdelingen de kans om 
met elkaars excursies mee te gaan. Het lidmaatschap van de ene vereniging is dus geen 
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belemmering om bijvoorbeeld met een excursie van de andere mee te gaan. Integendeel, 
deze integratie wordt door beide besturen gestimuleerd.
Behalve algemene  activiteiten zijn er ook enkele werkgroepen actief, waarvan de leden 
zich naast het beleven van de natuur verder verdiepen in de natuurbescherming en de 
natuurstudie. Hetzij in werkgroepverband hetzij op individuele basis werken de leden van 
de werkgroepen mee aan het inventariseren of tellen van vogels, planten, vlinders en libel-
len. En als dat dan mag gebeuren (met vergunning) in De Wieden of de Weerribben, dan 
moet je dat eigenlijk als een voorrecht beschouwen. Bij het nauwkeurig vastleggen van de 
gegevens speelt de beleving een belangrijke rol.
Wij wensen onze leden een voorspoedig 2014 toe, een jaar waarin ʻDe Noordwesthoekʼ, 
opgericht als zelfstandige natuurvereniging, 60 jaar bestaat.

Ton Bode    Wilfred Ouwerkerk

Uitnodiging
Algemene leden vergadering IVN NWO

Datum: 20 - 02 - 2014
Plaats :   De Klincke  Kerkstraat 16 Steenwijk
Aanvang :19.30 uur

Naast de gebruikelijke agenda, jaarverslagen en bestuursverkiezing is er ook dit jaar 
weer een gastspreker:
$ $
Roelof Schuiling zal ons meenemen naar de Drentse heide en vertellen over de geschie-
denis en de ontwikkelingen die hebben plaats gevonden tot wat het nu is geworden: .

“Heide in het cultuurhistorische landschap”Van  ijstijd tot huidige situatie. 
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Uitnodiging
IVN Nieuwjaars bijeenkomst 2014

Het bestuur nodigt u uit om onder het genot van een hapje en een drankje, gezamenlijk 
met alle IVN-ers en partners het nieuwe jaar in te luiden.
Op zondag 12 januari deze keer in het multicultureel centrum  “Hoogtij” te Steenwijkerwold 
Oldemarktseweg 117  8341 SC

Welkom vanaf 16.00 uur

Uitnodiging ledenvergadering KNNV

Hierbij nodigt  het bestuur van de vereniging de leden uit voor het 
bijwonen van de ledenvergadering, te houden op maandag 17  
februari 2014 in het gebouw de Klincke, Kerkstraat 16 Steenwijk.

Agenda van de algemene ledenvergadering

1$ Opening
2$ Verslag algemene ledenvergadering (ALV) van 18 februari 2013. 
$ zie Koppel  van april 2013 (nieuwe leden dit periodiek niet hebben ontvangen, $
$ kunnen een exemplaar van het verslag opvragen bij de secretaris of het verslag $
$ tijdens de ALV inzien)
3$ jaarverslag 2013 van de vereniging
$ is op de ledenvergadering beschikbaar en wordt in de volgende Koppel geplaatst
4$ Verslag van de werkgroepen (zie Koppel januari 2014).
5$ Financieel – verslag van de penningmeester.
$ De financiële stukken zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn $ en kunnen 
$ ook vanaf 14 dagen voor de vergadering bij de penningmeester worden opge$
$ vraagd.
$ .  rekening en verantwoording over het jaar 2013
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$ .  verslag kascommissie over het jaar 2013
$ .  begroting 2014
$ .  vaststelling contributie 2015
$ *    het bestuur stelt voor om de contributie en lidmaatschap voor het jaar $
$      2015 onveranderd te handhaven.
$ *   benoeming kascommissie 2014.
6$ Bestuursverkiezing.
$ Aftredend is voorzitter Ton Bode. Hij stelt zich voor een nieuwe periode beschik$
$ baar.
     $ Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen door tenminste vijf leden geza$
$ menlijk. De voordracht geschiedt
     $ schriftelijk bij het bestuur uiterlijk acht dagen voor de ALV onder gelijktijdige over$
$ legging van een schriftelijke
     $ bereidverklaring van de tegenkandidaat.
        
7$ Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV $
$ in 2013 (zie het verslag in het Koppel van juli 2013).
$ .afvaardiging naar de VV 2014 (afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaar$
$ digde)
$ .benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de $
$ KNNV  in februari en november
8$ Aankondiging van lezingen en excursies.
                      
$ Met deze aankondiging delen wij u mede dat in 2014 De Noordwesthoek 60 jaar $
$ bestaat. Ruim 40 jaar geleden werd aansluiting gezocht bij de KNNV. Het IVN $
$ bestaat 20 jaar in 2014. Beide verenigingen hebben het plan opgevat om ge$
$ zamenlijk iets te organiseren.                                                                 
9$ Rondvraag.
10$ Sluiting vergadering.

PAUZE. In de pauze biedt het bestuur de aanwezige leden een kopje koffie of thee aan.

Na de pauze zal boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer ons bijpraten over de 
Weerribben en dan met name over de ontwikkelingen van de otterpopulatie, de herinrich-
ting van de polder Wetering-oost en de aanleg van de faunapassage bij Muggenbeet.

koppel januari 2014                                                                                       blad 5                   



ANBI-status KNNV afdeling de Noordwest-
hoek
De afdeling” Noordwesthoek “ van de Ko-
ninklijke Nederlandse Natuur Vereniging  is 
officieel erkend als een goed doel. Dat be-
tekent dat iedereen die de KNNV afdeling 
“de Noordwesthoek” een warm hart toe-
draagt, de vereniging blij mag maken met 
een gift en die vervolgens mag aftrekken 
van de belasting.
Donateurs die geld schenken aan een or-
ganisatie met de ANBI-status mogen hun 
schenking aftrekken van hun belastbaar 
inkomen. Dat maakt het extra aantrekkelijk 
om de KNNV “De Noordwesthoek” te hel-
pen haar werk uit te voeren. Belangstel-
ling? Neem contact met ons op 
http://www.knnv.nl/noordwesthoek/. Spel-
regels rond de ANBI zijn te vinden op 
http://www.anbi.nl/ en op de website van de 
Belastingdienst.
Wat is een ANBI?
Goede doelen moeten voldoen aan be-
paalde regelgeving om aangemerkt te wor-
den als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als 
ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. 
Hetzelfde geldt voor u als donateur aan 
een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld be
paalde giften aftrekken van uw belastbaar 
inkomen in de inkomstenbelasting.
De landelijke KNNV, De Stichting Fondsen 
en enkele KNNV afdelingen zijn aangemeld 
als ANBI. Kijk op: 
http://213.197.219.132/anbi_zoeken_lwcm/
search.php?q=knnv&p=&Submit=Zoek
Nog meer ANBI:

Vanaf 1 januari 2014 is er geen notariële 
akte meer nodig voor periodieke schenkin-
gen.

Nu zijn periodieke giften aan ANBIʼs of ver-
enigingen met minimaal 25 leden alleen 
aftrekbaar indien zij bij notariële akte zijn 
vastgelegd en voor een looptijd van ten 
minste vijf jaar (maar eindigend uiterlijk bij 
overlijden) zijn aangegaan. Per 1 januari 
2014 wordt het mogelijk om ook periodieke 
giften die via een onderhandse schen-
kingsovereenkomst tussen gevende en 
ontvangende partij worden vastgelegd, 
fiscaal aftrekbaar te maken. De Belasting-
dienst zal hiertoe een eenvoudige model-
schenkingsovereenkomst als download-
baar bestand ter beschikking stellen op 
www.belastingdienst.nl dat door beide par-
tijen moet worden getekend. Naar ver-
wachting zal hiermee de drempel voor het 
doen van een periodieke schenking voor 
veel donateurs zijn weggenomen
Heeft U nog vragen of opmerkingen dan 
kunt U altijd contact opnemen met onze 
penningmeester Annette Bos,
Tel: 06-51387138 
Email: 
penningmeester@noordwesthoek.knnv.nl 
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Website nieuws.

http://www5.knnv.nl/noordwesthoek 
door Emile de Leeuw

Beste leden,

Onze website is inmiddels al weer een heel 
tijdje on line. Het kan af en toe gebeuren 
dat met name internetbrowser Internet Ex-
plore niet alles in beeld laat zien wat er 
feitelijk wel op de website staat. Dit ligt niet 
aan onze website 
http://www5.knnv.nl/noordwesthoek maar 
komt voornamelijk door beperkingen van 
deze browser, die zelfs af en toe ook nog 
serieuze veiligheidsproblemen oplevert. 
IMHO geschiktere webbrowsers zijn bv. 
Mozilla Firefox, Google Chrome, en voor 
Apple Safari. Ook is nu bv. het periodiek “ 
Koppel” onder het hoofd : verenigingsblad 
als pdf file on line te lezen.( 
http://www5.knnv.nl/sites/www5.knnv.nl/file
s/NWH%202012-4.pdf )

Verder doe ik hiermede nog een oproep 
aan onze leden: het lijkt mij een leuk idee 
om indien beschikbaar op onze website 
http://www5.knnv.nl/noordwesthoek zoveel 
mogelijk gebruik te maken van beeld illu-
stratiemateriaal van onze leden. Ik verzoek 
dan ook leden die digitaal beeldmateriaal 
voor gebruik op 
http://www5.knnv.nl/noordwesthoek be-
schikbaar willen stellen, zoals fotoʼs, teke-
ningen, schilderijen etc. mij hierover nader 
te informeren.

Verder is het mogelijk een aparte galerie 
met fotos uit de Noordwesthoek te vullen.
Het idee: niet de kwaliteit van het beeldma-
teriaal is bepalend, daar zijn voldoende 
andere sites voor, maar plaatsing is gericht 
met nadruk op bijzondere, aparte, zeldza-

me, afwijkende of merkwaardige natuur 
waarnemingen door onze leden in hun ei-
gen omgeving. 

Zijn er vragen of opmerkingen of het opstu-
ren van beeldmateriaal dan graag een 
mailtje naar Emile de Leeuw: 
webmaster@noordwesthoek.knnv.nl

KNNV de Noordwesthoek nu ook op Face-
book! 
KNNV de Noordwesthoek naast de website 
nu ook op Facebook,  met een eigen pagi-
na heeft U op- of aanmerkingen, foto's of 
commentaar, bijdrages en of likes bezoek 
onze Facebookpagina 
https://www.facebook.com/NoordWestHoek

Opgelet  !!!!!

Voor de KNNV leden die een ac-
ceptgiro bijgevoegd vinden in de 
Koppel:

Deze acceptgiro kan maar gebruikt 
worden tot 1 februari 2014!
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Natuurkoffer 
door Lucille Keur

Vrijwilligersproject De Groene Visite uit 
Overijssel wint de hoofdprijs Groen en 
Doen 2013

Beesd 27 november 2013 – Het vrijwilliger-
sproject De Groene Visite uit Overijssel 
heeft de landelijke hoofdprijs van 25.000 
euro gewonnen in de finale van Groen en 
Doen. In dit project brengen vrijwilligers de 
natuur naar aan huis gebonden ouderen, 
zodat ook zij de natuur kunnen beleven en  
herinneringen 
Over De Groene Visite
In augustus sloegen vrijwilliger Jan Weste-
ra en Anne-Floor Zuurbier projectleider bij 
Natuur en Milieu Overijssel de handen in-
een. Samen met  Zwolle Doet en ouderen 
belangenorganisaties Overijssel bedachten 
ze De Groene Visite. 
Veel ouderen en zieken zijn aan huis ge-
bonden. Zij komen nog nauwelijks buiten 
en velen zijn sociaal geïsoleerd. Hoe blijf je 
dan in contact met je medemens en de 
natuur? De Groene visite pakt beide pro-
blemen aan. De groene visite is een net-
werk van vrijwilligers die op aanvraag ou-
deren in verzorg- en verpleeghuizen be-
zoeken. Zij maken daarbij gebruik van de 
Natuurkoffer. IVN-vrijwilliger Jan Westera 

bedacht in 2011 de Natuurkoffer. De Na-
tuurkoffer heeft verschillende themaʼs die, 
zo is inmiddels uit de praktijk gebleken, in 
staat zijn de zintuigen van ouderen zodanig 
te prikkelen dat oude herinneringen weer 
boven komen. De geur van vers gemaaid 
gras, het zien van een mooi heidegebied, 
het voelen van de ruwe bolsters van de 
kastanje en het proeven van bijvoorbeeld 
bramen en bosbessen. Herinneringen ko-
men boven van de kindertijd, jeugd, gezins-
leven, oude gewoonten of het werk. Met 
deze geldprijs kunnen wij de groep vrijwilli-
gers uitbreiden, zorgen voor deskundig-
heidsbevordering en  de Natuurkoffers ver-
nieuwen en uitbreiden. In januari starten 
we met het project.
Hoofdprijswinnaars Groen en Doen
Het projectplan moest aan strenge voor-
waarden voldoen. Niet alleen moesten de 
indieners duidelijk aangeven wat zij met het 
geld zouden willen doen, er werd ook be-
oordeeld of de plannen realistisch en haal-
baar zijn. Jurylid Chris Braat over de finalis-
ten: 'Het niveau van de plannen ligt zo 
hoog en de projecten zijn allemaal op een 
bijzondere manier van grote waarde voor 
de natuur in Nederland. Het is ontzettend 
moeilijk om hieruit te kiezen.' Dat kiezen is 
uiteindelijk gelukt. “Het Miljoenenlijntje uit 
Limburg”, “De Groene Visite uit Overijsse” 
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en “Een Dak boven het hoofd van meester 
Gert uit Gelderland” gaan met €25.000,- 
naar huis. 
Gaan voor meer groen
Groen en Doen is een programma van het 
ministerie van Economische Zaken waarbij 
in twee jaar tijd vier miljoen euro wordt 
geïnvesteerd in (opleidings-)projecten voor 
de inzet van vrijwilligers bij natuur- en land-
schapsbeheer. De prijsvraag is onderdeel 
van het programma. Dit jaar hebben ruim 
50 projecten zich aangemeld voor de prijs-
vraag. Het viel op dat ʻgroen in de stadʼ en 
biodiversiteit populaire themaʼs zijn onder 
de inzendingen. In 6 weken tijd zijn onge-
veer 20.000 stemmen uitgebracht. Na deze 
spannende online stemronde mochten de 8 
populairste projecten hun plannen uitwer-
ken en voorleggen aan de jury. Op 27 no-

vember kwamen de jury en deelnemers bij 
elkaar. Initiatiefnemer van Groen en Doen, 
oud CDA-Kamerlid Ger Koopmans, was 
aanwezig om de drie hoofdprijswinnaars 
bekend te maken.

Voor meer informatie over De Groene Visi-
te, wilt u vrijwilliger worden, of heeft u be-
langstelling voor de Groene Visite? neem 
contact op met projectleider  Anne-Floor 
Zuurbier. 
zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nll
0384250963 
Of coördinator Natuurkoffer bij IVN NW 
Overijssel Gerry Teurlinckx  E mail 
gerryteu@planet.nl
0521-513495 
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                            Gezocht: 
Jeugdbegeleid(st)er JeugdNatuurClub  De Weerribben 
JeugdNatuurClub
De JeugdNatuurClub is er voor kinderen die in of rondom het natuur-
gebied De Weerribben wonen.  Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar wordt 
er één maal per maand op de woensdagmiddag een natuur/educatieve 

activiteit georganiseerd in of nabij De Weerribben. De activiteiten zijn van september t/m 
mei en iedere maand staat in het teken van een thema. De locaties van de activiteiten va-
riëren iedere maand!
Begeleiding en organisatie
De activiteiten zijn onder leiding van gekwalificeerde natuurgidsen van de IVN afdeling 
Noordwest Overijssel. De JeugdNatuurClub is een werkgroep van de IVN afdeling Noord-
west Overijssel. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbe-
heer en Nationaal Park Weeribben-Wieden. Organisatorisch wordt de club ondersteund 
door het nationaal park.

Wat vragen we van de begeleider:
* Affiniteit met groepen kinderen in de leeftijd 7 – 12 jaar 
* Interesse, ervaring, kennis van natuur, bij voorkeur IVN-natuurgidsen of iets vergelijk-
baars
* Enthousiasme en mee willen denken/werken bij (voorbereiding) activiteiten
* Beschikbaar kunnen zijn op woensdagmiddag 13.00 – 17.00 uur (1x per maand)
* Ongeveer 3 à 4 werkoverleggen per jaar, ter voorbereiding van activiteiten programma
* Eerste seizoen meedraaien met activiteiten, voor zelfstandig een groep begeleid kan/mag 
worden
* Lid van IVN afdeling Noordwest Overijssel (worden)
* Verklaring Omtrent Gedrag

We kunnen bieden:
* Onvergetelijke ervaringen in de natuur
* Meer leren over hetgeen je beleeft en verwondering kweken voor je eigen leefomgeving
* Inspirerende en gezellige werkgroep met gemotiveerde en en-
thousiaste kinderen
* 1x per jaar een bijscholing/workshop
* 2x per jaar een contactbijeenkomst met Groene voorlichters

Interesse:
Wanneer u belangstelling heeft om jeugdbegeleid(st)er van de 
JeugdNatuurClub De Weerribben te worden, dan wordt er met 
u een afspraak gemaakt, waarbij er nader kennis gemaakt 
wordt en u uw belangstelling kunt toelichten. 
Heeft u belangstelling of wanneer u nog vragen heeft, dan kunt 
u terecht bij:
Wieke Nieland, e-mail: janenwieke88(ad)gmail.com 
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Leden onder de loep  
Terug naar de natuur
door Adrie Janne

Voor het komende winternum-
mer heb ik besloten dat het een 
kersvers lid gaat worden. Even 
naar Gerry mailen en er ligt 
een lijstje  met namen voor me. 
Degene, die het eerst de telefoon opneemt 
is Gerrit Houtschild. En ja hoor, hij wil best 
meedoen aan een interview. Mooi, dat is 
dan geregeld. Via het volgende mailcon-
tact blijkt, dat ik naar Dalfsen moet. Dat-

was wel even eenverrassing. Geen idee, 
dat we leden hebben, die zo ver weg wo-
nen! 
Tof van Gerrit, dat ik welkom ben, want hij 
is herstellende van een rugprobleem.
De gidsencursus
April van dit jaar las Gerrit het bericht dat 
er, bij voldoende deelname een gidsencur
sus van start zou gaan in Norg. Hij gaf zich 
meteen op. Dat was, wat hij wilde, zich 
verdiepen in de materie, het uitbreiden van 

zijn kennis. Norg, honderd 
kilometer ver-
derop, dat wel, maar ook weer 
een geweldige uitdaging, door 
het  totaal andere landschap. 
De omgeving van Zwolle is al 

zo bekend. Onlangs waren de cursisten 
met elkaar op excursie naar boswachterij 
Appelscha. Blinddoek voor en elkaar door 
de bush leiden, luisteren, horen, voelen, 
beleven in al zijn facetten. Het doet iets 
met je. Wel jammer, dat hij nu verstek 
moet laten gaan, maar  straks kan hij er 
indrukken van opdoen via de computer.
Die belangstelling voor de natuur heeft hij 
van jongs af aan gehad. Als kleine jongen 
met het gezin op stap, lange wandelingen 
maken, hutten bouwen, kortom  lekker 
naar buiten. Zo ging dat immers vroeger. 
Totdat je volwassen bent, een gezin sticht 
en kostwinner wordt. Dan komt het wat in 
de knel. Daar kwam verandering in. Gerrit : 
“Het was in 2005, dat mijn leven een ingrij-
pende verandering onderging. Daardoor 
kwam er weer tijd vrij om datgene te ont-
dekken, wat me intrigeerde. Tijd om door 
te brengen in de natuur samen met Bo, zijn 
trouwe viervoeter. Het was ook het mo-
ment, waarop mijn vrouw nog meer de 
kans kreeg haar baan binnen het bedrijfs-
leven uit te breiden.
Dalfsen
 Gerrit woont in een prachtige omgeving. 
Het deel van Overijssel, dat Salland heet. 
De directe omgeving van Dalfsen telt maar 
liefst 8 buitenplaatsen. Beheerd door een 
stichting, worden ze goed onderhouden.  
Twee ervan worden nog particulier be-
woond. Het zijn huize Hessum en kasteel 
Rechteren. Het is er prachtig wandelen. 

koppel januari 2014                                                                                       blad 11                   



Op een steenworp afstand kringelt de 
Vecht door het karakteristieke landschap. 
Al dat schoons is Gerrit niet ontgaan en zo 
werd een nieuwe hobby fotografie. Gerrit: 
“Ik leg de beelden vast, zoals ik ze tegen-
kom, niet dat ik er uren voor ga zitten, 
hoor. Trouwens, de natuur is dichtbij. Kijk 
maar in mijn achtertuin! Lekker rommeltje, 
allemaal kleurrijk blad. Mooi laten liggen 
voor de insecten. Je staat er verstelt van, 
wat je om huis soms aantreft! Zomaar een 
ijsvogeltje, dat aan je oog voorbij scheert 
of een specht, die je vanachter een boom 
aankijkt. En wat te denken van de vijver, 
die bruist van leven! Je hoeft er niets voor 
te doen, het is er zo maar. Er is dan wel 
een emmertje water uit de Vecht aan het 
water toegevoegd en reken maar dat daar 
wat in zat! In de zomer heb ik daar de ge-
daanteverwisseling van een rups, die uit 
zijn cocon kroop en vervolgens een prach-
tige libelle werd, vastgelegd!” Als bewijs 
krijg ik een groot foto naslagwerk in mijn 
handen gedrukt om in te zien en bekijk 
prachtige fotoʼs van uiteenlopende onder-
werpen. Onlangs is er nog een expositie 
geweest van Gerrit  in het Gemeentehuis 
aldaar over kastelen en Havezaten en er 
hingen fotoʼs van hem in een verzorgings-
huis, met als thema “ Dieren rondom huis 
en tuin”. Verder beeldmateriaal over kunst 
met betrekking tot het onderwerp “ Water” 
en het verzorgen van een lezing met diaʼs 
en verhalen over de natuur. Gerrit hoeft 
zich niet te vervelen. Hij blijft zeker niet 
onopgemerkt.
De cursus in praktijk
Een van de opdrachten  van het cursus-
team is, gedurende de anderhalf jaar een 
gebied uitzoeken, een biotoop, waar je 
onderzoek doet naar  verschillende plan-
ten, dieren en insecten, bodemonderzoek, 
de kwaliteit van het water en zo meer. On-
der de noemer “Ruimte voor de Vecht” 

heeft het waterschap Groot Salland het 
plan om een nevengeul aan te leggen 
vanuit de Vecht, ter hoogte van het gebied 
Vechtersweerd, dat bij hoog water de af-
watering reguleert. Dat wordt het studieob-
ject van Gerrit en daar zullen we hem de 
komende tijd aantreffen, uitgedost met 
laarzen, verrekijker, loeppotje en niet te 
vergeten: zijn fototoestel! 
Die plas-dras strook aan de Vecht is niet 
alleen Gerrit opgevallen. Onlangs ontmoet-
te hij er een ecologe. Zij overhandigde 
hem al een lijst met namen van planten, 
die er voor komen. Vlak bij dit terrein ligt 
een kleine camping. De eigenaar heeft 
hem al benadert om hier straks met be-
langstellenden excursies te gaan verzor-
gen. “Gerrit, als je je gidsendiploma op zak 
hebt, ga je zeker direct aan de slag?” Ger-
rit: “Dat ga ik zeker doen. Ik ben er nu al 
mee bezig. Als er vrienden langskomen, 
gaan ze vaak mee wandelen en kunnen ze 
volop genieten. Ik doe het graag. Inventa-
riseren van een bepaald gebied of het in 
kaart brengen van een dassenburcht  voor 
Natuurmonumenten in Ommen, het hoort 
er gewoon bij.”.
Vrijwilligerswerk
O ja, dat zou ik bijna vergeten: de vrijwilli-
ge brandweer! Hij is al weer bijna 30 jaar 
lid! Het is het contact met de mensen, wat 
het zo bijzonder maakt. Met elkaar verte-
genwoordigen ze alle lagen van de bevol-
king. Gerrit: “En denk nu niet dat het alleen 
maar feestvieren en loltrappen is hoor! 
Nee ,nee, hier wordt echt wat van de men-
sen verwacht. Zo wie zo twee avonden per 
week ben je kwijt.”
Ik heb gespreksstof genoeg en hoop maar, 
dat ik Gerrit niet te veel heb uitgeput. Bo 
loopt geruisloos mee naar de voordeur en 
zwaait me uit met zijn staart.
Bedankt Gerrit! 
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Nieuwe kansen voor de sleedoornpage in Steenwijk
door Gerrit Padding

De sleedoornpage is een mooie vlinder 
met kastanje bruine vleugels met aan de 
achtervleugel een klein staartje.
De vrouwtjes hebben op de bovenkant 
van de voorvleugels een oranje vlek.
De onderkant is lichtbruin tot oranje  en 
er loopt een oranje band over de achter-
vleugel

De vlinder vliegt van eind juli tot eind 
september, soms bij goed en warm weer 
gemiddelde temperatuur van 20ᵒ  nog in 
de eerste week in oktober
Ze zijn moeilijk te vinden ze houden zich vaak op rond de boomkruinen.
De vlinders voeden zich vaak met de zoete honingdauw wat bladluis afscheiden. De slee-
doorn is de waardplant waar de meeste eitjes op worden afgezet (daarom worden er vaak 
vrouwtjes waargenomen) Er worden soms ook wel eitjes gevonden op andere prunus-
soorten o.a. pruim, kers en japanse sierkers (Tuin G.Padding  te Steenwijk 2011> 11 eitjes, 
2012>8 eitjes, 2013 sept> 14eitjes)
De eitjes zijn wit, plat met ribbels net kleine platte golfballetjes.
De beste tijd om te gaan zoeken naar eitjes is in de wintermaanden, de soort overwintert 
als ei. Vaak worden de eitjes in de oksel of doorn van de tak afgezet.
De vlinder zoekt voor de ei-afzet  een geschikte plaats aan de zonnige zuidzijde van het  
Sleedoornstruweel, de temperatuur is hier hoger, de schaduwkant wordt meestal geme-
den.

De rupsen zijn groen en zijn moeilijk te vinden. Net als een aantal andere soorten uit de 
familie Lycaenidae scheiden de rupsen een zoete stof af en worden  door mieren bezocht.
De sleedoornpage is een liefhebber van een landschap met hagen, struwelen en bosran-
den.
Vooral langs sleedoornstruwelen in 
(sport)parken en tuinen in stedelijke ge-
bieden kunnen ze voorkomen.

Verbindingszones zijn voor deze kwets-
bare vlinder erg belangrijk. Mogelijkheid 
moet er zijn om in contact te komen met 
hun soortgenoten.
In een geïsoleerd gebied waar slee-
doornpages voorkomen, zal de vlinder 
met de jaren verdwijnen.
Ook het beheer moet afgestemd zijn op 
deze vlinder.
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Het radicaal wegsnoeien/zagen van de sleedoorn 
kan een populatie uitroeien of sterk decimeren.

Een goede samenwerking met de natuurbeheer-
der(s) of gemeente(n) is van essentieel belang, zij 
kunnen er voor zorgen dat de sleedoornstruwelen in 
goede conditie blijven,
zodat er geen sterke veroudering optreedt, die voor 
het sleedoornpage ongeschikt is.

De sleedoornpage had in de jaren 80 en 90  op verschillende locaties in de gemeente  
Steenwijk een paar kleine en één grote populatie.
Door een grondige onderhoudsbeurt in de struwelen door verschillende instanties is het 
dan ook goed mis gegaan.
De sleedoorn werd tot de grond afgezaagd/gesnoeid en dat op een verkeerd tijdstip (win-
tertijd) De takken werden met alle eitjes afgevoerd en vernietigd.
Jaren erna werden er bijna geen eitjes meer gevonden. Op enkele locaties was de vlinder 
zelfs verdwenen.
Het heeft jaren geduurd, voordat er weer een geschikte vestigingslocatie werd gevonden in 
de gemeente Steenwijk.
Eitjes werden weer gevonden in de stedelijke omgeving bij (sport)parken in tuinen en langs 
de Schansweg waar jonge sleedoorn was aangeplant.
Toch kon er weer van alles misgaan, door het vernieuwen en herinrichten van het 
(sport)park en een groene-zone langs de spoorbaan in 2010 werd bijna de grootste popu-
latie van Steenwijk vernietigd.
Door snel ingrijpen zijn er op de afgezaagde sleedoorntakken nog 60 eitjes teruggevonden 
en meegenomen naar huis.
Samen met de Vlinderstichting  werd er een plan opgesteld (projectplan spoedhulp slee-
doornpage in Steenwijk)
Door goed overleg met de gemeente zijn er op verschillende locaties in en rond het gebied 
weer jonge sleedoornstruiken aangeplant. Ook zijn er weer bomen bijgeplaatst, daar de 
vlinder zich vaak ophoudt in de boomkruinen.
Inmiddels zijn er 23 rupsjes uitgekomen van de sleedoornpage. De rest was geparasiteerd 
of onbevrucht. De rupsjes hadden een lengte tussen de 7 en 11 mm. Op 29 april en 3 mei 
2011 werden ze op verschillende locaties in het terrein weer teruggeplaatst op de jonge 
sleedoorn.
In 2012 een jaar na de herinrichting van het terrein werden er weer eitjes gevonden.
Op het terrein (sport)park werden 117 eitjes geteld en op de groene-zone, die ook opnieuw 
is ingericht met o.a. sleedoorn,680 eitjes. Ook op andere locaties in de gemeente waar met 
overleg gesnoeid was, werden meer eitjes gevonden In totaal werden er op 5 locaties 856 
eitjes gevonden.
Na een inventarisatie in februari 2013 werden op 6 locaties in de gemeente Steenwijk 1037 
eitjes van het sleedoornpage geteld. Een behoorlijke en sterke toename vergeleken met de 
jaren ervoor.
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De meeste eitjes ± 95% werden op 
jonge struikjes van 2011 gevonden of 
op uitlopers van oude struiken aan de 
grond en twee of driejarig hout. Het 
aantal eitjes op een struik varieerde 
tussen de 1 en 23. Het is belangrijk 
bij het inrichten van een gebied met 
sleedoorn, dat er een strooisellaag op  
de grond ligt De rupsen van de slee-
doornpage verpoppen in de strooisel-
laag aan de grond de bruine poppen 
zijn vaak vastgehecht aan een dor 
blad of schors.

Verjonging van oude sleedoornstruwelen is erg belangrijk voor deze vlinder op oude tak-
ken worden vrijwel geen eitjes afgezet. Als er toch gesnoeid wordt, zal dat gefaceerd moe-
ten gebeuren en als de sleedoornpage in het gebied voorkomt, moet voor het snoeien de 
sleedoorn goed afgezocht worden, het beste met een groepje mensen!
Het is goed om te weten waar en wanneer er gesnoeid wordt in de gemeente.
In Steenwijk hebben we nu een goede samenwerking met de gemeente en de mensen zijn 
ook meer bij betrokken bij nieuwe aanplant van sleedoorn.
We weten nu waar en wanneer er gesnoeid wordt. Met een snoeikleurcodekaart voor ver-
schillende jaren kunnen we met een aantal mensen het desbetreffende gebied afzoeken. 
De gemarkeerde struiken worden dan overgeslagen en het jaar daarop kan worden ge-
snoeid.
De nu grootste populatie sleedoornpage heeft nu meer overlevingskansen, omdat er nu 
meer verbindingsbanen zijn aangelegd.
Spannend wordt de telling 2014.

fotografie (behalve de vlinderpop)  Gerrit Padding 

Meer water- en bosvogels, minder weidevogels
door Erik Driessen

Resultaten vogeltelling in deel van De 
Wieden
Meer water- en bosvogels en minder wei-
de- en roofvogels. Dat is in grote lijnen de 
conclusie van de vogelinventarisatie 2013 
in een deel van De Wieden. Opvallend is 
dat op plekken waar Natuurmonumenten 
ʻnieuwe natuurʼ creëert de vogelstand een 
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positieve trend vertoont ten opzichte van 2007.
29 vrijwilligers duiken in het voorjaar en de vroege zomer De Wieden in om samen met 
medewerkers van Natuurmonumenten en Sovon Vogelonderzoek Nederland vogels te 
tellen. Jaarlijks nemen ze een zesde deel van De Wieden onder de loep. Dit jaar was dat 
grofweg het gebied Giethoornse Meer-Beulaker waar voor het laatst in 2007 is geteld. In 
totaal noteerden de vogelaars 5305 vogels tegen 3771 in 2007. “Die toename wordt echter 
vooral veroorzaakt door de nieuwe kolonie kokmeeuwen. Tel je die niet mee dan zijn er 
ongeveer hetzelfde aantal vogels”, vertelt Arend Jan van Dijk van Sovon. Ook het aantal 
vogelsoorten (nu 98 tegen 97 in 2007) bleef stabiel.
De vrijwilligers telden opvallend veel bosvogels in de waterrijke Wieden. Soorten als zwart-
kop, boomkruiper, tuinfluiter en vink namen flink toe. “Dat is omdat onze bossen ouder 
worden en deze soorten horen bij het oude bos”, legt beheerder Bea Claessens van Na-
tuurmonumenten uit. Zij is ook blij dat sommige soorten rietvogels zijn verdubbeld, zoals 
de bosrietzanger, de snor en de baardman. Nieuw is een broedgeval van het paapje in dit 
gebied. “Dat is een door Natura2000-beschermde vogel. Een bewijs dat we met het beheer 
op de goede weg zijn”, aldus Claessens.
Minder goed in het onderzochte gebied gaat het met 
weidevogels. Het aantal getelde kieviten daalde bijvoor-
beeld van 139 naar 69 en van de 60 gruttoʼs bleven er 
maar de helft over. Opvallend is dat het aantal water-
snippen met ruim vijftig bijna gelijk bleef, terwijl die soort 
elders in Nederland zeldzaam aan het worden is”, zegt 
Claessens.
Belangrijkste conclusie van de Vogelinventarisatie 2013 
vindt ze dat vogels snel een plek vinden in nieuwe na-
tuurgebieden. “Bij het Giethoornse meer hebben we 
vooroevers en nieuw moeras gemaakt. We zien dat terug 
in een grote toename van rietvogels.”

Vertegenwoordigende Vergadering (VV), zaterdag 5 april te Nijkerk
door Ton Bode.

Het landelijk bestuur van de KNNV nodigt haar leden uit voor de Vertegenwoordigende 
Vergadering op zaterdag 5 april a.s. te Nijkerk.
De agenda en de jaarstukken worden begin maart aan de afdelingen en werkgroepen ge-
stuurd. In de vergadering wordt ook het vervolg op het jaarthema ʻHaal meer natuur in je 
tuinʼ gepresenteerd.
Belangstellenden kunnen de stukken opvragen bij het KNNV bureau, Postbus 310, 
3700AH Zeist of digitaal via bureau@knnv.nl
  
De VV is belangrijk omdat tijdens deze vergadering leden van de afdelingen de gelegen-
heid krijgen om hun vragen en wensen ter tafel te brengen.

blad 16                                                                                    koppel januari 2014

mailto:bureau@knnv.nl
mailto:bureau@knnv.nl


KNNV leden die de jaarvergadering niet kunnen of willen bijwonen willen wij in de gele-
genheid te stellen om hun vragen en wensen bij het afdelingsbestuur ter tafel te brengen, 
zodat onze afgevaardigde deze aan de orde kan stellen op de VV. 
Om die reden hebben wij voor onze leden een bijeenkomst gepland op 31 maart om 20.00 
aan de Oosterdallaan 2A te Paasloo. Ik nodig u van harte uit om van u daar met ons te 
discussiëren over het wel en wee van onze vereniging. 
Overigens staat het ieder lid van de KNNV vrij om de landelijke jaarvergadering te bezoe-
ken en in de wandelgangen kennis te nemen van alle activiteiten die de KNNV biedt.

Een ontmoeting met IVN 
Veenendaal-Rhenen.
door Adrie Janne.

IVN NW Overijssel bestaat 20 
jaar en de vereniging trakteert 
haar leden op een gratis geheel 
verzorgde excursiedag! 
 Waar gaan we heen? Naar de 
Blauwe Kamer, een natuurgebied 
even buiten 
Rhenen. Lang geleden was mijn 
vader lid van IVN Barneveld en ik 
weet nog, dat hij op een dag met een bus 
vol IVN ers naar de Blauwe Kamer vertrok. 
Ik vond dat best spannend klinken, maar 
stond er verder niet bij stil. Maar nu treden 
we in zijn voetsporen. Op 5 oktober is het 
zover. We hebben prachtig weer en ver-
trekken per touringcar naar Veenendaal, 
waar onze collegae ons al opwachten met 
koffie en gebak. De ontvangst is allerharte-
lijkst. Deze vereniging telt 250 leden, 
waarvan er 100 actief lid zijn. Daarbij tellen 
we nog 80 donateurs. Er zijn 17 werkgroe-
pen, waarvan er 5 de jeugd bereiken. We 
bevinden ons in Natuur en Milieu Educa-
tiecentrum “De Groenhof”. Acht verenigin-
gen maken er gebruik van voor vergade-
ringen, lezingen en cursussen. Hier is ook 
een media-

theek ondergebracht. Je vindt er boeken, 
d.v.d ʼs en leskisten.
De tuin om het gebouw heen is opgedeeld 
in o.a. een bloemengedeelte, een groen-
tentuin, belevingspaden, een zintuigen-
perk, een vijver, verschillende bomen en 
struiken, een insectenhotel enz. Het ge-
heel wordt onderhouden door vrijwilligers 
en schoolkinderen.
 IVN Veenendaal-Rhenen vertelt wat over 
de 17 verschillende werkgroepen. Er is 
onder meer een werkgroep  voor de 
schoolkinderen van Rheenen. Met hen op 
pad gaan en de verwondering beleven, die 
de natuur biedt d.m.v  blaadjes bekijken, 
knoppen observeren, kijken wat zaadjes  
doen, als ze op de grond vallen. De ver-
spreiding ervan, als een kind bijvoorbeeld 
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in de poep valt, behalve dan dat je vuil 
bent. Dus niet de onderwerpen benoemen, 
maar meer de beleving van alles, wat de 
natuur aandraagt. Verder worden activitei-
ten genoemd met betrekking tot weidevo-
gelbescherming, de plantenwerkgroep, 
natuurpaden, bomen en openbaar groen, 
het “Groene Blad” en de Internetsite, de P 
R, de natuurwerktuin, duurzaamheid, de 
jeugdgroepen, buitenschoolse opvang en 
maatschappelijke stages. Er wordt door 
verschillende vrijwilligers wat verteld over 
o.a  het ontstaan van de Utrechtse Heuvel-
rug en het Groene Stapstenenproject. Dit 
project is een initiatief, dat  bewoners in 
een nieuwbouwwijk motiveert om hun tui-
nen natuurvriendelijk in te richten en hun 
leefomgeving gezond en groen te maken 
i.p.v te bestraten en ellenlange schuttingen 
te plaatsen. Leden gaan vervolgens de 
huizen langs en bieden de bewoner een 
tasje aan met een welkomstwoord, folder-
materiaal en een vogelhuisje. Als mensen 
meedoen, kunnen ze de tuin laten keuren 
en een certificaat krijgen.

 Het is tijd geworden voor de lunch en we 
rijden onderwijl via Rhenen, de dierentuin 
en de Grebbeberg, de begraafplaats van 
jonge soldaten, die hun leven lieten tijdens 
de oorlog, naar de Blauwe Kamer.De 
Blauwe Kamer is een natuurreservaat, 
waar vroeger de rivierklei werd gebruikt 
voor de  stenen , die nodig waren  voor de 
wederopbouw van ons land. Elke week 
500.000 bakstenen!
Onze groep wordt in drieën gedeeld om 
met de gidsen het gebied te verkennen.
Hier langs de Nederrijn vinden we resten 
van een steenfabriek, nu ruïnes, waar ko-
nikspaarden, grootoorvleermuizen en wilde 
bijen een schuilplaats vinden. Het gebied 
is een opslagplaats voor overtollig rivierwa-

ter, wanneer het water buiten zijn oevers 
treedt. Door de dynamiek van de rivier 
ontstaan er wilgenbossen , moeraslanden 
en bloemrijk grasland. Verder komen er 
200 vogelsoorten en 300 plantensoorten 
voor. Je ziet er lepelaars, kwartelkoningen, 
steltlopers, de grote zilverreiger, de gras-
mus en de torenvalk. Ook de bever, de 
ringslang en de vos voelen zich er thuis. 
De begrazing gebeurt door konikspaarden 
en galloways. Je treft er planten aan als 
duizendguldenkruid, kattendoorn, pasti-
naak, karwij en vlooienkruid.
Onze gastheren en vrouwen trakteren ons 
daarna in het bezoekerscentrum van de 
Blauwe Kamer op een hapje en een drank-
je en daarna is er een uitwisseling over de 
beleving van deze dag. Deze afdeling 
heeft er voor ons een geweldige dag van 
gemaakt. Het was goed voorbereid en de 
sfeer was bijzonder hartelijk. Naar alle 
tevredenheid stappen we weer de bus in 
om terug te gaan naar Wanneperveen, 
waar we worden getrakteerd op een zeer 
uitgebreid diner, dat onze verwachting ver 
overtreft!  Ons bestuur komt dan ook alle 
lof toe!

koppel januari 2014                                                                                       blad 19                   



Jaarverslag 2013 van de werkgroep 
Wolterholten  
door Ernst Kleis.

De gemeente heeft in het voorjaar een 
zeer grote hoop tuinafval voor ons 
afgevoerd, heeft de leilinden laten snoeien 
en heeft de meidoornhaag ook één keer 
laten knippen. Het zou mooi zijn als dit net 
als vroeger twee keer per jaar zou kunnen 
worden, omdat de heg zo snel groeit dat hij 
er na een paar maanden al weer slordig 
uitziet. Het overige onderhoud is verricht 
door het werkduo, dat daarbij voor het 
schoffelen weer werd 
geassisteerd door Gerard Galema en ook 
een keer geholpen is door Wim Brussee 
en Agnes Krebber
Het gras is verscheidene keren gemaaid, 
zowel op de paden in de Heemtuin als 
tussen de steenblokken van het geologisch 
monument. De eerste keer is gemaaid net 
voordat de paardenbloemen, die volop in 
bloei stonden, zaad gingen vormen. 
Hiermee wilden we bereiken, dat er minder 
dan vorig jaar paardenbloemen zouden 
gaan opschieten rondom de stenen. Van 
de pinksterbloemen, die dit jaar extra talrijk 
stonden te bloeien, hebben we toen een 
veldje niet gemaaid omdat ze zo mooi 
waren, maar vooral omdat we zo meer 
oranjetipjes hoopten 
te krijgen. Er is weer 
begroeiing uit de 
vijver gehaald en er 
is, waar nodig, flink 
gesnoeid. Het 
publicatiebord nabij 
de bank was van zijn 
sokkel gescheurd. 
Dat is thuis 
gerepareerd en het 
zal binnenkort 
worden 
teruggeplaatst. Het 

centraal geplaatste informatiepaneel moet 
ook nog worden vernieuwd. De grote diepe 
waterplas uit de leemkuil zijn we nog niet 
kwijt doordat de afvoer nog verstopt is. 
Kikkers hebben gebruik gemaakt van deze 
tijdelijke mogelijkheid om zich voort te 
planten. Het heeft er gekrioeld van de 
kikkervisjes.
Er is meer dan eens illegaal afval gestort. 
Bij afgedankt meubilair stond er een 
dekselloze koelbox met daarin enkele 
grote scherven van een gebroken spiegel. 
Een onnozelaar heeft deze box, vooraleer 
hij door de gemeente kon worden 
weggehaald, leeggestort boven een grote 
steen waardoor talloze gemene 
glassplinters zijn rondgestrooid.  Het 
opruimen kostte veel tijd, die beter gebruikt 
had kunnen worden. Het moest wèl, want 
we wieden daar rondom de stenen het 
onkruid nogal eens met de blote handen 
en ook willen we voorkomen dat bezoekers 
een lekke fietsband krijgen. Om diezelfde 
redenen moesten we na het knippen van 
de meidoornheg nog langdurig takjes 
rapen i.v.m. hun lange vlijmscherpe 
doornen. Bij plantwerk in de tuin worden 
we vaak pijnlijk geprikt door in de grond 
terechtgekomen doornen die door 
handschoenen niet te stuiten zijn. Op zoʼn 
moment zou je de meidoorn graag 
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vervangen door een liguster. Nabij de bank 
zijn er ook dit jaar weer bierflesjes tegen 
de stenen stuk gegooid. Een jaar zonder 
vandalisme schijnt niet mogelijk te zijn.
Van één van de oude perenbomen is, 
waarschijnlijk door harde wind, een grote 
tak afgebroken. De wond aan de boom is 
relatief gunstig volgens pomoloog Geert 
Bosma uit Blesdijke die zijn jaarlijkse 
controle van de hoogstambomen in de 
heemtuin deed terwijl wij er aan het werk 
waren. Hij is lid van een vereniging die zich 
inzet voor het behoud van 
hoogstambomen van oude fruitrassen. Er 
hingen veel peren aan de bomen; ze zijn 
door mensen uit die buurt geplukt. De heer 
Bosma kon ons vertellen, dat de eerste 
perelaar in de rij een Beurré Diel is en dat 
de volgende van het ras Winterlouwtje is 
resp. hand- en stoofpeer.
Begin november zal worden begonnen met 
het najaarswerk in de heemtuin. Het Klein 
Hoefblad is verdwenen en het Bont 
Kroonkruid bloeide weer geweldig. Van de 
woekerende Canadese Guldenroede moet 
een groot deel op de schop.
In de gemeentelijke folder die elk jaar ter 
gelegenheid van de Open 
Monumentendag wordt gepubliceerd wordt 
ook altijd het Geologisch Monument 
Wolterholten genoemd. Die folder is dit 
jaar in een nieuwe mooiere vorm 
uitgevoerd. Helaas is hierbij de tekst over 
het GMW zodanig ingekort en verminkt dat 

hij nietszeggend en gedeeltelijk zelfs 
foutief is. We zullen een voorstel voor een 
betere korte tekst indienen

Jaarverslag Geologiewerkgroep seizoen 
2012 -2013.
door Bert Hummel

Op de eerste werkgroepavond in oktober 
waren we te gast bij onze leden Dini en 
Ton Scholtz. Hier hebben we hun verzame-
lingen, niet alleen geologie, bekeken. Deze 
verzamelingen zijn zo overweldigend dat 
we, met stijgende verbazing en bewonde-
ring, gemakkelijk de gehele avond konden 
vullen. De overige verenigingsavonden 
vonden we weer onderdak in De Meenthe. 
In november hadden we voor de pauze het 
huishoudelijk gedeelte. Bert Hummel gaf 
aan dit seizoen nog coördinator te zullen 
blijven. Er werden nadere afspraken ge-
maakt over de geologische fietstocht die 
de werkgroep op 20 april 2013 zal organi-
seren. Na de pauze gaf ons werkgroeplid 
Zwaan Beijk een presentatie over de geo-
logie van de Haute Normandie in Frankrijk. 
Zij had o.a. prachtige zee-egels meege-
nomen die zij daar had gevonden. Ook 
toonde zij ons fotoʼs van historische dui-
venhuizen in deze streek. De heer Koos 
Tap uit Coevorden gaf in december een 
power point presentatie over de geologie 
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van de Eifel en de gewijzigde loop van de 
Moezel door geologische invloeden. Werk-
groeplid Bert Hummel gaf in januari een 
power point presentatie van de fotoʼs die 
hij heeft gemaakt tijdens excursies en op 
de werkgroepavonden. Verder vertoonde 
hij een serie over leven en werken op een 
Saksische boerderij in Uffelte waar hij re-
gelmatig komt. Hier geen loopstal en mel-
krobot. De koeien staan nog gewoon op 
stal met de voergoot er voor en de grup er 
achter. In februari gaf werkgroeplid Ernst 
Kleis een lezing over Zweden en Noorwe-
gen. Naast de geologie besteedde hij ook 
ruim aandacht aan cultuur en natuur. Ook 
konden vele stenen worden bewonderd die 
tijdens de vakantie waren verzameld.
In maart gaf werkgroeplid Piet Timmerman 
een power point presentatie over de reis 
die hij samen met zijn vrouw Ria heeft ge-
maakt door China. Op 14 mei 2010 begon 
hun reis in Beijing. Vandaar ging het naar 
Xiʼan, Nanjing, Shanghai, Gullin en Gu-
angzhou om op 4 juni te eindigen in Hong-
kong. Naast culturele hoogtepunten zoals: 
Chinese Muur, Ming Tombes, Plein van de 
Hemelse Vrede, Verboden Stad en Terra-
cottaleger, kwam ook de geologie aan de 
orde. Getoond werden o.a. zandsteenfor-
maties met een Limoniet (ijzer) laag en de 
Gele Rivier , die zo geel is door het vele 
zand dat er in stuift vanuit de Gobi woes-
tijn. Een bijzondere ervaring was de reis 
met een magneettrein, waarbij een snel-
heid van 431 km per uur werd bereikt. In 
april vervolgde Ernst Kleis zijn lezing over 
Scandinavië. Op 20 april organiseerde de 
werkgroep een geologische fietstocht 
rondom Steenwijk. Het aantal deelnemers 
viel tegen. Naast de vier organisatoren 
waren er slechts vier personen die op deze 
kille dag deelnamen aan de interessante 
fietstocht.
Tevens werd in april een excursie georga-
niseerd waaraan 

9 personen deel namen. ʼs Morgens werd 
een bezoek gebracht aan het geologisch 
museum IJsselvallei in Olst. Dit is een par-
ticulier museum van Louis Verhaard. ʼs 
Middags werd naar geologisch materiaal 
gezocht bij de zand- en grindwinning 
Dyckerhoff Basal in Markelo. De vondsten 
hier waren o.a. fossiel hout, sponzen, por-
fieren, granieten, jaspis en ijzerzandsteen. 
De werkgroepavonden werden gemiddeld 
door ruim 20 personen bezocht.

Jaarverslag lezingen 2013
door Theo van de Graaf

Ook dit jaar waren er weer 
vijf lezingen gepland.
De eerste lezing vond 
plaats op 21 januari. Het 
onderwerp was het na-
tuurgebied van Zuidwest-Drenthe in de 
omgeving van Havelte en Uffelte. De le-
zing werd gegeven door Jaap Veneboer. 
Hij liet een groot aantal  mooie  foto's zien 
van het landschap en de dieren en planten 
die in het gebied voorkomen.
Op 18 maart zou Petra Borsch een lezing 
geven over stinzenplanten. Helaas bleek 
de spreekster op het laatste moment ver-
hinderd vanwege familieomstandigheden. 
Toch kon er nog snel een goede vervang-
ster voor haar in de plaats gevonden wor-
den in de persoon van mevrouw Tonckens. 
Zij hield een boeiende lezing over sneeuw-
klokjes, gele tulpen, crocussen en vele 
andere voorjaarsbloeiers.
De derde lezing werd op 21 oktober gege-
ven door natuurfotograaf Ruurd Jelle van 
de Leij en betrof twee onderwerpen. Voor 
de pauze kwamen de vogels van de Stel-
lingwerven aan de orde en daarna was de 
natuur in Polen aan de beurt. Beide onder-
delen werden door de spreker met verve 
en vaak op humoristische wijze naar voren 
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gebracht. Er was veel belangstelling voor 
deze lezing. Met 75 belangstellenden was 
de zaal goed bezet.
Op 18 november hadden we een lezing 
met een actueel onderwerp met als titel: 
“De wolf terug in Nederland: wat nu?” De 
aanleiding voor deze lezing vormde de 
vondst afgelopen zomer van een dode 
wolf, een vrouwtje, in de omgeving van 
Luttelgeest. Was zij hier op eigen kracht 
gekomen of was er sprake van een grap? 
Was zij aangereden, neergelegd of dood-
geschoten? Was zij misschien de voorbo-
de van meerdere wolven uit het oosten en 
zuiden van Europa op weg naar ons land? 
Wat staat ons te wachten en hoe hiermee 
om te gaan? In deze lezing ging zoogdier-
onderzoeker Erwin van Maanen in op deze 
vragen en op de leefwijze en het voorko-
men van de wolf in Europa. Vanwege een 
eventueel grote toeloop van belangstellen-
den werd bij uitzondering gekozen voor 
een wat grote-
re zaal in de 
Meente. He-
laas bleef het 
bezoekers-
aantal steken 
op 57 perso-
nen. Niettemin 
was het een 
boeiende lezing.
Op het moment van schrijven hebben we 
dit jaar nog één lezing te gaan. Op 16 de-
cember komt Philip Friskorn met een le-
zing over “Overijssel tussen Regge en 
Reest”. Dit zal zeker weer een mooie le-
zing worden met prachtige beelden zoals 
we dat van Philip gewend zijn.
Ik wil dit verslag afsluiten met speciale 
dank aan degenen die geholpen hebben 
met het inrichten van de zaal en het opzet-
ten en weer opruimen van het scherm.

Jaarverslag 
paddenwerk-
groep
door Ton Bode

In eerdere jaar-
verslagen werd 
er al bericht over 
de slechte water-
kwaliteit in de vijver van de wijk Padden-
poel en de plannen die er waren om de 
poel op te schonen. Dat is gebeurd in het 
vroege voorjaar van 2013. De opzet was 
om de werkzaamheden voor aanvang van 
de normale paddentrekperiode af te ron-
den, maar dat is door de koude februari- 
en maartmaand niet gelukt. IJs belemmer-
de de uitvoering. Het afgelopen jaar zijn er 
geen meldingen over padden of andere 
amfibieën ontvangen. De komende jaren 
zal worden gevolgd of de poel weer als 
voortplantingsplaats voor amfibieën zal 
functioneren.

Jaarverslag 2013 van de Vlinderwerk-
groep “De Kop van Overijssel”
door Johan Hartemink

In de winterperiode hebben we zeven keer 
vergaderd met gemiddeld 12 deelnemers. 
De meeste aandacht op die avonden is 
uitgegaan naar de nachtvlinders. Een 
boeiend wereldje van niet alleen maar 
grauwe vlindertjes. Wat een variatie in 
kleuren en tekening, met streepjes, vlek-
ken, enz. En het wordt helemaal leuk als je 
ook nog die beestjes naar je toe kunt lok-
ken met stroop of licht. Het enige wat daar-
in vaak tegenwerkte was het weer: te koud 
of te nat. Maar de afgelopen zomer heeft 
alles goedgemaakt met een ouderwets 
dagvlinderjaar met heel veel Koolwitjes, 
Kleine Vossen, Dagpauwogen, Atalantaʼs, 
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Citroenvlinders, Bonte Zandoogjes en er 
werden zelfs heel wat Koninginnepages en 
Luzernevlinders waargenomen, en als 
uitschieter op de tweede plaats het Gam-
ma-uiltje, een nachtvlinder. Bij de tuinvlin-
dertelling van dit jaar bleek dat 2013 de 
beste vlinderzomer van deze eeuw is ge-
weest: Er werden in 6762 tuinen meer dan 
180.000 vlinders geteld. Het gaat goed  
met de vlinders zou je kunnen denken, 
maar ho maar, niets van dat. In de jaren 
negentig hadden we 6 zomers met meer 
vlinders en toen vonden we al dat de vlin-
derstand zo achteruit ging.
Afgelopen zomer hebben we veel aan-
dacht besteed aan de leefwereld, het voor-
komen en de voortplanting van een zeld-
zame, prachtige  soort dagvlinder: de Kei-
zersmantel. Het is één van de soorten pa-
relmoervlinders, waarvan de Zilveren 
Maan in De Wieden voorkomt. Een andere 
soort dagvlinder is de Sleedoornpage die 
we weinig waarnemen, maar waarvan we 
in de winter wel meer dan duizend eitjes 
gevonden hebben. Die eitjes zoeken we 

om te kijken welke sleedoorns niet ge-
snoeid mogen worden, zodat deze soort 
zich nog verder kan vermeerderen en zijn 
gebied kan vergroten. In de vlinderwer-
kroep willen we ons steeds meer verdie-
pen in de wereld van dag-en nachtvlinders 
om, als het nodig is, ze ook beter te kun-
nen beschermen.

Jaarverslag vogelwerkgroep.
door Thijs Krösschell

Na de overwonnen opstartperikelen (juiste 
vergaderavond, wat willen we met de vwg),  
kunnen we terugzien op een geslaagd 
seizoen.
De maandelijkse avonden werden bezocht 
door  een min of meer vaste deelnemers-
groep in aantal variërend tussen de 15 en 
22 mensen. Het na-de-pauzeprogramma 
was divers: de ene keer werd een diapre-
sentatie gehouden, de andere keer hielden 
we een vogelgeluiden”cursus”, er was een 
film van Dutch Birding, er is uitleg gegeven 
hoe atlasblokken werken, etc.
Voor het eerst hebben we actief meege-
werkt aan de Nationale Vogelweek in mei. 
Er is een vroege vogelzang excursie ge-
houden in Rams Woerthe (geleid door 
Henk Bergsma en Piet Hein Klip)  en op de 
kijkhut in de Auken hebben we een hele 
dag lang uitleg gegeven aan (in totaal 59) 
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belangstellenden over wat er te zien was. 
Daarvoor had Johan Hartemink een flinke 
ploeg mensen nodig en dat is prima gelukt. 
De deelname aan deze Vogelweek  is 
(ons) zo goed bevallen, dat we in principe 
in 2014 weer mee zullen doen.
Ook zijn we weer gestart met tweeweke-
lijkse avondexcursies na de winterbijeen-
komsten. Jaren geleden werden dit soort 
excursies ook gehouden. In mei en juni zijn 
we naar verschillende prachtige excursie-
gebieden in onze regio geweest, hoofdza-
kelijk uitgezocht en voorbereid door Theo 
van de Graaf, die ook de meeste excursies 
leidde. Mede door het vaak mooie voor-
jaarsweer waren het mooie avonden. Ge-
middeld namen 6-10 personen er aan deel.

In dezelfde voorjaarsmaan-
den is ook iedere zon-
dagmiddag de obser-
vatiepost in de Auken 
weer door ons bemand: 
leuk voor de passanten,  
goede pr voor onze 
vereniging, maar voor 
ons als vogelaars is 
het prachtig dat de soortenlijst van daar 
waargenomen vogels  imposant begint te 
worden. Johan Hartemink heeft de organi-
satie van Klaas Hoekstra overgenomen. 
Inmiddels zijn we weer gestart met de bij-
eenkomsten van het winterseizoen 2013-
2014. De opkomsten bij de eerste avonden 
waren goed en dat geeft zin in het vervolg!

WEIDEVOGELBESCHERMING NOORDWESTHOEK 2013:
meer succesvolle legsels, maar door te weinig vliegvlugge kuikens loopt de weidevogel-
stand verder terug. 
door de commissie weidevogelbescherming.
Afname weidevogelstand 
In 2013 werden door 17 vogelwachters bij circa 37 agrariërs op circa 1035 ha 192 legsels 
van weidevogels beschermd. Het gebied, waar weidevogelbeschermers actief zijn, is grof-
weg vergelijkbaar met 2012. 
Van de kievit werden in 2013 173 nesten gevonden. Dit zijn 17 nesten per km2. Dit is een 
lichte daling in vergelijking met 2012 (18 paar per km2). Wel is duidelijk dat de afnemende 
tendens sinds 2006 (26 paar per km2) doorzet. En daarbij wordt de positieve uitschieter in 
2005 (43 paar per km2) nog even buitenbeschouwing gelaten (fig.1). Ook landelijk neemt 
de kievit de laatste 10 jaar af. 
Van de grutto werden in 2013 slechts 2 nesten gevonden. In 2004 werden van de grutto 
nog 37 nesten gevonden. De soort neemt steeds verder af in het boerenland en is hier 
bijna verdwenen, ondanks de beschermende maatregelen (fig.2). Van de scholekster wer-
den 14 nesten gevonden. In 2005 waren dit er nog 40. Ook hier loopt de stand fors terug 
(fig.3). De wulp is in deze regio nooit talrijk geweest op het boerenland. Van de wulp wer-
den nog 2 legsels gevonden. In 2004 waren dit nog 8 legsels. Van de tureluur werden jaar-
lijks circa 5 nesten gevonden. In 2013 was dit nog maar één nest. Dit is ook minder dan de 
afgelopen jaren. Ook hier is sprake van een forse afname. 
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Uitkomst en verliesoorzaken
Het uitkomstpercentages van de nesten van de kievit  en scholekster zijn de laatste jaren 
goed (meer als 75 %). (fig. 4). De predatie van legsels is de laatste jaren veel lager als in 
de periode 2000-2005 (fig. 5). In de gemeente Steenwijkerland wordt actief op de vos ge-
jaagd. Mogelijk staat de afnemende predatie van legsels hiermee in verband. Toch geeft 
het ook een wat vertekend beeld. In het gebied Eesveen en Kallenkote, maar ook ten zui-
den van Zuidveen, waar 10 jaar terug nog veel weidevogels broedden, is de stand fors 
teruggelopen als gevolg van zware predatie door de vos. Extra aandacht voor het terug-
brengen van het aantal vossen in het gebied in de omgeving van Eesveen en Kallenkote 
en ten zuiden van Zuidveen blijft noodzakelijk om ook hier met succes weidevogels te kun-
nen beschermen.
Veel te weinig kuikens vliegvlug
Veel vogelwachters gaven aan dat hun indruk was dat er maar weinig weidevogelkuikens 
vliegvlug zijn geworden van kievit, grutto, scholekster en wulp. De lage overleving van wei-
devogelkuikens is landelijk breed een probleem. Vooral in de kuikenfase zijn extra inspan-
ningen nodig op het boerenland om de weidevogels te behouden. Een groot deel van de 
boeren geeft alle medewerking aan de weidevogelbescherming bij het ontzien van de nes-
ten. Echter de landbouw is zo intensief geworden, dat het voor de kuikens erg moeilijk is 
om te overleven. Voor kuikens van de grutto is dit extra moeilijk, omdat zij in het lange gras 
verblijven. 
Hoe kan de kuikenoverleving worden vergroot? 
Door het plaatsen van stokken met plastic zakken (ca. 4 per ha) een dag voor het maaien, 
kun je gruttogezinnen (en tureluurgezinnen) wel uit het te maaien perceel wegjagen. Op 
zich werkt deze methode goed, maar wordt nog veel te weinig toegepast. Daarnaast is het 
probleem dat er vaak grote oppervlaktes in één keer worden gemaaid, waardoor er plek 
overblijft, waar kuikens dekking kunnen vinden in lang gras. Meer gefaseerd
maaien, stroken laten staan, of afwisseling met beweide percelen (meer mozaïek) biedt 
betere overlevingskansen voor weidevogelkuikens. Het lange gras is zowel van belang 
voor voedsel voor de kuikens (insecten) als dekking tegen predatoren. Als kuikens een 
kaal gemaaide vlakte moeten oversteken, zijn ze een gemakkelijke prooi voor predatoren 
als zwarte kraai en blauwe reiger.  

Kuikens van de kievit, gaan direct na het uitkomen van het nest naar percelen met kort 
gras, afgeweide percelen of blijven op maisakkers. Ze hebben dan ook weinig last van het 
maaien. Tegenwoordig broedt het grootste deel van de kieviten op (mais)akkers. Op 
maisakkers gaat echter nog veel mis. Van veel vroeg uitkomende kievitsnesten, worden de 
jonge kuikentjes ondergeploegd bij het klaarmaken van het perceel voor de mais. Ook hier 
is het goed mogelijk om een dag voor de bewerking stokken met plastic zakken te plaatsen 
om de kuikens uit het perceel te verjagen. Echter ook hier geldt dat ze in de buurt dan wel 
een perceel moeten kunnen vinden met kort gras (eind april), bij voorkeur een afgeweid 
perceel. In afgeweide percelen vinden jonge kieviten het beste dekking, doordat ze bij on-
raad dekking kunnen zoeken in een pol. 
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Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat 
door de weidevogelbescher-
ming veel nesten met succes 
worden uitgebroed. Door het 
steeds verdergaande inten-
sieve landbouwkundig over-
leven er echter maar weinig 
kuikens, waardoor de weide-
vogelstand op het boeren-
land in de Noordwesthoek 
sterk terugloopt. Extra aan-
dacht van boeren en weide-
vogelbeschermers om de kuikenoverleving te vergroten, is noodzakelijk voor het voortbe-
staan van weidevogels op het boerenland. 
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Commissie Weidevogelbescherming Noordwesthoek 

Jaarverslag van de Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland (NMPS)
 over 2013
door Henk Plat
Wij vergaderden in 2013 op: 30 januari, 4 maart, 16 
april, 21 mei, 9 september.
Hierna lukte het niet meer om structureel eens in de zes 
weken te vergaderen: ziekte en drukke werkzaamheden 
e.d. gooiden telkens roet in het eten en we moesten ons 
beperken tot lopende zaken.
In mei heeft Robert Rubertus wegens andere tijdroven-
de werkzaamheden zijn lidmaatschap van het platform 
opgegeven. Wij danken hem voor zijn jarenlange steun!
Ynske Schuringa heeft per 1 augustus het platform ver-
laten, stuurt post en email nog door, totdat er een nieu-
we secretaris is gevonden. Wij hebben dringend nieuwe 
leden nodig, dus weet u iemand of wilt u zelf misschien 
meedoen, meldt dat dan snel aan ons.
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Op 17 januari stonden we voor de bestuursrechter in een zaak tegen de gemeente Steen-
wijkerland.  
Na diverse rechtszaken over de zonder vergunning gebouwde lodges op het eiland van 
camping de Kluft is uiteindelijk in mei in het voordeel van de eigenaar beslist; hiermee 
werd een voorsprong genomen op het nieuwe bestemmingsplan voor de verblijfsrecreatie-
terreinen, waarbij er nieuwe huisjes e.d. mogen worden geplaatst, maar uitbreiding van het 
totaal aantal mogelijke gasten niet is toegestaan. De rechter oordeelde dat de gemeente 
terecht heeft gelegaliseerd. Wel is nu door ons toedoen de helft van het eiland bestemd als 
groen (voor wat het waard is). Het blijft een vreemde zaak en roept op tot burgerlijke onge-
hoorzaamheid met de natuur als grote verliezer. De gang naar de Raad van State lieten we 
achterwege, deels om financiële risicoʼs te vermijden.
De tool Aerius, die ontwikkeld wordt voor beoordeling van de Programmatische Aanpak 
Stikstofdepositie (PAS) laat op zich wachten. We moeten geduld hebben.

In maart horen we van het plan voor drie nieuwe fietspaden, waarvan er één naar onze 
mening zeker natuurvriendelijker kan worden aangelegd: langs de Vloddervaart zou het 
pad door de Ecologische Hoofdstructuur komen te lopen, terwijl een paar honderd meter 
verder de A.F.Stroinkweg loopt waarlangs dat pad ook prima zou passen. We dienden di-
verse zienswijzen in bij zowel gemeente als provincie, dit leidde jammer genoeg niet tot 
aanpassingen, verder vonden we de voorafgaande onderzoeken te mager en niet com-
pleet.
Onze inschatting was, dat wij juridisch zeer sterk stonden en omdat de gemeente haast 
had met realiseren i.v.m. toekenning subsidies, probeerden wij in meerdere gesprekken 
met vertegenwoordigers van de gemeente een uiteindelijke beslissing door de Raad van 
State te voorkomen; we zijn uiteraard niet op voorhand tegen fietspaden, mits rekening 
houdend met natuur- en milieubelangen.
Uiteindelijk zijn we in goed overleg met de gemeente Steenwijkerland tot een bevredigen-
de oplossing gekomen met voor de natuur extra compenserende maatregelen.
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In mei hebben we Staatsbosbeheer weer geholpen met het planten van waterzuring op 
nieuw aangelegde ribben, wat intussen een goede traditie is. Twee maanden later zijn we 
die planten gaan inspecteren in de hoop eitjes van de grote vuurvlinder te kunnen tellen, 
en ja hoor! We vonden eitjes, op één plant zelfs meer dan vijftig.
Ook hebben we uit de terreinen bij Wetering–Oost nog een kleine honderd kattenstaarten 
uitgestoken en deze hier weer geplant om op deze manier de vlinders in de toekomst van 
extra nectarplanten te voorzien.
We blijven ons inzetten voor deze prachtige vlinder.

Eind mei spraken we met wethouder Boxum van de gemeente Steenwijkerland over diver-
se zaken zoals: megastallen, fietspaden,verlichting van bedrijfsgebouwen in het buitenge-
bied en het aanstaande nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied.
Maar ook het hoe en waarom van het NMPS kwam in een prima sfeer aan de orde.

In oktober zijn wij door het bestuur van het I.V.N. uitgenodigd bij een deel van de bestuurs-
vergadering, met als doel onduidelijkheden weg te nemen omtrent de jaarlijkse bijdrage en 
om te komen tot betere communicatie.
Deze gelegenheid werd door allen als zeer positief ervaren en wordt wellicht jaarlijks her-
haald.

Anneke de Vries houdt onze website bij:    www.nmps.nl

Leden van het platform zijn:
Ger de Haan (penningmeester), gerdehaan1@gmail.com
Rolf Kranenburg, R@Kranenburg-Pilz.eu
Emile de Leeuw, 1awfs@xs4all.nl 
Henk Plat (voorzitter), henk.plat@planet.nl 
Anneke de Vries, anneke.dvrs@gmail.com

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2013.
door Alice de Boer-Slingerland

De Plantenwerkgroep heeft een afwisselend jaar achter de rug. In de eerste vier maanden 
hadden we op de woensdagavonden ons eigen programma, gaven we een cursus Planten 
Herkennen en kregen we zelf een cursus Plantensociologie. In de volgende vier maanden 
waren we in het veld, en de laatste maanden van het jaar begon het winterprogramma 
weer.
In januari verdiepten we ons op de Takkenavond in de dennen, sparren en aanverwanten, 
de coniferen. 
Joop Smittenberg kwam naar Steenwijk om ons wegwijs te maken in de plantensociologie. 
Drie avonden theorie en een dag in de praktijk. Een hele ingewikkelde materie om de ver-
schillende associaties  te kunnen onderscheiden. 
Rosalie Martens van Natuurmonumenten kwam vertellen over haar werkzaamheden in De 
Wieden. Ook dit jaar werden wij gevraagd een landje voor N.M. te inventariseren. We gin-
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gen naar een gebied ten zuiden van Dwarsgracht, met boten vanuit Ronduite. We konden 
niet alle geplande data over de Beulaker varen omdat het meer te onstuimig was. Het  
perceel staat als beheertype trilveen te boek en wordt niet verpacht. Vegetatiekundig is het 
ook trilveen, al dan niet verzuurd. Het wordt jaarlijks gemaaid in eigen beheer van NM. Het 
bos ten zuiden van het gebiedje is in 2009/ 2010 van bos tot petgat omgezet. Rosalie was  
benieuwd naar de verlanding en of er iets bijzonders gebeurde.
De eerste dag zetten we 10x10 meter blokken uit met tonkinstokken. begin juni vonden we 
o.a. kleine valeriaan, veenpluis, moeraswolfsmelk, holpijp, rietorchis, koningsvaren en 
blauwe zegge. De laatste keer waren we er eind juni en probeerden we de cursus planten-
sociologie in praktijk te brengen. Rosalie gaat onze gegevens verwerken.
Tien cursisten deden de basiscursus Planten Herkennen, die door onszelf werd gegeven. 
Drie avonden theorie en drie excursies. We gingen naar het Waterwingebied op de Havel-
terberg, het Engelse Werk in Zwolle en de Woldberg. Als toetje gingen we op een  avond 
varen in een rondvaartboot in Giethoorn met Gerrit Veenema. Deze deed de cursus om 
vanuit de boot aan belangstellenden te kunnen vertellen wat er langs de waterkant groeit.
Op de woensdagavonden in de zomer bezochten we de kleine en de grote startbaan bij 
Havelte, het Eeserwold, ons NM landje van 2012 en de heide in het waterwingebied op de 
Havelterberg. Op de Blesdijkerheide stond een groep uitgebloeide steenbreek en heel veel 
prachtige, bloeiende klokjesgentiaan.
De plantenwerkgroep wil zich in 2014 verdiepen in grassen en varens.
Al met al was er voor de 18 leden van de werkgroep voor elk wat wils.

                                            

                                      Omschrijving activiteiten

Lezingen

Maandag 20 januari: Lezing Natuur 
onder de Middernachtzon
door: Jan van der Knokke

Deze lezing gaat hoofdzakelijk over het 
noordelijkste deel van Scandinavië, boven de poolcirkel. We zien gletsjers zoals de 
Nigardsbreen met blauw ijs en de Jostabreen in het gebied Jotunheimen. Het gebied is 
ruig en onherbergzaam, landschappelijk mooi om te zien. De stilte kun je bijna horen. De 
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afstanden zijn groot, evenals het verschil in klimaat. Het korte voorjaar geeft een explosie 
van leven. De dag is lang, de zon gaat immers niet onder. Daarom kan de temperatuur 
soms flink oplopen. Planten klemmen zich vast aan de rotsen in een poging te overleven. 
De muskusos met zijn lange haren ziet er rustig uit, maar kan plotseling uithalen als je te 
dichtbij komt en kan dus gevaarlijk zijn! Het gebied is kleurrijk in veel opzichten, waarbij de 
ruska, het Lapse woord voor herfstkleuren, het gebied in vuur en vlam kan zetten. Het 
tweede deel van de lezing gaat hierover. Kort na dit spektakel valt de lange winter in 
waarbij de temperatuur kan dalen tot -50 graden Celsius. Zie ook www.janvanderknokke.nl 
De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De 
toegang is gratis.

Maandag 17 maart: Lezing kleine marterachtigen: wezel, hermelijn en bunzing
door: Erwin van Maanen

De kleine marterachtigen, wezel, hermelijn 
en bunzing zijn tegenwoordig een vergeten 
groep geworden. Door hun onopvallende 
leefwijze en de moeilijkheid om ze te volgen 
in ons landschap weten we zeer weinig over 
hun wel en wee. Waarnemingen worden 
slechts incidenteel gemeld. Toch hebben 
deze dieren een heel interessante biologie 
en ecologie. Hun voorkomen vormt een 
aanwijzing voor de gezondheid van onze 
natuur en het landschap. De Werkgroep 
Kleine Marterachtigen (WKM) doet vernieuwend onderzoek om er achter te komen hoe het 
tegenwoordig met deze kleine roofdieren gaat en waar ze van afhankelijk zijn. Erwin van 
Maanen van de WKM en van ecologisch adviesbureau EcoNatura zal vertellen over het 
leven van kleine marterachtigen en over het onderzoek wat op dit moment in ontwikkeling 
is. Hij zal verscheidene aspecten belichten, waaronder herkenning en onderscheid, 
habitatkeuze, voedselecologie,voortplanting, plaats in cultuur en folklore, bedreigingen en 
bescherming. Erwin van Maanen is ecoloog met passie voor roofdieren en “rewilding”.
Veel informatie over deze dieren is te vinden op www.zoogdiervereniging.nl 
De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De 
toegang is gratis
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                                                  Excursies

Zaterdag 4 januari –  Winterkuier 
over De Woldberg en De Eese met 
soep en drankje na afloop.
Vertrek 09.30u bij de fietsenstalling 
op de parkeerplaats aan de Ees-
veense zijde van het station en om 
09.45u vanaf de parkeerplaats aan 
de Bergweg (na het tunneltje).
Ton Bode leidt ons dit keer 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. Er waren in 2013 veel kruisbek-
ken in het land. Zeker als er paren achterblijven die in onze omgeving gaan broeden, ma-
ken we een goede kans om de rode mannetjes en de groene vrouwtjes te zien. 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 excursie, die tot ongeveer 12.15u duurt, stelt het bestuur de deelnemers 
in staat om warm te worden en samen te genieten van een kop soep en een drankje in 
Tukʼs 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 3 
januari voor deze excursie opgeeft bij Ton Bode (voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of 
0521 512074).

Op zaterdag 18 januari gaan we al zwervend door de kop van Overijssel naar vogels kij-
ken. Vanuit Steenwijk rijden we naar Ossenzijl waar de tweede verzamelplaats is. We zijn 
dan al in de buurt van Blankenham, waar we in de kolkjes kijken, als die niet zijn dicht ge-
vroren. In deze doorbraakkolken zijn vaak eenden te zien. Via de dijk rijden we naar Blok-
zijl en vervolgens door de landerijen naar Sint Jansklooster. Onderweg zullen we wel veel 
ganzen zien. 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 Conradkanaal,via de Postweg, met een 
goede kans om aan beide kanten van de weg reeën te zien. Dan gaat de rit richting Mep-
pel 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 
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onze laatste stop voordat de excursie wordt afgesloten.                                                                                                                     
Een verrekijker, warme kleding  en enig proviand is op deze excursiedag niet overbodig. 
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 informatie:  Albert 
Steenbergen, telefoon 0521 513547.

Zaterdag 8 februari brengen we weer eens een 
bezoek aan de omgeving van Zwolle. Het Engelse 
Werk en de Vreugderijkerwaard staan op het pro-
gramma. Het Engelse Werk, een voormalige ves-
ting, is in de 19e eeuw als stadspark voor Zwolle 
aangelegd en ligt direct aan de winterdijk. In de 
uiterwaarden van de IJssel ligt een vogelkijkhut. 
Vanuit deze hut zullen diverse watervogelsoorten 
kunnen worden gezien. De Vreugderijkerwaard 
heeft een gegraven nevengeul. Deze uiterwaard 
staat bekend om de bijzondere vogelwaarnemingen 
die er bij tijd en wijle worden gedaan. Het gebied is 
niet vrij toegankelijk, maar vanaf de dijk en vanuit 
een kijkhut is het gebied goed te overzien. Op de 
terugweg bestaat er nog de kans om de vogelkijkhut het Jutjesriet bij Hasselt met een be-
zoek te vereren en ook onderweg zal er af en toe worden gestopt om waarnemingen te 
doen.
Een verrekijker, warme kleding  en enig proviand is op deze excursiedag niet overbodig. 
We vertrekken om 9.00 uur van de parkeer plaats aan de Eesveense kant van het station 
Steenwijk en verwachten halverwege de middag weer terug te zijn. Voor informatie: Joop 
Rijpkema, telefoon 0522 253509.

Op zaterdag 22 februari van 
09.00-12.00u houdt Jacco Schilder een 
werkexcursie met als onderwerp rietteelt. 
De ochtend vangt  aan met een theore-
tisch gedeelte en na de koffiepauze gaan 
we zelf aan de slag. Tijdens deze doe-ex-
cursie wordt een kijkje achter de scher-
men van de rietteler genomen. 
Wie kent niet de sfeervolle plaatjes van 
de noeste arbeiders in de uitgestrekte 
rietvelden. Het geluid van ronkende riet-
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machines, de prachtige roep van de Wulp en aan de horizon de rookpluimen van de bran-
dende ruigte. Fantastisch om eens van dichtbij mee te maken!!!. Nadat de turfwinning eind 
19e eeuw afnam, richtte de plaatselijke bevolking zich meer en meer op de rietteelt. De 
rietteler is een onmisbare factor in de Weerribben. Doordat de rietlandpercelen jaarlijks in 
de wintermaanden worden gemaaid  blijft de Weerribben een uniek  soortenrijk moerasge-
bied. De ochtend bestaat uit een excursie waarbij de rietteler centraal staat. Na een kop 
warme koffie of thee kunnen de handen uit de mouwen worden gestoken en kan er mee-
geholpen worden bij het oogsten van het riet. U kunt zich opgeven via email: 
jaccoenmonica@tele2.nl
Vanwege het drassige terrein moeten er regenlaarzen gedragen worden. De excursie vindt  
plaats in het noordoostelijke deel van de Weerribben in het gebied ten noorden van het 
kanaal Steenwijk-Ossenzijl. Een exacte routebeschrijving ontvangt u na opgave. Er is 
plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Zaterdag  15 maart  wordt er een 
vogelexcursie naar het Lauwer-
smeersmeergebied gehouden.

Deze inmiddels traditionele excursie 
gaat met de auto en duurt de hele 
dag. Vanuit een aantal waarne-
mingshutten en vanaf enkele goede 
uitkijkpunten zullen we de vogels 
bekijken. We zullen op deze tocht 
vogels zien die dan uitrusten van de 
lange trip vanuit het zuiden (Afrika) 
of die hier overwinterd hebben en 
voedsel zoeken om op te vetten 
voor de verdere trek naar de noordelij-
ke broedgebieden.
We vertrekken om 8.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense 
zijde van het station Steenwijk en verwachten daar om 17.00 uur weer terug te zijn. Ver-
geet niet om warme kleding, een verrekijker en proviand voor onderweg mee te nemen.
Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen,  telefoon  0521 513547.

Op zaterdag 29 maart gaan we ganzen, zwanen en eenden kijken in de Kop van Overijs-
sel. Op deze derde watervogelexcursie in dit kwartaal kunnen we ook al veel terug gekeer-
de weidevogels en steltlopers verwachten. Vanaf het vertrekpunt  gaan we via de Kamp en 
de Achterweg naar de Dwarssloot Oost en de  Auken bij Giethoorn Noord. Dit is een 
hoogwaterzone tussen Steenwijk en Giethoorn, waar een aantal ondiepe plassen (onder 
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water gelopen weilanden) liggen, die inmiddels zijn omringd door struiken, bomen en riet-
kragen. Een bezoek aan de vogelkijkhut daar hoort tot de mogelijkheden, als de groep niet 
te groot is. Na de Auken rijden we richting Wanneperveen, langs de Kiersche wieden naar 
Zwartsluis. We vervolgen onze weg onder langs de dijk, langs de uiterwaarden van het 
Zwarte Water richting Hasselt. De uiterwaarden zijn in het voorjaar meestal een deel nat, 
wat veel vogels trekt. Nabij Hasselt zijn twee vogelkijkhutten aanwezig (indien mogelijk 
gaan we die bezoeken): een kijkhut aan de westkant van Hasselt, het Jutjesriet, liggend 
tegen de Mastenbroekerpolder en een kijkscherm achter de dijk bij een paar kolken tussen 
Hasselt en Genemuiden. Vanuit Hasselt gaan we via Zwartsluis door de Barsbekerpolder, 
Heetveld en via de Leeuwte door de polder tussen Sint Jansklooster en Blokzijl richting 
Blokzijl. Vandaar naar Baarlo en via Nederland weer richting Steenwijk. 
Meenemen: verrekijker en eventueel een telescoop, laarzen, warme kleren, brood en 
drinken. Het vertrek is om 9.30 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Ees-
veense zijde van het station Steenwijk.  Afhankelijk het weer en wat wordt gezien, zal de 
excursie ongeveer tot ca 15.00 uur duren.
Voor informatie: Tjeerd v.d. Meer, telefoon 0521 511549.
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Nederland blijft ideaal ganzenland ondanks huidige maatregelen

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 26 november 2013

Nergens anders in Europa vinden we zoveel ganzen als in Nederland, zo blijkt uit de jaar-
lijkse Vogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ganzen vinden bij ons een idea-
le leefomgeving, ondanks huidige maatregelen om de ganzen in aantal te verminderen en 
te verjagen. Belangrijke conclusies van de Vogelbalans geeft Sovon vanavond prijs in het 
VARA-programma Vroege Vogels op Nederland 2.

Twee miljoen
In de winter bezoeken tegenwoordig zo'n 2,1 miljoen ganzen ons land. Friesland is de 
ganzen-provincie bij uitstek. Grote concentraties vinden we ook in het westen van het land 
en in het rivierengebied. De aantallen van de meeste soorten namen in de afgelopen de-
cennia sterk toe en een aantal soorten komt eerder of vertrekt later in de winter. Ook soor-
ten die in Nederland broeden, breiden zich in snel tempo verder uit. Het aantal 'zomergan-
zen' bedroeg in 2012 naar schatting ongeveer 600.000, waarvan driekwart grauwe ganzen.

Plafond in zicht?
Veel overwinterende ganzen laten geen duidelijke toename van aantallen meer zien. 
Sommige soorten komen bovendien met steeds minder jongen uit de Arctische broedge-
bieden terug, wat een indicatie is dat de aantallen daar door natuurlijke omstandigheden 
worden gereguleerd. Voor de grauwe gans en de brandgans gaat dit verhaal echter niet 
op. Daarvan nemen de aantallen in de winter nog steeds toe. Vooralsnog zijn er geen 
aanwijzingen dat aan de toename van beide soorten een eind komt. Bij de grauwe gans 
wordt de toename vooral gevoed door de groei van de Nederlandse broedpopulatie.

Maatregelen
Ganzen worden in toenemende mate als probleemvogel beschouwd. Vooralsnog is het 
beleid dat werd ingezet om de schade die de landbouw oploopt te beperken niet succes-
vol. Alleen al in 2010/11 werden in Nederland ten minste 187.000 ganzen geschoten. Bijna 
driekwart daarvan betrof grauwe ganzen. Het leidde niet tot een afname van aantallen. De 
verjaging die met behulp van afschot vanaf de winter van 2005/06 werd gestart om ganzen 
naar aangewezen opvanggebieden te verdrijven, blijkt niet effectief. Ganzen laten zich in 
hun gebiedskeuze vooral door de beschikbaarheid van voedsel leiden.Ideaal landschap
Uitbreiding van natte natuur en waterrijke woonwijken trekken ganzen aan, tenzij er bij de 
inrichting rekening mee wordt gehouden het landschap minder gansvriendelijk in te richten. 
Bij de 'winterganzen' zullen de aantallen mede worden bepaald door de strengheid van 
winters en ontwikkelingen op de toendra en elders op de trekroute.

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
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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. december) haar 
avonden op elke eerste woensdag van de maand in De Klincke, Kerkstraat 16 te Steen-
wijk. 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 in De Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk. Jaarlijks wordt 
een (meerdaagse) werkgroepexcursie gehouden. Op de webpagina van de KNNV afdeling 
is het actuele programma vermeld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 januari: winterkuier over de Woldberg

6 januari: vlinderwerkgroep

7 januari: vogelwerkgroep

8 januari: plantenwerkgroep

14 januari: geologiewerkgroep: cultuur, natuur en geologie van Bangladesh

18 januari: vogelexcursie per auto door de Kop van Overijssel

18 en 19 januari: nationale tuinvogeltelling, voor informatie over organisatie en werkwijze: 
www.tuinvogeltelling.nl 

20 januari: Lezing Jan v.d. Knokke, Natuur onder de Middernachtszon

25 januari: Landelijke dag EIS (Leiden - Naturalis) Thema heidebeheer en de invloed                   
daarvan op insecten.    info www.eis-nederland.nl

3 februari: vlinderwerkgroep

4 februari: vogelwerkgroep
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5 februari: plantenwerkgroep

8 februari: vogelexcursie naar het Engelse Werk en de Vreugderijkerwaard bij Zwolle

11 februari geologiewerkgroep: lezing geologie van Zweden

17 februari: KNNV ledenvergadering in De Klincke

20 februari: IVN ledenvergadering in De Klincke

22 februari: werkexcursie rietteelt

22 februari: landelijke dag Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) in Meppel. Voor  in-
formatie: www.werkgroeproofvogels.nl

1 maart: Landelijke dag Vlinderstichting, Wageningen

3 maart: vlinderwerkgroep

4 maart: vogelwerkgroep

5 maart: plantenwerkgroep

11 maart geologiewerkgroep: cultuur, natuur en geologie van Schotland

15 maart: vogelexcursie per auto naar het Lauwersmeer

17 maart: Lezing over kleine marterachtigen door Erwin van Maanen

29 maart: vogelexcursie per auto door de Kop van Overijssel

31 maart van 20.00 – 21.00u : KNNV voorbereidende vergadering voor de VV bij de 
secretaris: Oosterdallaan 2a, Paasloo

1 april: vogelwerkgroep

2 april: plantenwerkgroep

5 april: KNNV landelijke jaarvergadering (VV) te Nijkerk

8 april: Ernst Kleis zal deze avond zijn lezing van 11 febr. over Zweden vervolgen.
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