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De Noordwesthoek  verschijnt  vier  maal  per  jaar.  Naast  aankondigingen  van  te 
houden  activiteiten  (lezingen,  excursies,  bijeenkomsten  werkgroepen,  jaarver-
gaderingen etc), excursie- en jaarverslagen wil de redactie graag korte bijdragen of 
artikelen  publiceren  over  de  natuur  in  de  Kop  van  Overijssel  en  aanpalende 
gebieden in Friesland, Drenthe en Flevoland in de breedste zin van het woord. Hier-
bij kan het gaan om de boekstaving van al dan niet bijzondere waarnemingen, om 
natuurimpressies en verhalen over 'natuurbeleving'.  Ook niet  te moeilijke weten-
schappelijke  artikelen  kunnen  in  het  blad  worden  geplaatst.  Het  tijdschrift  De 
Noordwesthoek wil  nadrukkelijk een podium zijn voor 'natuurtekenaars'.  Er wordt 
dan ook naar gestreefd zoveel mogelijk origineel werk van mensen uit de regio te 
plaatsen.

Redactie

De redactie van dit nummer van 'De Noordwesthoek' bestond uit Imke Wijmenga. 
Het redactieadres is: Zuidermeent 30, 8317 AD Kraggenburg. 
E-mail: redactie@noordwesthoek.knnv.nl. Overname van artikelen en illustraties uit-
sluitend na schriftelijke toestemming van de redactie.

Aanwijzingen voor auteurs

Kopij  kan per  e-mail,  digitaal  of  CD-rom aangeleverd  worden in  Word 2000 (of 
lager), Open Office/LibreOffice of als textbestand. 
De Noordwesthoek verschijnt rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Kopij  voor  het volgende nummer graag  één maand voor  de verschijningsdatum 
inleveren  bij  de  redactie.  Wilt  u  foto's  en  diagrammen apart  van  de tekst  aan-
leveren!

Degene die kopij  met een tekstverwerker vervaardigt, wordt  verzocht dit  zo kaal 
mogelijk te doen, dus met zo weinig mogelijk opmaak. Het standaardlettertype van 
De Noordwesthoek is Arial, 9 punts. Indien men over dit lettertype beschikt, wordt 
men verzocht  dit  te  gebruiken.  Wat  betreft  de  spelling  van  woorden  wordt  het 
nieuwe  'Groene  boekje'  met  de  spellingsherziening  van  1995  aangehouden. 
Nederlandse soortnamen worden alleen in de titel van een artikel met een hoofd-
letter geschreven. In de verdere teksten beginnen ze in principe met een kleine 
letter. Wetenschappelijke soortnamen beginnen wel met een hoofdletter en worden 
altijd cursief weergegeven. Getallen tot 13 worden voluit geschreven tenzij het om 
opsommingen of eenheden gaat.
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Van de besturen

Met deze wat ongebruikelijke aanhef, meestal leest u hier ‘van het bestuur’, willen 
de besturen van de IVN-afdeling Noordwest-Overijssel  en de KNNV-afdeling De 
Noordwesthoek de leden informeren over plannen die er zijn om nauwer samen te 
gaan werken. De aanleiding voor deze gedachte is dat beide verenigingen actief 
zijn in de natuur in Noordwest-Overijssel en dat er deels gelijkwaardige activiteiten 
worden ontplooid.

De KNNV, opgericht in 1901, is van oudsher een vereniging waarin de natuurstudie 
centraal staat. In de jaren vijftig deed een commissie van het hoofdbestuur onder 
andere de aanbeveling om een certificaat Natuurgids in te stellen. Als reden voor 
dat  advies  werd  een  ‘onafwendbare  noodzaak  gezien,  om  naar  behoren  bij  te 
dragen aan de belangrijke taak om de natuur- en de natuurbeschermingsgedachte 
uit te dragen’. Tijdens twee opeenvolgende jaarvergaderingen van de KNNV werd 
dit advies niet overgenomen. De KNNV bleef zich intern inzetten voor de natuur-
studie. De taak van educatie werd toen door het IVN, als opvolger van de Bond van 
Natuurbeschermingswachten opgepakt en met verve ten uitvoer gebracht. Door de 
cursussen natuurgids en het houden van publieksexcursies voor inwoners, scholen 
en toeristen, maar ook door de educatie op scholen heeft het IVN een grote naams-
bekendheid opgebouwd. Nederland was voor de KNNV ingedeeld in gewesten en 
afdelingen en ook het IVN richtte in de jaren zestig districten en afdelingen op. In de 
loop der jaren is er wel  een en ander gewijzigd.  Ook het IVN begaf zich onder 
andere door het oprichten van werkgroepen op het vlak van de natuurstudie en de 
KNNV heeft nu al sinds jaren als motto ‘vereniging voor veldbiologie’. Natuurstudie, 
natuurbeleving en natuurbescherming zijn daarbij de drijfveren. Voor het IVN blijft 
de educatie het hoofdmotto. In regio’s waar alleen het IVN of alleen de KNNV met 
een afdeling actief is, zie je dat het IVN zich ook bezighoudt met dezelfde onder-
werpen waar de KNNV voor staat en dat de KNNV de natuureducatie in eigen om-
geving op zich neemt.

Maar dan ons eigen Noordwest-Overijssel. Sinds de oprichting in december 1954 
van de ‘Vereniging voor natuur- en vogelbescherming De Noordwesthoek’ worden 
er  excursies georganiseerd,  lezingen gehouden en inventarisaties uitgevoerd.  In 
1973 sloot De Noordwesthoek, zoals de afdeling in de wandeling heet, zich aan bij 
de landelijk  opererende KNNV. Dat gebeurde op 1 januari van dat jaar. In 2009 
werd De Noordwesthoek statutair een volwaardige KNNV afdeling. De IVN afdeling 
Noordwest-Overijssel  zet  de educatieve  activiteiten voort,  die  voorheen door  de 
Stichting Vrienden van de Weerribben werden uitgevoerd. De gehouden gidsencur-
sussen richtten zich hier voornamelijk op het gebied de Weerribben, dat in beheer 
is bij Staatsbosbeheer. Daar vinden ook nu nog de meeste activiteiten plaats en 
voeren leden van het IVN op verzoek van Staatsbosbeheer tellingen en inventarisa-
ties uit. Leden van de KNNV tellen en inventariseren vooral ook in De Wieden, dat 
in beheer is bij Natuurmonumenten.
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Daarnaast wordt ook door diverse leden van beide verenigingen meegewerkt aan 
tellingen voor landelijke organisaties, zoals SOVON (vogels), FLORON (planten), 
RAVON (reptielen en amfibieën) en de Vlinderstichting (vlinders en libellen). De pu-
blieksexcursies van het IVN worden altijd in de pers aangekondigd en ook de KNNV 
geeft bekendheid aan haar excursies en lezingen in de lokale kranten. In de kwar-
taalbladen van de afdelingen worden al geruime tijd elkaars activiteiten opgeno-
men. Er is dus in toenemende mate sprake van overlapping van werkzaamheden 
en activiteiten.

Om deze reden en omdat er op landelijk niveau besprekingen tussen de besturen 
van IVN en KNNV gaande zijn over meer samenwerking en het mogelijk in de toe-
komst samen verder gaan als één vereniging, lijkt het ook op lokaal niveau een 
logische stap om tot meer samenwerking te komen. Een eerste stap is al gezet. 
Leden van het IVN kunnen meedoen met KNNV activiteiten en het staat de KNNV-
leden vrij om zich bij IVN gebeurtenissen te voegen. Het is zelfs zo, dat sommige 
mensen lid van beide verenigingen zijn, om alle aspecten die de natuur aangaan 
mee te kunnen maken.

Een volgende stap zal worden gezet door als proef een gezamenlijk nummer van 
het kwartaalblad uit te brengen. De redacties van het Moerasblad van het IVN en 
De  Noordwesthoek  van  de  KNNV maken dat  gezamenlijke  nummer.  De  ‘eigen 
identiteit’ van beide afdelingen moet daarin herkenbaar blijven. Hoe dat nummer, 
dat in 2013 zal verschijnen, er uit gaat zien, daar buigen de redacties zich op het 
verzoek van hun bestuur over. Als besloten wordt om op meer terreinen samen te 
gaan werken, moeten alle aspecten aan bod blijven komen. Dus zowel natuuredu-
catie, -studie, -bescherming en -beleving blijven de aandachtsvelden waarbij onze 
leden zich prettig moeten voelen.  Meer  samenwerking kan bovendien leiden tot 
kostenbesparing, wat in deze tijden van bezuiniging een niet onbelangrijk element 
is voor onze organisaties.

Graag horen we van onze leden een reactie en we zijn benieuwd of er onder hen 
mensen zijn die het leuk vinden om op organisatorisch gebied mee te werken aan 
zaken als promotie en uitvoering van activiteiten.
Wij zetten ons er voor in.

Wilfred Ouwerkerk, voorzitter IVN afdeling

Ton Bode, voorzitter KNNV afdeling
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Oproep

Excursieregelaar gezocht! Door beëindiging van het excursieregelaarschap van 
Jeroen Bredenbeek is deze taak vrij gekomen. Belangstellende leden, die deze 
taak  wel  willen  uitvoeren,  wordt  gevraagd om met  het  bestuur  contact  op  te 
nemen voor nadere informatie of aanmelding. Het komt er op neer dat excursie-
doelen worden gezocht en dat per kwartaal een excursieprogramma wordt ge-
maakt dat in ons kwartaalblad De Noordwesthoek en in het Moerasblad van het 
IVN wordt geplaatst. Het onderwerp van de excursies, die gewoonlijk een alge-
meen karakter hebben, hangt natuurlijk samen met de tijd van het jaar en het ge-
bied dat zal worden bezocht. Voor elke excursie moet een excursieleider worden 
gevonden, die bereid is om een halve of hele dag de deelnemers te begeleiden. 
Het is daarom geen noodzaak dat de excursieregelaar zelf ook alle excursies be-
zoekt. 
Wie lijkt het leuk om een aantal jaren voor onze vereniging deze activiteit uit te 
voeren? We horen het graag!

Lezingenregelaar gezocht! Theo van de Graaf heeft aangegeven dat hij na het 
komende seizoen wil stoppen met de werkzaamheden die hij als regelaar van de 
lezingen heeft uitgevoerd. Hij heeft deze taak dan tien jaar met verve vervuld. 
Voor het organiseren van de lezingen kan een beroep op diverse documenten, 
zoals de sprekerslijst van de KNNV, worden gedaan. Ook worden er van leden 
tips en ideeën over te behandelen onderwerpen ontvangen. In grote lijnen gaat 
het om het tijdig vastleggen van de zaal, het benaderen van sprekers en het be-
vestigen van de met hen gemaakte afspraken. In technische zin wordt er voor ge-
zorgd dat op lezingavonden het scherm wordt opgezet en dat beamer en laptop 
aanwezig zijn. De werkzaamheden van de nieuwe lezingenregelaar vangen vol-
gend voorjaar aan (voorbereiding najaar 2013) en Theo is graag bereid belang-
stellenden van de nodige informatie te voorzien. 
Wie lijkt het leuk om een aantal jaren voor onze vereniging deze activiteit uit te 
voeren? We horen het graag!

Het bestuur



Rectificatie

Door een misverstand zijn bij het artikel van Ton Bode en Ronnie Veldkamp over de 
roeken in Steenwijk in "De Noordwesthoek", jaargang 39 - nummer drie, juli 2012 
twee grafieken niet geplaatst. Hier treft u ze alsnog aan.

Grafiek 1 geeft het verloop weer van de ontwikkeling van roekenkolonies, uitgedrukt 
in het aantal nesten, in de stad Steenwijk over de periode 1993 t/m 2012.

Grafiek 2 geeft de groei weer van de kolonie aan de Middenweg in Steenwijk in het 
seizoen 2012 in de periode 10 februari t/m 13 april. 
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De Grutto – Predatieonderzoek in de Sudermarpolder 

Gjerryt Hoekstra heeft een scriptie geschreven over ziin Grutto onderzoek in Sud-
West Fryslan, in de Sudermarpolder. Hieronder kunt u een kleine samenvatting van 
dit werk lezen.

De Súdermarpolder is een gebied gelegen in de gemeente Zuidwest Friesland ten 
zuidoosten van de stad Stavoren tussen de Middelweg en de Zuiderdyk. Het is een 
gebied met een oppervlakte van ca 300 ha. Voor een deel is de polder eigendom 
van het Fryske Gea (ca 122 ha).  Dit  reservaatgebied wordt  beheerd door  deze 
organisatie. Het is een klei op veen gebied bestaande uit graslanden en grenst aan 
het IJsselmeer. Het wordt dan ook aan een zijde begrensd door een vaart met daar-
achter  de  dijk  van  het  IJsselmeer.  Aan  de  Noordwest  zijde  bevindt  zich  een 
bungalowpark met de nodige bossage. Langs de vaart bevinden zich enkele riet-
stroken. 

Het onderzoeksgebied is qua habitat met veel kruidenrijke percelen een zeer ge-
schikte biotoop voor weidevogels als de Grutto. Het beheer in het gebied is gericht 
op het behoud van deze weidevogel, met hoge waterpeilen verlate maaidata en een 
goed voedselaanbod door  kruidenrijkdom. Toch is  er  een dalende trend te  her-
kennen in de weidevogelstand in het gebied. Cijfers van het SOVON bevestigen dit. 
In 2002 was er een uitkomstsucces van 65,6 % en in 2003 slechts 2,1% en ver-
volgens in 2004 een percentage van 13,2% (Teunissen W.A., Schekkerman H. & 
Willems F. 2005). Dit lage uitkomstsucces wordt geweten aan een hoge predatie-
druk. 

De Hypothese luidt dus: predatie is de belangrijkste oorzaak van het lage uitkomst-
succes en daarmee de dalende weidevogelstand in de Súdermarpolder  en om-
streken. Hiervoor zal ik met dit onderzoek een oorzaak proberen te vinden. 

Dit onderzoek richt zich op 
welke effecten de predatie 
heeft  op  het  reproductief 
succes van  de  Grutto’s  in 
het  gebied.  Het  doel  van 
het onderzoek is een beter 
inzicht krijgen in de situatie 
in  de  Súdermarpolder  ten 
aanzien van de predatie in 
het  gebied.  Er  wordt  ge-
keken  naar  welke  dier-
soorten hier verantwoorde-
lijk voor zijn. Waar en wan-
neer  in  het  gebied  de 
predatie  plaatsvindt.  En 
welke oplossingen er nodig 
zijn  om  het  reproductief 
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succes van de Grutto in het gebied te verbeteren. Hiervoor is de volgende hoofd-
vraag ontwikkeld; Welke predatoren zijn verantwoordelijk voor de hoge predatiedruk 
in de Súdermarpolder, wat zijn daarvan de oorzaken en welke oplossingen dragen 
bij aan een groter reproductief succes van Grutto’s in het gebied? 

Van de 48 gevolgde legsels waren er 7 (14%) succesvol. Het aantal gepredeerde 
legsels  bedroeg 31 (63%) en er werden 11 nesten (23%) verlaten.  Uit  camera-
beelden  is  gebleken  dat  de  vos  de  hoofdverantwoordelijke  was  voor  de  hoge 
predatiedruk  in  het  onderzoeksgebied.  De  vos  was  verantwoordelijk  voor  de 
predatie van zeker 16 en waarschijnlijk 24,5 legsels, dit was 83% van het totaal 
aantal gepredeerde legsels. Minder belangrijk als predator in het gebied was de 
hermelijn,  verantwoordelijk  voor  de predatie  van  3  legsels  (10%) en  daarna  de 
Zwarte kraai met 2 legsels (6%). 

De kans dat een nest in het onderzoeksgebied verloren zou gaan was in dit broed-
seizoen  86%.  De dagelijkse  overlevingskans  van  een  legsel  binnen  het  onder-
zoeksgebied berekend met de Mayfieldmethode was 0,939%. 

De predatie heeft op 13 van de 19 percelen plaatsgevonden met de grootste dicht-
heid in de Oostkant  van het  onderzoeksgebied.  De predatie  gebeurde vooral  's 
nachts. De datum waarop een nest gepredeerd wordt is in het onderzoek niet direct 
in verband te leggen met de uitkomstdatum van een nest. De datum waarop de 
predatie  voorkwam  was  in  bijna  alle  gevallen  een  stuk  eerder  dan  de 
uitkomstdatum. 

Opvallend was dat alle nesten die als controlenest fungeerden en waar zo weinig 
mogelijk activiteit rondom het nest heeft plaatsgevonden allemaal gepredeerd zijn. 
En dat het nest met het hoogste aantal nestbezoeken een succesvol nest was. De 
hoge  mate  van  verlating  van  legsels  is  waarschijnlijk  het  gevolg  van  de  hoge 
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predatiedruk in het gebied, volwassen vogels voelen zich niet veilig en kiezen er-
voor om het legsel niet uit te broeden. 

De reproductie in het onderzoeksgebied is op dit moment te laag om een stabiele 
populatie  Grutto’s  in  het  gebied  te  behouden.  Het  gebied  functioneert  op  dit 
moment als een ecologische val. Door de geschikte broedbiotoop worden vogels 
aangetrokken tot het gebied waar ze vervolgens geen reproductief succes hebben 
door de hoge predatiedruk. Als men de predatiedruk in het gebied wil verlagen en 
het reproductieve succes wil verhogen zal er een passende manier van predatoren 
bestrijding in het gebied gevonden moeten worden. De oplossingen in het gebied 
zijn  op dit  moment beperkt  door  de Provinciale  wetgeving.  De meest  effectieve 
methoden voor het bestrijden van de hoofdpredator (vos) zoals het gebruik van de 
lichtbak  zijn  op  dit  moment  niet  mogelijk  door  de  intrekking  van  de  lichtbak-
vergunning. 

De hoge predatiedruk in het gebied kan het gevolg zijn van een verlaagd voedsel-
aanbod voor de hoofdpredator aangezien dit jaar een slecht muizenjaar was. Het 
verdient de aanbeveling om dit ook in de toekomst verder te onderzoeken. Ook zou 
er in een ander gebied een vergelijkend onderzoek gedaan moeten worden om te 
kijken of er nog meer factoren meespelen.
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Natuurwerkdag voor vrijwilligers  op de Woldberg in Steenwijk 
Ook dit jaar wordt vrijwilligers gevraagd zich aan te melden!

De  gemeente  Steenwijkerland  is  bezig  met  de  voorbereiding,  om  samen  met 
Staatsbosbeheer, KNNV-afdeling “De Noordwesthoek”, IVN afd. NW-Overijssel en 
Landschap Overijssel,  voor de 8e keer deel  te nemen aan de landelijke Natuur-
werkdag voor Vrijwilligers op zaterdag 3 november 2012. Landelijk gezien wordt de 
natuurwerkdag  voor  de  12e keer  georganiseerd.  Tussen  de  twaalf-  en  vijftien-
duizend mensen gaan dan in heel Nederland een dag de handen uit de mouwen 
steken in bos, heide, vennen, trilvenen of duingebied.
Het is dit jaar de bedoeling om op de Woldberg, achter de uitkijktoren:
• hakhout af te zetten, waarbij het jonge hout weer op rillen in de wal wordt gelegd;
• opnieuw een poel op te schonen. Vorig jaar is ook een poel door de vrijwilligers 

opgeschoond  en  ontdaan  van  de  begroeiing,  ook  is  daar  de  beplanting  er 
omheen verwijderd: een groot succes.

Er wordt dit jaar geen heide geplagd, omdat die plek te ver verwijderd ligt van de 
overige werkzaamheden.

De Woldberg is die dag weer één van de meer dan 325 plekken waar gewerkt gaat 
worden  op  de  Landelijke  Natuurwerkdag.  De  aanvang  is  om  10.00  uur  en  de 
werkdag is om ± 15.00 uur afgelopen. Voor koffie, thee en soep etc. wordt gezorgd. 
Theeschenkerij  “Tuk’s  T-huis”  verleent  ons  weer  alle  medewerking.  Daar  is  de 
opening (met koffie) van de natuurwerkdag.
Zagen, sloothaken en ander benodigd gereedschap wordt zo veel mogelijk aange-
leverd door Landschap Overijssel. 
We  verzamelen  op  de  parkeerplaats  van  SBB  voorbij  het  tunneltje  in  de 
Bergweg/Rijksweg 32. Schroom niet en geef je op om mee te helpen. Er zijn al 
verschillende mensen die hun medewerking voor zaterdag 3 november a.s. hebben 
toegezegd. Vorig jaar was het enthousiasme groot en daar rekenen we nu ook weer 
op. 

Opgave,  gaarne  voor  vrijdag  26  oktober  2012  rechtstreeks  op 
www.natuurwerkdag.nl.  Ook mensen die slechts één dagdeel kunnen deelnemen 
zijn welkom. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Dick Bussink van de gemeente 
Steenwijkerland, tel. 0521 – 538261; of e-mail: dick.bussink@steenwijkerland.nl .

Wij zijn ook op zoek naar een aantal begeleiders (ook leden van KNNV en IVN), 
omdat er elk jaar veel jeugd komt om te helpen bij de werkzaamheden. Hopelijk 
meldt zich hiervoor een aantal mensen. Het zou jammer zijn als er bij gebrek aan 
begeleiding een aantal aangemelde werkers afgezegd moet worden.

In de plaatselijke en landelijke kranten zal ook ruim aandacht worden besteed aan 
deze activiteit. 

Dick Bussink
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De Grote oeverspin in het laagveenmoeras

Ton Bode

Met de gedachten soms nog bij de lezing die Ben Prins over spinnen hield, lopen 
we de laatste tijd aan tegen grote spinsels die meestal tussen de bladeren van de 
krabbenscheer, maar wel boven water, zitten. Het blijken kunstig gemaakte webben 
met daarin een grijs bolletje. Als je tegen zo’n bolletje aantikt, rennen er tientallen 
kleine  spinnetjes  door  het  web.  De  jonge spinnen worden  door  het  web  tegen 
potentiële vijanden beschermd.

De  spinsels  blijken  de  kraamwebben  van  de  grote  oeverspin  (Dolomedes 
plantarius)  te  zijn.  Deze  soort  hoort  samen  met  de  gerande  oeverspin  (D. 
fimbriatus) tot de soms zo genoemde kraamwebspinnen. Is de gerande oeverspin 
een soort  van de  voedselarme milieus van  het  hoogveen en vennen,  de  grote 
oeverspin is een soort die in de voedselrijke laagveengebieden thuishoort. Beide 
soorten lijken erg op elkaar, maar de grote oeverspin is in het algemeen wat lichter 
van  kleur  en  heeft  ook  lichtere  lengtebanden dan  zijn  familielid.  Beide  spinnen 
horen tot de grootste die ons land kent. Het zijn actieve jagers die in staat zijn om 
bijvoorbeeld kleine visjes, kikkervisjes en insecten te bemachtigen. Zelf zag ik een-
maal  een  grote  oeverspin  met  een  libellenlarve  als  prooi.  Geduldig  kunnen ze 
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wachten tot er een prooi voorbijkomt. Ze kunnen goed over het wateroppervlak ren-
nen. Bij gevaar kan de spin zich laten vallen en onderaan een waterplant stil blijven 
zitten,  vertrouwend op de schutkleur.  Dat gebeurde mij  een keer toen ik iets te 
dichtbij kwam. Ook kunnen zij gedurende langere tijd onder water blijven.

Het valt op dat de kraamwebben altijd in krabbenscheervelden in niet al te brede 
sloten  zitten.  De krabbenscheervegetatie  raakt  in  elk  geval  de oever.  Een keer 
zagen we een kraamweb op de walkant. Dit kraamweb was kunstig gemaakt tussen 
de stengels van het jonge en niet zo hoge riet dat op de kant groeide. Zowel riet als 
krabbenscheer hebben stevige stengels en blad. Als de kraamwebben hierin wor-
den gemaakt, is de kans op beschadiging door weersinvloeden niet erg groot.

Na de paring draagt het vrouwtje van de grote oeverspin de eieren bij zich in een 
bal  onder  het  lichaam.  Tegen de  tijd  dat  de  jonge spinnen uit  de  eieren  gaan 
komen, wordt pas het kraamweb gemaakt. Als dat klaar is worden de spinnetjes 
vrijwel meteen geboren. Het leuke is dat je het vrouwtje vaak op het kraamweb of in 
de directe nabijheid daarvan ziet zitten. Zij bewaakt haar jongen dus ook nog.

Bij een bezoek in juli en augustus aan het laagveengebied is het aan te raden om 
eens naar deze kraamwebben en de bijbehorende spinnen te zoeken. In sommige 
slootjes, onder andere in de omgeving van Dwarsgracht en in de Kiersche Wiede, 
troffen wij meerdere kraamwebben aan. Maar niet alleen de spinnen trekken dan de 
aandacht. Want boven diezelfde slootjes kan het wemelen van de libellen.
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Slechte start vlinderseizoen op Cadoelerveld 

Wim Temmink

Het telseizoen voor vlinders loopt van 1 april tot 1 oktober. Het is gebruikelijk om 
halverwege het telseizoen de stand op te nemen. Dat gebeurt landelijk door De 
Vlinderstichting en op het Cadoelerveld door Wim Temmink, de beheerder. De 
eerste drie maanden zijn landelijk en op het Cadoelerveld bar weinig vlinders ge-
teld. De teruggang op het Cadoelerveld ten opzichte van verleden jaar bedraagt 
bijna 60% en ten opzichte van het gemiddelde over de laatste zeven jaar ruim 40%! 

Slecht     voorjaarsweer   
De verklaring voor de terugval van het aantal vlinders is niet moeilijk te vinden: het 
slechte voorjaarsweer. Van de 13 telweken kon er twee weken sowieso niet geteld 
worden (geen vlinderweer) en tweemaal werd er wel gelopen maar waren er geen 
vlinders om te tellen. In voorgaande jaren is dat niet voor gekomen. De teruggang 
in het aantal getelde vlinders op het Cadoelerveld is vooral terug te vinden bij de 
normaal meest voorkomende vlinders. Zo waren er 75% minder Icarusblauwtjes, 

45% minder Klein geaderde witjes en 23% 
minder Bonte zandoogjes! De enige vlinder die 
het wel goed deed, was een typische 
voorjaarsvlinder, het Oranjetipje. Deze vlinder 
begon wat later met vliegen, maar vloog wel 
langer door. Met 24 exemplaren was het 
Oranjetipje zelfs wat talrijker dan voorgaande 
jaren. Ook landelijk was het Oranjetipje min of 
meer stabiel. Voor het Icarusblauwtje is het 
landelijke beeld niet best. De cijfers geven een 
teruggang aan van meer dan de helft ten 

opzichte van 2011.

Junidip 
Gebruikelijk is dat in de maand juni 
weinig vlinders worden gezien, men 
spreekt van de junidip. Afgelopen 
maand was de junidip echter wel 
heel diep. En volgens De Vlinder-
stichting lijken we alleen maar 
verder achterop te raken. Een goede 
zomer kan wellicht nog redding 
brengen. Zo vliegt inmiddels het 
Koevinkje, een echte zomervlinder. 
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Plantenwerkgroep Voorne naar de Wieden

Yolanda ten Thije

Zaterdag 2 juni gingen we met 9 man van de plantenwerkgroep Voorne naar de 
Wieden. De excursie werd georganiseerd door Ernie Geilvoet van onze afdeling en 
Tilly Berkenbosch en Hugo Hemelrijk van de afdeling ‘De Noordwesthoek’. Tilly was 
vroeger ook lid van onze afdeling en heeft op verzoek van Ernie twee fluisterboten 
van Natuurmonumenten geregeld. Bij Ronduite werden we ontvangen door 5 leden 
van de Noordwesthoek. Met 14 man trokken we die zaterdagochtend het prachtige 
natuurgebied ‘De Wieden’ in. Het weer werkte goed mee en we genoten van de zon 
en de prachtige uitzichten. Het specifieke karakter van het veengebied wordt be-
paald door het feit dat er zoveel water is. Bijna overal waar je komt, zijn plassen, 
vaarten, slootjes of andere vormen van water en waar dat niet het geval is, wijst de 
plantengroei er wel op dat de bodem vochtig is. De uitgestrekte rietvelden zijn daar 
een voorbeeld van. Het wateroppervlak was afwisselend bedekt met waterlelie en 
gele plomp. Dit leverde heel wat mooie plaatjes op. In totaal hebben we 4 gebiedjes 
met de fluisterboot bezocht. Het was een relaxte excursie en Tilly had een paar 
kannen koffie en koekjes meegenomen, die we tijdens het varen (of op de excursie-
plek) nuttigden. 
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Het eerste gebiedje dat we bezochten, wordt door de plantenwerkgroep van 
Noordwesthoek voor Natuurmonumenten geïnventariseerd. We zagen kenmerken-
de soorten zoals kamvaren, eenjarig wollegras, rietorchis en kartelblad. Een ander 
bijzondere soort was de blauwe zegge. Een zegge die opvalt door zijn blauwgroene 
kleur. Ronde en de kleine zonnedauw kwamen naast elkaar voor. Vroeger werd ge-
dacht dat de druppeltjes op de bladeren echt dauwdruppeltjes waren en de plant als 
enige in staat was de dauw ook in het volle zonlicht vast te houden- vandaar de 
naam zonnedauw.

Alle vier gebiedjes hadden de kenmerkende vegetatie en fauna. De grond onder 
onze voeten voelden we in het  ene gebiedje meer trillen dan in het andere. Het 
waaide erg hard maar het lukte me toch enkele plaatjes te schieten van de bruine 
korenbout en wat juffers. De excursie viel binnen de duur van het insectenkamp in 
Uffelte waar ik ook deel aan nam. Die dag heb ik gespijbeld zodat ik deel kon 
nemen aan deze excursie. Mijn interesse ging dan ook meer uit naar de insecten 
dan naar de planten. Tot mijn grote vreugde zag ik enkele parelmoervlinders vlie-
gen. Het was lastig om de onderkant te bekijken. Ze bleven maar niet zitten. Nadat 
het me eindelijk was gelukt om de bovenkant te fotograferen kreeg ik een glimp van 
de onderkant te zien. Het kon bijna niets anders dan de zilveren maan zijn. In het 
volgende gebiedje lukte het me eindelijk om ook de onderkant te fotograferen. En ja 
hoor, ik heb inderdaad de zilveren maan in hoogsteigen persoon gefotografeerd. 
Mijn hoogtepunt van die dag. Van de planten vond ik het erg leuk om de water-
aardbei en de kamvaren weer te zien. Frans Overes vond de meest bijzondere 
plantenwaarnemingen het moerasviooltje, moeraslathyrus, zompzegge en de ster-
zegge. Wim Geilvoet ging helemaal uit zijn dak voor de zwarte sterns en de vele 
watervogels.

We sloten een fantastische dag af met een smaakvol etentje in De Fanfare in Giet-
hoorn. Iedereen ging uiteindelijk met een volle buik en verzadigd van indrukken 
naar huis. Plantenwerkgroep ‘Noordwesthoek”  en Ernie bedankt voor deze 
geweldige dag. 

Landelijke RAVON-dag
Zaterdag 10 november 2012

De Landelijke RAVON-dag wordt jaarlijks gehouden. Gedurende deze dag worden 
verschillende  lezingen  gehouden  die  alle  ingaan  op  een  bepaald  dagthema. 
Daarnaast  is  deze  dag een ideale  gelegenheid  voor  mensen om elkaar  te  ont-
moeten en kennis te delen. Tevens wordt jaarlijks de Lendersprijs uitgereikt.
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Uitnodiging 12e Overijsselse 
Vogelaarsdag

               zaterdag 3 november 2012

• Lezingen 
•
• Excursie
•
• Workshop digiscopen
•
• Vogelboeken 
•
• Telescopen en verrekijkers
•
• Kunst (vogeltekeningen)
•
• Vogelquiz
•
• Presentatie: Vogels Overijssel 2012

 
Het precieze programma volgt 

Plaats: Centrale Harculo, IJsselcentraleweg 6, 8015 PA Zwolle

Lunchpakket en koffie/thee worden gratis verstrekt ! Er is plaats voor 150 personen.
Graag tijdig aanmelden via e-mailadres: KNNV.VWGZwolle@gmail.com

Bij  aanmelding,  naam,  telefoonnummer,  e-mailadres  vermelden.  Inschrijving  op 
volgorde van binnenkomst.  Aanmelding mogelijk  tot  en met  vrijdag 26 oktober 
2012. 

Voldoende parkeergelegenheid. 
De koffie staat klaar.

Met vriendelijke groet,

Jur Furda
VWG – Zwolle
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SOVON - Landelijke Dag 
2012

Zaterdag 24 november 
Radboud Universiteit Nijmegen

De Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland vindt dit jaar opnieuw 
plaats op het terrein van de Radboud Universiteit te Nijmegen en wel op zaterdag 
24 november. De locatie is prima bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als 
met de auto.

De dag is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen met een hart voor vogels en 
natuur. De parallelprogramma’s worden dit jaar verzorgd door Veldonderzoek Flora 
en Fauna (VOFF) en de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).

Programma:
• Uitgebreide informatiemarkt met tal van kortingen en voordeeltjes 
• Lezingen in vijf zalen
• Aandacht voor Jaar van de Klauwieren (2012) en Jaar van de Patrijs (2013)
• Mystery Bird kwis met mooie prijzen
• Vrijwilliger van het Jaar
• Kinderprogramma (voor 8-14 jarigen)

De organisatie is in handen van Sovon i.s.m. Vogelbescherming Nederland en de 
Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).  

Houdt u de Sovon-website www.sovon.nl in de gaten voor het definitieve pro-
gramma! Waarnemers en andere relaties van SOVON krijgen begin oktober een 
uitnodiging thuisgestuurd. 

Tot zaterdag 24 november! 

Jeroen van Zuylen
Coördinator Landelijke Dag ‘12
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Wandeltip: Woldlakebos (5 km)

Door Theo van de Graaf

Startpunt: De route begint bij de visvijver aan de Woldlakeweg. Je bereikt dit 
startpunt als volgt. Neem  vanaf de A32 afslag 7, Steenwijk Noord. Neem op de 
rotonde de eerste afslag, richting Oldemarkt. Na Witte Paarden met de scherpe 
bocht mee naar links, richting Oldemarkt. Na het passeren van een zwembad aan 
de linkerkant neem je de eerste afslag naar links, richting Kalenberg. Blijf richting 
Kalenberg volgen tot je over een brug (Meentebrug) komt. Sla direct na de brug 
linksaf, Woldlakeweg. Na 1300 meter zie je links de visvijver met parkeerge-
legenheid.

Routebeschrijving:
- We lopen verder over de Woldlakeweg, dus met de vijver aan de linkerhand. Links 
zien we een stukje nieuwe natuur. De weilanden zijn hier nog niet zo lang geleden 
onder water gezet. Er zijn vaak veel vogels te zien, o.a. lepelaars, grote zilver-
reigers en allerlei steltlopers.
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- Na 500 m op de kruising met de A.F. Stroinkweg gaan we rechtsaf.  Na 200 m 
linksaf een bruggetje over. Volg het slingerende hoofdpad, negeer alle zijpaden. Na 
500 m op een T-splitsing rechtsaf. We lopen langs een vaart links van ons.
- Na 500 m bij het eerste zijpad linksaf. Na 150 m maakt het pad eerst een scherpe 
bocht naar links en dan naar rechts. Op een T-splitsing gaan we rechtsaf. Na 300 m 
op het einde linksaf. We hebben nu een vaart rechts van ons.
- Na 100 m rechtsaf de vaart over. Na 200 m op een kruising rechtsaf. We negeren 
een pad naar rechts en lopen door tot het eind. Hier rechtsaf. Na 80 
m linksaf. Na 250 m maakt het pad een bocht naar rechts en gaan 
we evenwijdig lopen aan de A.F. Stroinkweg. Op een driesprong 
houden we links aan. We kruisen de klinkerweg en gaan rechtdoor 
een moerassig pad op. Dit is een goede plek om ringslangen te zien. 
Een roerdomp is hier ook niet onmogelijk. In de vaart groeien 
overvloedig kikkerbeet, pijlkruid en krabbescheer.
- Aan het einde van het pad stuiten we op de Vloddervaart. In zomer 
en herfst is de vaart niet of nauwelijks te zien vanwege het hoge riet. 
Hier rechtsaf. Na 800 m komen we uit op de Woldlakeweg. Hier 
linksaf naar de visvijver.

Tormentil, stijve ogentroost en libellen
In de zomer groeien langs veel paden tormentil en stijve 
ogentroost. Tormentil is te herkennen aan het handvormige 
blad en de kleine gele bloemen met vier kroonbladen. 
Tormentil behoort tot het geslacht van de ganzeriken waar-
van in Nederland meerdere soorten voorkomen, o.a. zilver-
schoon en vijfvingerkruid. De bloemen van alle ganzeriken 
tellen vijf kroonbladen, behalve die van tormentil die er, 
zoals gezegd, vier heeft.  Daaraan is deze soort gemakkelijk 
te onderscheiden.
Stijve ogentroost is een lage plant die te herkennen is aan 
zijn kleine witte bloemen die bij  nadere beschouwing heel 
kleurrijk blijken te zijn met een gele vlek en paarse strepen. 
Stijve ogentroost is een halfparasiet. Dat betekent dat hij net 
als de meeste planten groen blad heeft en dus zelf voedsel 
kan aanmaken, maar daarbij toch ook parasiteert op andere 
planten.  Stijve ogentroost  parasiteert  door  middel  van 
zijn wortels op grassen waaraan hij water en mineralen 
onttrekt.
In het zomerhalfjaar komen er in het waterrijke Woldlakebos 
veel libellen voor in veel verschillende soorten.

Mochten er onduidelijkheden in de routebeschrijving zitten, dan graag een reactie 
naar Theo van de Graaf, emailadres: tvandegraaf@home.nl
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Bijeenkomsten Geologiewerkgroep

De data voor de bijeenkomsten van de Geologiewerkgroep zijn: 13 november 2012, 
11 december 2012, 8 januari 2013, 12 februari 2013, 12 maart 2013 en 9 april 2012 
houdt in De Meenthe. Aanvang 19.30 uur.

Bijeenkomsten Vogelwerkgroep

Hierbij de data van de bijeenkomsten van de vogelwerkgroep voor komend seizoen.
09/10; 08/11;11/12;10/01;12/02;14/03; 09/04. Afwisselend betreft dit een dinsdag- of 
donderdagavond. Aanvang steeds om 19.30 uur in de Klincke.

Lezingen

Paddenstoelen
Vrijdag 12 oktober 2012

Op deze avond (let op, het is een vrijdag!) zal Evert Ruiter van Alcedo Natuurpro-
jecten ons meenemen naar de wereld van de paddenstoelen. Tijdens zijn lezing zal 
hij aandacht schenken aan de verschillende paddenstoelenfamilies, de ontwikkeling 
van paddenstoelen en de kleurige verschijningsvormen. Op zaterdag 13 oktober 
leidt hij voor ons een excursie op De Eese. Leden die dat willen, kunnen uiteraard 
aan  beide  activiteiten  deelnemen,  maar  deelname  aan  alleen  de  lezing  of  uit-
sluitend de excursie hoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 20.00u De Klincke
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De oehoe, een majestueuze uil in nieuwe broedbiotopen
Maandag 15 oktober 2012

De oehoe wordt meestal geassocieerd met ontoegankelijke berggebieden en ruige 
kloven in het buitenland. Maar tegenwoordig broeden ze ook in geheel ander-
soortige gebieden en inmiddels al een aantal jaren ook in Nederland. Er zijn nu zo´n 
10 territoria in ons land bekend. Daarnaast worden her en der oehoes waarge-
nomen. Gejo Wassink, oprichter van de Oehoewerkgroep Nederland en oehoe-
onderzoeker van het eerste uur, vertelt ons vanavond over deze majestueuze uil, 
de grootste ter wereld. We krijgen de traditionele broedgebieden te zien, maar ook 
de nieuwe broedbiotopen. Wat eten ze, wat is hun (hoofd)voedsel? Waar huizen 
ze? Wat is er bekend over het broeden? Wat heeft het zenderonderzoek aan het 
licht gebracht? En kunnen we rondom Steenwijk straks de oehoe ook verwachten? 

Allemaal vragen die vanavond aan bod zullen komen. Menigeen heeft de afgelopen 
jaren het wel en wee van een in Nederland broedend oehoepaar kunnen volgen via 
“Beleef de Lente”. Vanavond het verhaal rond de oehoe uit eerste hand. Een zeer 
boeiende lezing met unieke beelden die u niet mag missen!  De lezing vindt plaats 
in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.
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Bijzondere zoogdieren in de Kop van Overijssel
Maandag 19 november 2012

Daniel Tuitert is als zoogdierdeskundige aangesloten bij de provinciale Zoogdieren-
werkgroep Overijssel (ZWO) en de landelijke Werkgroep Boommarter Nederland 
(WBN) en Vleermuiswerkgroep Nederland (VleN). De afgelopen jaren heeft Daniel 
in het laagveenmoeras van Wieden en Weerribben onderzoek uitgevoerd naar twee 
bijzondere zoogdiersoorten: de meervleermuis en de boommarter.  Bijna de helft 
van de totale meervleermuispopulatie leeft in Nederland, en een groot deel van de 
Nederlandse populatie is te vinden in het laagveenmoeras van De Wieden en de 
Weerribben. Overdag slapen meervleermuizen in groepen (kolonies) in de spouw 
van woningen of op kerkzolders en ’s nachts trekken ze het moeras in om met hun 
grote achterpoten insecten (muggen, schietmotten) van het wateroppervlak te 
vangen. Eén meervleermuis vangt meer dan 100 muggen per nacht! 

De boommarter is een vrij zeldzame martersoort, die voornamelijk bekend is uit 
bosgebieden op de hogere zandgronden van de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug 
en de Hondsrug. Groot was dan ook de verbazing toen er steeds vaker verkeers-
slachtoffers van deze soort werden gevonden in De Wieden en de Weerribben. 
Onderzoek met cameravallen wees uit dat er een aanzienlijke populatie boom-
marters aanwezig is in de moerasbossen in de Kop van Overijssel. Het zijn echte 
‘veenmarters’  die er heel andere gewoontes op nahouden dan de bekende ‘bos-
marters’.        

Tijdens de lezing zal Daniel vertellen over het onderzoek dat hij heeft uitgevoerd 
naar de meervleermuis en de boommarter en wordt de leefwijze van beide soorten 
in het laagveenmoeras van De Wieden en de Weerribben aan de hand van diverse 
foto- en filmbeelden treffend in beeld gebracht. De lezing vindt plaats in De Klincke, 
Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.
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Flora en fauna van NP Weerribben-Wieden
Maandag 17 december 2012

Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveen-
gebied van NW-Europa. Het menselijk ingrijpen in het gebied was van relatief korte 
duur, maar zeer ingrijpend. Ondanks dit ingrijpen, heeft het gebied zijn karakter van 
veenmoeras weten te behouden. Landschappelijk is het er zeer fraai en ook de 
rijkdom aan flora en fauna is groot. In deze lezing gegeven door Evert Ruiter komt 
de ontwikkeling en de geschiedenis van het veengebied kort ter sprake. Daarna zal 
vooral de flora en fauna worden belicht met een nadruk op de meest recente 
ontwikkelingen en de kansen voor de toekomst.  De lezing  vindt  plaats  in  De 
Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Excursies

Ter informatie: enkele excursies zullen, in afwijking van de gebruikelijke parkeer-
plaats bij de Meenthe, vertrekken vanaf de fietsenstalling op de parkeerplaats aan 
de Eesveense kant van het station. Dit i.v.m. het feit dat de parkeerplaats bij De 
Meenthe door een verbouwing niet gebruikt kan worden. Let dus goed op de aan-
kondiging.

Zeearenden en edelherten in de polder
Zaterdag 6 oktober 2012

De Oostvaardersplassen behoeven geen introductie. Ze waren al bekend vanwege 
hun vogelrijkdom, maar ook de manier van beheren heeft  veel  aandacht.  Zowel 
positief als negatief. Het gebied wordt nl. beheerd met een grote groep grazers. Dit 
is niet vreemd voor Nederlandse natuurgebieden, maar wel het minimale ingrijpen 
van de mens in populatie van deze grote grazers. In de Oostvaardersplassen gaat 
het om circa  1100 Konikpaarden, 500 Heckrunderen en 2200 Edelherten. Begin 
oktober kunnen we nog wat van de bronst van de edelherten meemaken. We gaan 
dan niet het gebied in, maar bekijken de activiteiten vanaf de Praambult, een uitkijk-
punt aan de rand van het gebied. Door het niet actief bejagen van de herten zijn ze 
ook overdag actief in tegenstelling op Veluwe. Het burlen, vechten en andere activi-
teiten zijn goed van af de Praambult waar te nemen. Ook gaan we naar de twee ob-
servatiehutten aan de Knardijk om te kijken of we o.a. de zeearenden zien natuur-
lijk. In 2012 hadden ze één jong, maar ze hebben al vijf jaar achter elkaar succesvol 
gebroed. 

Vertrek om 9.00 uur van de parkeerplaats van schouwburg De Meenthe in Steen-
wijk.  Terug  om  17.00  uur.  Info:  J.Bredenbeek  06-50213096  of 
jeroen.bredenbeek@gmail.com
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Paddenstoelenexcursie op De Eese
Zaterdag 13 oktober 2012

Paddenstoelen van het bos,  bosranden en heideveld kunnen worden gevonden. 
Soorten als dennenzwavelkop, gele ringboleet, zwartgroene melkzwam en narcis-
amaniet komen op De Eese voor. Maar de ‘rood met witte stippen’ vliegenzwam zal 
vast niet aan ons geluk ontbreken. 

De Eese is bij paddenstoelenkenners bekend om zijn rijke flora. We rekenen er dan 
ook op veel soorten te zien en te herkennen. De excursie zal de ochtend in beslag 
nemen en tot uiterlijk 12.30u duren.

Let op, gewijzigde vertrekplaats! Vertrek om 09.00u bij de fietsenstalling op de par-
keerplaats aan de Eesveense zijde van het station en om 09.15u van de ingang van 
De Eese aan de Braamweg te Eesveen.
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Gewestelijke excursie Biesbosch
Zaterdag 3 november 2012

Op deze dag organiseert het gewest een excursie naar de Brabantse Biesbosch 
onder leiding van Hans Grotenhuis (afdeling Deventer) en Tjalling van der Meer (af-
deling Noordwest-Veluwe). De Biesbosch is na de afsluiting van het Haringvliet ver-
anderd van een brakwater getijdengebied in een gebied zonder getijverschil. Dat 
neemt echter  niet  weg dat  het  een belangrijk  vogelgebied is  gebleven.  De ont-
wikkelingen in het gebied hebben niet stil gestaan. Zo broedt de zeearend dit jaar 
voor het eerst in het gebied en komt er een grote en gezonde beverpopulatie voor. 
Er worden met de auto verschillende plekken bezocht. Zorg voor goed schoeisel 
(laarzen), warme (regen)kleding, voldoende eten en drinken. Er wordt om 10.00u 
verzameld bij het Biesbosch Museum, Hilweg 2, 4251 MT  Werkendam. De afstand 
Steenwijk-Werkendam bedraagt ongeveer 175 km. De verwachte reistijd is 2 à 2,5 
uur. Om ongeveer 16.00u wordt de excursie afgesloten. Opgave vóór 27 oktober bij 
Ton  Bode,  voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of  0521  512074.  Bij  een  slechte 
weersvoorspelling  gaat  de  excursie  niet  door.  Potentiële  deelnemers  krijgen 
daarover tijdig bericht. Onder de opgegeven personen zal een reisleider worden ge-
zocht.  Vertrek  om  07.30u  bij  de  fietsenstalling  op  de  parkeerplaats  aan  de 
Eesveense zijde van het station. Verwachte terugkomst om ongeveer 18.30u.
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Vogelexcursie Rottige Meenthe & Brandemeer
Zondag 11 november 2012

Op zondag 11 november gaan we de Rottige Meenthe en het Brandemeer verken-
nen.  Deze  autovogel  excursie  zal,  afhankelijk  van  de 
weersomstandigheden,  tot  de  late  middaguren  kunnen 
uitlopen.  Wij  verwachten  uiteraard  diverse  soorten 
eenden,  ganzen  en  zwanen,  maar  ook  aanzienlijke 
aantallen grote zilverreigers (slaapplaatsen) en hopen met 
wat  geluk  ook  nog  de  velduil,  klapekster  en  blauwe 
kiekendieven  te  zien.  We laten  ons  uiteraard  altijd  bijzonder 
graag verrassen door andere vogelsoorten. 

Het is raadzaam gezien de tijd van het jaar om gepaste kleding 
en  uiteraard  verrekijker(s),  wat  te  drinken  en  eten  voor 
onderweg  mee  te  nemen.  We  vertrekken  08.00  vanaf  De 
Meenthe  te  Steenwijk  en  om  ongeveer  08.30  vanaf  de 
parkeerplaats bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer te 
Ossenzijl.  Nadere  inlichtingen:  Emile  de  Leeuw,  06 
53643469.

Bosuilenexcursie
Vrijdag 21 december 2012

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 houtwal-
len, 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.
Vertrek  vanaf  de  parkeerplaats 
bij De Woldberg (na het tunneltje 
aan de Bergweg) om 19.30u. We 
verwachten om ongeveer 22.00u 
terug te zijn. Nadere inlichtingen: 
Thijs Krösschell, 0521 795081.
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Winterkuier
Zaterdag 5 januari 2012

Zaterdag 5 januari Winterkuier over De Woldberg en De Eese met soep en drankje 
na afloop. Vertrek 09.30u vanaf De Meenthe en 09.45u vanaf de parkeerplaats aan 
de Bergweg (na het tunneltje). Wiecher Akse leidt ons rond door dit mooie gebied. 
We hopen dat we ons kunnen laten verrassen door winterse taferelen en misschien 
al  wat bomen, die hun vroege knoppen laten zien.  Wellicht  dat  groepjes winter-
vogels  ons  pad  kruisen  en  dat  de  contactroepjes  die  we  horen  ons  tot  soort-
determinatie  kunnen brengen.  Diverse  mezensoorten  trekken in  de winter  rond, 
vaak ook samen met goudhaantjes. Maar ook voor andere soortgroepen zullen we 
onze ogen niet sluiten. Wat dacht u van een goudvink met zijn bloedrode buik tegen 
een witte achtergrond? Een ultieme beleving zou een ontmoeting met een boom-
marter zijn. 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 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 voor deze 
excursie opgeeft (voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of 0521 512074).
Nadere inlichtingen: Wiecher Akse, 0521 589409
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Agenda

Za 6 okt Zeearenden en edelherten in de polder, zie p.24
Vrij 12 okt Lezing Paddenstoelen, zie p.21
Za 13 okt Paddenstoelenexcursie op De Eese, zie p.25 
Za 3 nov Natuurwerkdag, zie p.9
Za 3 nov Overijsselse vogelaarsdag, zie p.17 
Za 3 nov Gewestelijke excursie Biesbosch, zie p.26
Za 10 nov Landelijke RAVON-dag, zie p.16
Zo 11 nov Vogelexcursie Rottige Meenthe & Brandemeer, zie p.27
Ma 15 okt Lezing: De oehoe, een majestueuze uil in nieuwe broedbiotopen, 

zie p.22
Ma 19 nov Lezing: Bijzondere zoogdieren in de Kop van Overijssel, zie p.23
Za 24 nov De Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland, zie  

p.18 
Ma 17 dec Lezing: Flora en fauna van NP Weerribben-Wieden, zie p.24
Vrij 21 dec Bosuilenexcursie, zie p.27
Za 5 jan Winterkuier, zie p.28
Ma 21 jan Lezing
Ma 18 mrt Lezing

Voor aanvullingen en wijzigingen zie www5.knnv.nl/noordwesthoek/

Attentie!
* De verzamelplaatsen voor excursies zijn bedoeld om samen zoveel mogelijk te  
carpoolen.
* Wanneer u geen eigen vervoer hebt, informeer dan vooraf of u met iemand kunt  
meerijden.
* De bestuurder kan een vergoeding van  € 0,05 per kilometer van de meerijder  
vragen.
* De excursieleider is aanwezig op de verzamelplaats van de excursie, maar niet  
op de carpoolplaatsen.

Indien onbestelbaar, terugzenden aan:
Thijs Krösschell, Schumerstraat 16, 8384 EM Wilhelminaoord


	SOVON - Landelijke Dag 2012
	Landelijke RAVON-dag
	Landelijke RAVON-dag
	�SOVON - �Landelijke Dag 2012
	��Zaterdag 24 november
	Radboud Universiteit Nijmegen

