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Van de redacties
GEKOPPELD

Een nieuw jaar, met de beste
wensen
Een nieuw jaar is ook een
nieuw begin. En dat betekent voor ons: een nieuw
We hebben nauwelijks de gang gekregen met het
blad, samen met het IVN (afdeling
presenteren van het Moerasblad, of het moeras
Noordwest-Overijssel). Ik ben natuurlijk erg
heeft het blad al weer opgeslokt! Zoals u weet,
benieuwd wat onze leden, en natuurlijk die van
gaan de KNNV en het IVN samen op weg. Waarhet IVN, ervan vinden. Een nieuw jaar betekent
heen, dat is nog een verrassing. Maar waarom
ook weer een nieuw thema, en dit jaar is dat “de
ook niet? Wilfred Ouwerkerk en Annette Bos hebnatuur in je eigen omgeving”. Wat dit allemaal
ben al bewezen, dat het kan onder een dak. De
inhoudt kunt u verderop in dit nummer lezen. Eén
pannen liggen er nog op! Dus…. Onze neuzen
van onze leden heeft zo een prachtige ervaring
staan nu ook in de goede richting.Het verschil zit
gehad met een wielewaal, welk artikel zelfs in een
soms in de benaming: een natuurgroep heet bij de
boek is gepubliceerd.
KNNV een werkAls vanouds staat in het
groep. Het is
Dus... onze neuzen staan nu ook in de goede richting
eerste nummer van het
maar net waar je
(ziet U wel!!)
jaar
ook
de
de klemtoon op
jaarverslagen van de
legt. Imke en ik
werkgroepen. En als het koud en guur is dan is
hebben weer een hele verzameling aan onderhet natuurlijk heel fijn om naast de kachel dit
werpen binnengekregen. Het wordt een kleurrijk
nummer door te nemen. Maar als het weer goed
geheel!
is dan kan ik u de wandeltip van Theo van de
Ik doel op de inhoud. Helaas mogen we de fotoʼs
Graaf aanraden, ditmaal een schitterende
niet in kleur af laten drukken vanwege de kosten.
wandeling langs de houtwallen van
Voor u ligt ons eerste proefnummer samen. Ietsje
Steenwijkerwold. En als u liever deze route loopt
groter kwa omvang. Na heel wat gepuzzel en geonder begeleiding van een gids, dan kan dat ook
brainstorm heeft onze vormgever de voorpagina
op 23 maart. Ik hoop dat u deze samenwerking
een gezicht gegeven. Met veel aandacht heeft hij
met het IVN
een aanvulling vindt op het
alle kopij voorbij zien komen en er voor u een
bestaande en ik wens u veel leesplezier.
goed leesbaar en aantrekkelijk informatieblad van
gemaakt.
Imke Wijmenga
We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Ga er maar
eens lekker voor zitten. Iedereen een gelukkig
nieuwjaar toegewenst!
Adrie Janne
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Van de voorzitters
Zoals u ziet, het is zo ver, u leest een gezamenlijke uitgave van IVN en KNNV in de Kop van Overijssel.
Wij zijn natuurlijk razend benieuwd wat u er van vindt.
De landelijke besturen van beide verenigingen hebben in september 2012 een notitie geschreven ter
inspiratie voor samenwerking van de afdelingen en die willen wij u niet onthouden, met dien verstande dat
wij een samenvatting gemaakt hebben:
Van samenwerken word je sterker.
Samenwerking tussen KNNV en IVN afdelingen gebeurt in toenemende mate en levert veel op. De
landelijke besturen hebben dan ook volmondig ja gezegd tegen verdergaande samenwerking. Zo kunnen
we sterker staan in het opkomen voor de natuur en meer mensen laten genieten van de natuur.
Wat is er mogelijk?
Afdelingen van IVN en KNNV kunnen samen zorgen voor natuurbeleving, -studie, -bescherming en
-educatie. Dit kan bijvoorbeeld door samen de contacten aan te gaan met gemeente, landschap, provincie,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschap.
Afdelingen van KNNV en IVN kunnen samen excursies, lezingen, cursussen e.d. voorbereiden en
uitvoeren. De excursieleiders, inleiders en docenten kunnen zowel uit het IVN als de KNNV komen en uit
een groter ledenbestand heb je sneller deelnemers bij elkaar.
Afdelingen van IVN en KNNV kunnen op allerlei dagen samen optrekken en bijeenkomsten samen
organiseren.
Afdelingen van KNNV en IVN kunnen werkgroepen samenvoegen en daarmee de organisatie en
uitvoering vergemakkelijken en verstevigen.
Afdelingen van IVN en KNNV kunnen een gezamenlijk blad uitgeven. Het blad kan dan beter en mooier
worden.
Afdelingen van KNNV en IVN kunnen hun websites aan elkaar linken en onderdelen zoals de agenda en
nieuwsrubriek verbinden.
Afdelingen van IVN en KNNV kunnen samen de publiciteit opzoeken voor gezamenlijke activiteiten.
Afdelingen van KNNV en IVN kunnen hun besturen regelmatig bij elkaar laten komen om samenwerking te
bespreken en uit te bouwen. Het kan ook zijn dat besturen een vertegenwoordiging in elkaars bestuur
hebben.
Afdelingen van IVN en KNNV kunnen hun ledenvergaderingen openstellen voor leden van beide
afdelingen.
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Overeenkomsten en verschillen.
We hebben dezelfde wortels en ambities. De liefde voor de natuur is voor
beide organisaties leidend. Werkgroepen van afdelingen overlappen elkaar.
Er zijn natuurlijk verschillen in cultuur, werkwijze of werkgebied, maar die zijn
er ook tussen KNNV en IVN afdelingen onderling. Het is geen reden om van
samenwerking af te zien, maar is juist een uitdaging om elkaar te versterken
en van elkaar te leren.
Leer elkaar kennen
Een heel belangrijk aspect bij samenwerking is het contact tussen mensen en het vertrouwen in elkaar.
Kennismaken is daarom de allereerste stap. Meestal vergemakkelijkt de ene vorm van samenwerking een
andere vorm. Gaandeweg worden oude cultuurverschillen minder.
Aarzelingen
Voor organisaties die samen verder willen na jarenlang naast elkaar te hebben bestaan zijn er soms wat
aarzelingen en vragen over hoe je dat doet.
Een aarzeling kan zijn dat men vindt dat de culturen niet bij elkaar passen. De ervaring leert dat die
verschillen meestal geringer blijken te zijn dan men dacht en dat men elkaar juist heel goed kan inspireren
om meer samen te doen.
Een andere aarzeling kan zijn dat men opziet tegen bijvoorbeeld een verschil in grootte van de afdelingen.
In de praktijk is gebleken dat het niet om de grootte gaat, maar om de mensen die de organisaties dragen
en dat daarmee heel veel is te bereiken.
Samenwerken is vooral doen. Het is uitproberen en groeien naar meer, stap voor stap. Dat het kan laten
de ervaringen bij diverse afdelingen in het land tot nu toe zien.
Stappen in een samenwerkingsproces.
Zoals boven geschetst is er veel mogelijk bij het samenwerken van een IVN en KNNV afdeling. Als de
samenwerking naar tevredenheid loopt, stel dan de vraag welk doel de samenwerking heeft: is het
incidenteel of willen we naar een structurele samenwerkingsvorm?
Is het doel kennismaking en samen ervaring opdoen, kan dat door samen activiteiten te organiseren, bijv.
een excursie, lezing, cursus, een gezamenlijke uitgave van een blad, website linken, gezamenlijke
publiciteit. Ook deelnemen aan elkaars activiteiten is zeer constructief.
Is het doel structuur geven aan de samenwerking, valt te denken aan
gezamenlijke werkgroepen tot het gezamenlijk besturen van de afdelingen.
Tot slot
De landelijke besturen van IVN en KNNV hopen dat de notitie inspiratie biedt
voor alle vormen van samenwerking tussen de afdelingen van onze
organisaties.
We stellen lokaal ook vast dat een aantal punten uit de notitie in onze
afdelingen al de nodige aandacht heeft gekregen en zeker een vervolg zal
krijgen.

Wilfred en Ton.
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Uitnodiging
IVN Nieuwjaars bijeenkomst 2013

Op zondag 13januari wil het bestuur, onder het genot van een
hapje en een drankje, gezamenlijk met alle IVN-ers en partners
het nieuwe jaar inluiden.
Adres; dorpshuis “De Slinger”
G.B. Kooijstraat 18,
8376 HK Ossenzijl .
Tel. 0561-477303

Welkom vanaf 16.00 uur
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DWINGELDERVELD
TERUG IN OORSPRONKELIJKE STAAT
ʻProductiebos vind ik maar niks!ʼ

Tekst: Jan Feenstra
Foto’s: Colette de Haas
Impressie IVN-ledendag afdeling Noordwest-Overijssel 13 oktober 2012
Ruinen - In het fraaie bezoekerscentrum van de
Vereniging Natuurmonumenten galmt de verkouden stem van de gids
door de ruimte: ʻZie
hier de maquette van
het Dwingelderveld.
Het is het grootste
aaneengesloten natte
heidegebied van WestEuropa; de Kralose en
Dwingelose hei, in
totaal 1600 hectare
groot, omzoomd door
loof- en dennenbossen.ʼ Met zʼn dertigen,
allemaal lid van de IVN-afdeling Noordwest-Overijssel, luisteren we aandachtig. ʻAan de hand van
oude luchtfotoʼs, gemaakt in de eerste helft van de
vorige eeuw, weten we precies hoe dit gebied er
vroeger heeft uitgezien en we zijn al geruime tijd
bezig het weer in zʼn oorspronkelijke staat terug te
brengen. Straks tijdens de wandeling zullen we
dat gaan zien. Maar eerst gaan we een kijkje nemen in de Anserdennen.ʼ
Goede opkomst
Een kwartier eerder - tijdens de koffie met Dwingelder koeken - had afdelingsvoorzitter Wilfred
Ouwerkerk ons welkom geheten op deze jaarlijkse
ledendag. Hij toonde zich zichtbaar verheugd over
de goede opkomst. ʻIk ben hier erg blij mee, want
ook komt het voor dat het organiseren van een
activiteit uitloopt op een regelrechte teleurstelling
door gebrek aan belangstelling. Gelukkig is nu
sprake van het tegenovergestelde.ʼ
Buiten onder een dik wolkendek vertelt de gids dat
niet alle terreinen in dit unieke gebied eigendom
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zijn van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.
ʻEr zijn ook nog enkele particuliere eigenaren, die
hun bezit helaas niet willen verkopen. Dat bezit
bestaat vaak uit productiebossen, waarmee in de
regel niets gebeurt. En ik vind productiebossen
maar niks. Ze zijn saai en eentonig en ik mis er
het echte bosleven. Gelukkig gaat het maar om
kleine percelen.ʼ We vervolgen onze weg. Iemand
snuift. ʻRuik je dat? Dat zijn schapen. Die kun je al
op grote afstand ruiken.ʼ De schaapskudde op de
Dwingelose hei is wijd en zijd bekend en vormt
vooral ʼs zomers een echte bezienswaardigheid.
Giftig
De gids stopt regelmatig om paddenstoelen te
plukken en er uitleg bij te geven. Ze zijn er van erg
onschuldig tot zeer giftig. Helaas ontbreken de
kabouters bij de
prachtige vliegezwammen die we
passeren. ʻIn deze
tijdʼ, weet de gids
te vertellen als de
hei in zicht komt,
ʻkunnen er aan de
uiteinden van pijpenstrootjes minuscule paddenstoeltjes groeien,
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waarvan het gif in een zeer kleine dosering al
dodelijk is.ʼ Zijn woorden worden begeleid door
een enthousiast zingende Winterkoning, die even
stokt als een Gaai voorbij fladdert met een grote
eikel in zʼn snavel voor de wintervoorraad. ʻHet
pijpenstrootje is hier een van de meest voorkomende grassoorten, die de hei proberen te verdringen. De hei floreert hier prima zolang maar niet meer
dan 20% uit grassen
bestaat. Als dat meer
wordt grijpen we in.ʼ
Oorspronkelijk
Op de heide, uit de
luwte van het bos,
plaagt een straffe
koude wind onze
gezichten. Intussen
vertelt de gids dat dit gebied ten tijde van de Hunebedbouwers uit dichte bossen bestond. Door
houtkap zijn in de loop der eeuwen de uitgestrekte
heidevlakten ontstaan. Omdat deze in de afgelopen decennia volledig dreigden te verdrogen,
wordt de laatste jaren met alle macht geprobeerd
het waterpijl te verhogen, zodat het gebied weer
zʼn oorspronkelijke staat terug krijgt. Dat wil zeggen natte slenken met dophei en veenpluis, afgewisseld door zandruggetjes met struikheide.
Apotheose
Penningmeester Henk Buschmann bedankt de
gids voor zijn kundig optreden en onderstreept dat
met een attentie. Onze beloning is applaus. Dan
spoeden we ons naar de nabij gelegen buurtschap
Anholt, waar we neerstrijken in het ʻOlde Posthuusʼ, een klein monumentje, dat in vroeger jaren
dienst deed als wisselplaats voor de postkoetspaarden halverwege het traject Groningen-Zwolle. Nu is het een rustiek restaurantje, waar ons
een voortreffelijke lunch wordt voorgeschoteld; de
apotheose van een geslaagde dag. Voorman
Wilfred Ouwerkerk bedankt de bestuursdames
Lyda Feenstra en Els Boss voor de organisatie
van deze dag en roept vrijwilligers op ook eens
een uitstapje te organiseren. Deze oproep heeft
direct succes, want naar verluidt heeft zich al iemand gemeld die een heus natuurweekend gaat
organiseren. Wordt dus vervolgd.
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Op de Woldberg in Tuk:
Theeschenkerij Tuk’s T-huis
en expositieruimte Staatsbosbeheer
Voor heerlijke verse biologische koffie of
thee,
gebak, sap of ijs, en andere lekkernijen.
Ook voor verjaardags- of familiefeestjes.
Leuke speeltoestellen, gezellige boerderijsfeer.
Bergweg 71, 8334 MC Tuk Tel: 0521524441
www.theehuis-tuk.nl

Een perfecte Irish coffee
door Paula
Irish coffee is uitgevonden in 1942, het
werd voor het eerst geschonken op het vliegveld Toynes. Op het
vliegveld kwamen een
paar vermoeide passagiers aan, deze passagiers hadden trek in een
kopje koffie. Joe Sheridan die achter de bar
stond, dacht dat ze wel
een extra opkikker konden gebruiken dan alleen
een kopje koffie.
Hij gaf de passagiers een kop koffie met Ierse
whisky erin. Een van de passagiers vroeg of dit
Braziliaanse koffie was? Joe antwoordde: "No, my
friend, this is Irish Coffee."
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Recept voor de Irish coffee:

•

1 kop sterke koffie (1dl)

•

1 borrelglas Ierse whisky (bijv. Jamson of
Busmills)

•

Bruine suiker

•

Geslagen room (geen slagroom)

Verdere benodigdheden:

•

Irish coffee glas/wijnglas

•

Schotel

•

Theelepel

•

Eetlepel

Bereiding:

•

Begin met het opkloppen van de room,
voeg daar suiker aan toe.

•

Giet in het Irish coffee glas kokend water

•

Als het glas goed warm is, giet dan het
water uit het glas

•

Doe in het glas 2 theelepels bruine suiker, giet de whisky over de suiker

•

Roer de whisky en de bruine suiker goed
door elkaar

•

Giet de koffie in het glas ( op het Irish
coffee glas staat een streepje voor de
hoeveelheid koffie)

•

Giet de geslagen room over de bolle kant
van de eetlepel over de koffie heen.

De sensatie is dat de hete sterke zwarte koffie
onder de koele room vandaan gedronken wordt.
Let op: de koffie en de room mogen zich niet met
elkaar mengen!

•

Spaanse koffie (Tia Maria of Kahlua)

•

Italiaanse koffie (Amaretto)

•

Franse koffie
(Grand Marnier)

•

Dokkumer
koffie (Beerenburg)
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De natuur in je eigen omgeving
door Ton Bode
Jaarlijks wordt door de KNNV en het IVN, in
samenspraak met andere groene verenigingen, een thema bedacht om mensen dichter
bij de natuur te brengen. Projecten richtten
zich ook op het kijken naar één bepaalde
soort of soortgroep. Voorbeelden daarvan
waren de vliegenzwam, de huismus, de
(wilde) bijen en ‘waterbeestjes’. In 2013 en
volgende jaren doen we het anders. We brengen de mensen niet dichter bij de natuur,
maar de natuur dichter bij de mensen. In
2013 is de aandacht vooral gericht op de natuur in eigen tuin, op het balkon of onder de
dakpannen. In de volgende jaren gaan we dan
steeds verder van huis, maar blijven we in de
eigen omgeving.
Het boekje “Tuinieren voor (wilde) dieren” met als
ondertitel “maak van je tuin een beestenboel” van
de KNNV uitgeverij geeft veel praktische
voorbeelden en ideeën om meer dieren in je tuin
of op het balkon te krijgen.
Zelf heb ik een tuin waarin al jaren een
walnotenboom staat. Deze boom wordt al jaren
van zijn walnoten ontdaan door roeken. Deze
feitelijk wat schuwe vogels schromen niet om af
en toe wat walnoten uit de boom te halen en die
vermoedelijk ergens anders als wintervoorraad te
verstoppen. Dit jaar hadden we een slechte oogst.
Ik heb ze niet geteld, maar meer dan 100 noten
had de boom niet op zijn
zang. Misschien is de
slechte oogst (ook bij
anderen?) de reden
geweest dat ik, voor het
eerst in de 25 jaar dat de
boom staat, eekhoorns in
mijn tuin heb gezien. Snel
kwamen ze aanlopen en
klommen ze de boom in. Met een walnoot in de
bek kwamen ze dan weer naar beneden. Een
aantal keer kon worden vastgesteld dat de
eekhoorns de noten in onze tuin of die van de
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buren verstopten. Ook zij doen aan het vormen
van een voorraad voor de moeilijke
wintermaanden. Het is overigens bekend dat
eekhoorns, evenals de roeken, niet altijd alle
noten die zij verstopten terug vinden. Zo kan het
gebeuren dat op onverwachte plaatsen nieuwe
notenbomen opgroeien.
Tussen 1960 en 1970 brak een virusziekte uit
waardoor de eekhoorn in ons land zeldzaam werd.
Dat geldt ook voor de provincie Overijssel. Na
1970 heeft herstel
plaatsgevonden.
In
het
zoogdieronderzoek, dat
door
de
Zoogdierenwerkgroep
Overijssel in de jaren
1989 t/m 1998 uitvoerde,
kwam naar voren dat in
onze omgeving in negen
hokken van 1x1 km,
zoals die op stafkaarten
te vinden zijn, het
voorkomen van de
eekhoorn was gemeld.
Het voortgezette
onderzoek in de jaren 1999 t/m 2010 gaf aan dat
een dergelijke melding in 16 hokken van 1x1 km
was gedaan. Als je die getallen zonder toelichting
naast elkaar zet, zou je de conclusie kunnen
trekken dat het beter gaat met de eekhoorn. Maar
dat is natuurlijk niet zeker. Het kan ook liggen aan
het feit dat er meer waarnemingen zijn
doorgegeven. Eén ding is wel duidelijk: de
verspreiding van de eekhoorn bij ons in de buurt is
vooral op de stuwwal van De Eese tot aan
Oldemarkt vastgesteld. In het kader van het thema
in 2013 “de natuur in je tuin” zou het leuk zijn als
zoveel mogelijk mensen in 2013 hun
waarnemingen van eekhoorns zouden melden. En
dat hoeft zich niet te beperken tot de eekhoorns in
de tuin. Dat mogen ook best de eekhoorns in park
en bos zijn.
Als u het leuk vindt om waarnemingen door te
geven, dan kan dat per e-mail
voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of per post aan
het postbusnummer van de KNNV, postbus 171,
8330 AD Steenwijk. Vermeldt bij de waarneming
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de datum, het aantal eekhoorns en eventuele
bijzonderheden. De plaats van de waarneming
moet, om hem in het systeem op te kunnen
nemen, zo nauwkeurig zijn, dat het kilometerhok
waarin de eekhoorns gezien zijn, kan worden
bepaald. Dat kan door de coördinaten van het
kilometerhok op te geven of uw huisadres te
noemen, maar ook door het dichtstbijzijnde
hectometerpaaltje langs een provinciale weg te
noteren als de waarneming langs een provinciale
weg is gedaan.
Ik ben benieuwd of de eekhoorn dan meer
verspreid voorkomt in onze omgeving dan tot nu
toe werd gedacht. En mocht u een regelmatige
waarnemer zijn, die zijn waarnemingen zelf invoert
op de website van waarneming.nl of telmee.nl, zet
dat er dan even bij. Dan wordt voorkomen dat
gegevens dubbel worden ingevoerd.
De eekhoorn (Sciurus vulgaris) hoort bij de
knaagdieren en is een echte boombewoner. Hij
kent verschillende geluiden. Bij opwinding klinkt
een scherp ʻtjuk-stuk-tjukʼ, bij alarm ʻchroe-roe-roeʼ
en ter begroeting van een bekende soortgenoot
ʻmoek-moek-moekʼ. Maar ook fluitende tonen
(jongen), kakelen, grommen en jammeren zijn te
horen. Zij komen voor in loofbos, naaldbos of
gemengd bos maar ook in tuinen, parken en
houtwallen in de buurt van bos. Als er voldoende
voedsel beschikbaar is, komen ze ook in bebouwd
gebied, maar hun voorkeur gaat uit naar ouder
bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen
ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel
en nestgelegenheid is. De eekhoorn heeft een
solitaire leefwijze, maar in de paartijd slapen
mannetje en vrouwtje vaak op hetzelfde nest. Het
leefgebied (territorium) van de mannetjes is groter
dan van de wijfjes, zodat een mannetje met meer
wijfjes kan paren. Maar als er jongen geboren zijn,
dan mag hij zijn biezen pakken en zijn heil op een
andere plek zoeken. Het nest van een eekhoorn is
bolvormig, zo groot als een voetbal en heeft een
doorsnede van 30 tot 50 cm. Het wordt op
minstens 5 meter boven de grond gebouwd. Van
binnen zijn de nesten bekleed met zacht materiaal
zoals bast, gras, mos of wol. Soms gebruiken ze
ook boomholten, oude kraaien- of eksternesten of
grote nestkasten als nestplaats. Naast één
hoofdnest kunnen ook vijf tot zes kleinere
'reservenesten' in gebruik zijn.
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De voortplantingsperiode is van december tot
februari en van mei tot juni. In slechte
voedseljaren slaan de vrouwtjes de eerste periode
vaak over. De draagtijd duurt 5-6 weken. In deze
periode bouwt het vrouwtje haar kraamnest dat
steviger is dan een gewoon nest en gemaakt van
gevlochten takken en dik bekleed met gras.
Hierna worden twee tot vijf kale en blinde jongen
geboren. Met drie weken zijn ze behaard en na
vier weken gaan de ogen open. De jongen worden
tien weken gezoogd, waarna ze vrij snel
zelfstandig worden. Na drie maanden worden ze
door de moeder uit haar territorium gejaagd. Na
tien maanden zijn de jongen geslachtsrijp.
In het wild kunnen eekhoorns wild zeven jaar oud
worden, maar meestal sterven ze jonger. Slechts
een kwart van de jongen haalt het eerste
levensjaar en slechts 1% van alle eekhoorns
wordt vijf jaar of ouder.
Natuurlijk kennen eekhoorns ook
vijanden. Kat en hond kunnen dat
zijn, maar door de snelheid die
eekhoorns zeker in bomen
kunnen hebben, zullen die niet
de grootste bedreiging zijn. Tot
de echte natuurlijke vijanden
worden onder andere de havik en
de boom- en steenmarter genoemd, soorten die
naar het schijnt ook in aantal zijn toegenomen
(havik) of toenemen (de marters). Haviken zouden

vooral in de winter, als er geen blad aan de bomen
zit, af en toe een eekhoorn bemachtigen. En voor
de marters, die vooral jagen op kleine zoogdieren,
zou de eekhoorn minder dan 16% van het menu
uitmaken. Maar bij een voldoende voedselaanbod,
goede nestelgelegenheid en vooral rust zal een
eekhoornpopulatie ondanks de natuurlijke
verliezen stand kunnen houden.
Behalve de eekhoorn kunnen we ook andere
(zoogdier)soorten in de tuin verwachten. Wat
dacht u van egels, bosmuizen, rosse woelmuizen
en huisspitsmuizen? En in sommige huizen
komen ook (kolonies van) vleermuizen voor. Alle
soorten mogen worden doorgegeven als u zeker
bent van de determinatie. En herkent u een soort
niet? Een foto kan uitsluitsel geven als de
kenmerken van een dier er goed op staan.
De natuur is altijd dichterbij dan u denkt.
Geraadpleegd:
• Website Zoogdiervereniging:
www.zoogdiervereniging.nl
• Douma, M., C.P.M. Zoon & A.D. Bode,
2011. De Zoogdieren van Overijssel,
leefwijze en verspreiding in de periode
1970 t/m 2010. Uitgeverij Profiel, Bedum

Aandacht voor de Algemene Ledenvergadering van IVN Noordwest Overijssel
hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de komende ledenvergadering
Met alle veranderingen een goed moment om u te laten informeren of uw vragen te
stellen.
datum: Woensdag 27 februari 2013
tijd: 19.30 uur
plaats: dorpshuis “De Slinger”
adres: GB Kooijstraat 18,
8376 HK Ossenzijl
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•

Plantenwerkgroep geeft basiscursus plantenkennis

Al twee achtereenvolgende jaren heeft de plantenwerkgroep een
basiscursus plantenkennis gegeven. De cursus is telkens enthousiast
ontvangen. Wanneer er voldoende belangstelling voor is wil de
plantenwerkgroep de cursus in het voorjaar herhalen. We willen u vast
vragen om mensen in uw omgeving attent te maken op deze cursus en
natuurlijk mag u zelf ook meedoen.
De cursus is zeer geschikt voor mensen die niets of weinig van
determineren afweten. De eigen leden geven op een enthousiaste en
informele wijze de theorie. Op de theorieavonden zal er geoefend worden
met echt plantenmateriaal, zodat theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. Ook organiseren we
excursies om het geleerde in het veld toe te passen.
De drie avonden en de drie excursies zullen in april en mei 2013 plaatsvinden. De avonden worden
gehouden in De Klincke in Steenwijk.
Tijdens de cursus wordt een handig naslagwerk uitgereikt. Om de kosten de dekken vragen wij een
bijdrage van € 20,--.
Uw familieleden, vrienden, buren of uw zelf kunnen zich vóór 15 februari 2013 opgeven bij Janneke Spin,
0521 -513352, spinj@planet.nl .
De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname, dus laat ons snel weten of u geïnteresseerd bent.

Oproep voor het starten van een IVN Natuurgidsencursus
Het bestuur wil graag in 2014 een landelijke gidsencursus starten.
Dit vergt voor het komende jaar veel voorwerk. Ik ben inmiddels begonnen met een verkennend onderzoek. Ik hebbij het IVN cursushuis geïnformeerd over opzet en inhoud. We kunnen een beoep doen op
een IVN cursuscoach ter ondesteuning. Belangrijk in de beginfase. Omringende afdelingen zal worden
gevraagd of zij plannen hebben om eventueel met ons samen te werken. Er zal een cursusteam moeten
worden gevormd. Mijn vraag aan u: wie heeft er informatie over opzet en inhoud en wie wil er mee denken.
Bel, mail of schrijf naar
Lucille Keur, e-mail lkeur@hetnet.nl
tel.0561 477575
Oudeweg 97
8376 HS Ossenzijl
hartelijke groet,
Lucille
namens het bestuur
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Leden-onder-de-loep
door Adrie-janne
We gaan terug in de tijd. Toen het porseleinhoen en de roerdomp nog geen zeldzaamheid waren en er volop
zonnedauw werd geplukt. Toen
je oordopjes in moest doen, als
er een weiland in zicht kwam.
Een zwemdiploma echt niet
nodig was, omdat er altijd wel
een buurvrouw in de buurt was,
die je op tijd uit de plomp trok,
als je koppie onder ging. De
tijd, dat je moeder de was deed
aan het stap en van uitstapjes
met het gezin in een punter.
Toen je nog naar de weg
holde, omdat er een auto
aankwam!
Dit en nog
veel meer in
“Daor vraog ie me wat!”
Met Bertus was het prettig
samenwerken. Het gebeurde
wel, dat ik moeilijk een gids
kon krijgen voor een aanvraag.
Dan belde ik Bertus Otten
maar weer op en die wist al hoe
laat het was. “Ik
fietse daor wel eem Daor vraog
hennen joh. Komt
best goed. Ik kieke
wel effies rond waor het volk is en
dan zie ik ut wel. Meak je now niet
drok! Moeij luustern: ik stao op de
lieste en dan gao ik! Ik neeme dan
mien kleine boekie mit in de kontebuze, want een gids
kan niet alles weetn. Ut goeie!” was zijn reactie.
Voor mij was het duidelijk. Ik wilde Bertus graag in ons
spiksplinternieuwe en grote natuurblad hebben! Daar
had hij niet op gerekend en dat werd gesputter. Gelukkig kreeg ik steun van zijn vrouw Janny. Nu werden de
rollen omgedraaid. Nu was het Bertus, die aan mij
vroeg: “komt dat wel goed denk ie?”
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De afspraak wordt gemaakt. We
gaan er lekker voor zitten. Tegenover me kijkt een grote roofvogel me vanaf de muur scherp
aan. Gelukkig is hij ingelijst! Aan
de andere kant hangt een winterlandschap. Verderop nog een
tafereel van wuivend riet met een
aangemeerd bootje. Bertus is dus
talentvol met pastelkrijt. Ik pak pen en papier
erbij en Bertus en Janny doen hun verhaal.
Voor alle duidelijkheid: niet alles, wat er gezegd wordt, mag ik opschrijven, maar dat
vind ik niet zo heel erg.
We gaan terug met Bertus naar zijn jonge
jaren. De tijd, dat hij nog met zijn ouders,
broers en zussen op de boerderij woonde in
IJsselham, waar alles begon. Het was er
gezellig. Zodra je op je benen kon staan,
ging je, net als pa bij de fanfare. Je kreeg het
instrument, wat nodig was in de groep, in je
handen gedrukt. Hij begon dus met een cornet, later kwam hij bij de drumband, daarna
was de overslagtrommel op zoek naar zijn
stokken en uiteindelijk kwam de schuiftrombone in zicht. Er werd geen repetitie overgeslagen. Verjaardagen? Na de pauze! Na 45
jaren vond Bertus het welletjes. Het instrument geniet van zijn rust op de zolder. Terug
naar de boerderij! Liggend midden tussen
de weilanden en grenzend aan het rietland.
Er was in de verste verte geen weg te bekennen. Wel was er een eenvoudig vonderpad {plankjes over een
ie me wat !! sloot} met wat karresporen. Later ontstonden de straatweggetjes,
in de tijd van de ruilverkaveling en werd de
verbinding gemaakt met het dorp Oldemarkt.
Recreatie was er toen nog niet. Behalve dan
die kleine rietstulp langs het kanaal. In het
verleden bewoond door de familie Bos, die
de woning in 1951 aan een familie verkocht
om er in de zomer de vakantie door te brengen. Als we buiten speelden, zagen we een
zeiltje van een punter in het kanaal voorbij
glijden. “De baardman!” riepen we dan. We
wisten zijn naam niet, maar hij had een
enorme baard. Vandaar, dat het huisje in de
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volksmond “de baardhut” werd genoemd. Er was geen
enkele voorziening. De huidige bewoner heeft er nu
alleen telefoon en waterleiding.
Hoe verloopt het verder met Bertus? Hij voelt wel wat
voor het boerenbedrijf, maar omdat hij de jongste is,
komt hij daar niet voor in aanmerking. Een beroepentest brengt uitkomst. Het advies wordt een baantje als
wegenwacht! Nou, die motor is geen probleem, maar
verder….. We leven dan in 1960. Er is woningnood en
men is druk
bezig met de wederopbouw. Zijn
vader stelt voor, dat Bertus in de
bouw zijn brood kan verdienen.
Dus gaat hij naar de Technische
school en krijgt daar de smaak
te pakken. Inmiddels heeft de
plaatselijke aannemer zich al bij
de boerderij gemeld met de
boodschap: ”Ie kunn straks wel
bij ons koemn!” Bertus gaat er
tegenaan. Hij
is ondernemend en
ambitieus.
In de avond
en op de
z a t e r d a gmorgen rijdt
hij naar
Meppel en
verdiept hij
zich verder in
de materie,
burgerlijke en utiliteitsbouw en weg en waterbouwkunde genaamd. In de praktijk houdt hij zich later bezig
met calculatie en werkvoorbereiding.
Momenteel geniet hij van zijn pensioen, maar er blijft
nog genoeg over aan bezigheden. Bertus vindt het belangrijk, dat het Kerspel IJsselham, dat al dateert vanaf
1160, in stand gehouden wordt . Hij zit in het dagelijks
bestuur ervan. Het Kerspel verpacht landerijen en geeft
geldleningen. Een deel van de winst gaat onder andere
naar de plaatselijke muziek en toneelvereniging en de
knutselclub.
Bertus is getrouwd met Janny Veenstra en ze hebben
twee getrouwde kinderen. De kleinkinderen Julia en
Christian komen maar wat graag bij oma en opa. Beiden hebben de liefde voor de natuur doorgegeven. Als
ze samen het Zompies Zoekpad lopen, heeft de kleine
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meid, net als haar opa, een naslagboekje op
zak. (voor het geval dat!) Janny: “We leefden
vroeger ook al heel dicht bij de natuur. We
woonden aan het water. Rond 1950 was het
, dat mijn moeder de was nog spoelde bij het
stap ( een houten verlaging aan het water).
We waren altijd buiten te vinden. In het
weekend gingen we mee in de punter, gasstelletje mee. We zochten dan naar eieren
van meerkoeten en eenden. Die werden dan
meteen gebakken! Het was een lekkernij.
Ook werd er gezocht naar zonnedauw. Dat
werd dan verzameld en opgehaald. Het
diende als medicijn voor de luchtwegen. De
natuur, ze zijn er mee opgegroeid, mee vergroeid, onderdeel van geworden. Het is niet
meer weg te denken. Oldemarkt en de schitterende omgeving daar, het is hun eindbestemming geworden. Samen wandelend en
fietsend door De Weerribben en telkens
weer is het op een andere manier mooi. “Je
zult mij de 60 kilometer niet zien halen”, lacht
Bertus, “Ik doe ut kallempies an, dan zie ik
tenminste ook nog wat!”

“Bertus, wanneer ben je eigenlijk met “gidsen” begonnen?” vraag ik. “Nou, ik heb het
diploma eerste lichting natuurgids behaald
op 22 mei 1983”. Hij haalt er de kartonnen
map met gestrikte lintjes voor van de zolder.
Het bewijs! Ik lees: Egbertus H Otten, nummer 6495, instituut voor natuurbescherming
en educatie ter bevordering van het milieubesef. Nog uit de tijd van “Vrienden van de
Weerribben”. Onze cursusleider was meneer
Reek. Hij wist werkelijk alles! We leerden uit
“handboek voor opleiding tot natuurgids” en
ik moest een scriptie maken over weidevogels. Nou, die had je! Zwermen tureluurs,
scholeksters, kieviten, leeuweriken, gruttoʼs…. De beelden verdringen elkaar op zijn
netvlies. Van zwarte sterns op krabbenscheer, karekieten in het riet, allerlei grassoorten
in de wei, bloemetjes, bijtjes,
vogeltjes………..”er is geen diversiteit meer”,
verzucht Bertus. De landbouwmethodes zijn
veranderd, er is verdroging, er zijn te veel
predators. Verrekte jammer!” Terug naar het
rondleiden van een groep mensen. Bertus
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:”Ik heb altijd met plezier gegidst. En wat heb ik vaak na
afloop van een excursie gedacht: wat weten veel mensen toch weinig van de allergewoonste dingen uit de
natuur. Ik heb gekke dingen meegemaakt hoor. Er
kwam us een keer een familie uit de Achterhoek, die
graag wilde gaan varen met twee bootjes en een gids.
Ik zie ze nog zo aankomen! Ze hadden een vracht aan
tassen bij zich. Dat moest allemaal mee in de boot! We
waren nog niet uit het zicht of de tas ging open en de
kurk vloog van de fles! “Meneer ook een wijntje of liever
een biertje?”. Dat werd een wijntje. Maar daar bleef het
niet bij. Ze hadden een complete picknick bij zich, hapjes met zalm en andere delicatessen! ( niets mis met
zoʼn natuurontbijtje). En die keer met Jan Kleinsmit! We
moesten met 36 leerlingen uit het westen het bos in
voor een excursie. Nadat we ons hadden voorgesteld
en de gang van zaken over de rondleiding hadden verteld, zegt zoʼn knaap: “U bent zeker een boer!” (hij
dacht , dat Bertus een boerennaam was). Waarop Jan
antwoordde: “Weet je, jongetje, gao ie nou maar keurig
rechts op ut pattie lopen, want wij hem hier nog een
pliesie die op een groot vareken riet en dat vareken hef
hele gemene grote taann!” ( voor de lezer: is het nog te
volgen?)
Wat een prachtige verhalen om op te tekenen. Ik mag
terugkomen, als ik nog meer wil weten, maar ik moet
het hierbij laten. Als afsluiting nog een paar vragen: “
Bertus, wat vindt je ervan dat onze vereniging gaat
fuseren?”
Bertus: “Ze
hebben ongetwijfeld de
beste bedoelingen.” Wat
is je lievelingsdier? Het
steenuiltje. Zat vroeger
altijd langs de kant te
kijken als ik naar school
fietste. Wat eet je graag?
Bertus:”Stoofpeertjes,
gebakken aardappels
met een sucadelapje
(toe maar!) en als toetje
zelfgekookte chocoladepudding met slagroom!
!!!
Toetje voor de lezer: een
gebeurtenis, die Bertus
nooit vergeet! Het was op een van die stille dagen in
het rietland. Hij was een stukje drassig land aan het
bewerken met het snit. In de verste verte was er geen
geluid te horen. Totdat! Bertus slaat zijn hand (dacht
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hij!) om de volgende rietbos?! Een schorre
kreet helpt hem wreed uit de droom en terwijl Bertus bevend zijn hand opent, vliegt
een roerdomp half bewusteloos op en maakt
zich uit de voeten om uit het zicht van de
schrik te bekomen, zich afvragend of de verbinding tussen kop en romp nog in tact is!
bedankt lieve mensen, het was onwijs gaaf!

De oehoe, een opmerkelijke en
zeldzame uil in Nederland
Verslag lezing Gejo Wassink door
Floor Poot.
Een paar grote gele ogen, omkranst door
witte veertjes, staarden me aan vanaf het
scherm, voordat Gejo Wassink, oprichter van
de stichting Oehoe Werkgroep Nederland,
op 15 oktober aan zijn boeiende lezing begon. Bij het ringen van roofvogels stuitte hij
in 2002 op een paar broedende oehoe's,
voor Nederland (buiten Limburg) een onbekend fenomeen, en hij besloot zich te richten
op deze reus onder de uilen.
In Duitsland was de oehoe enkele eeuwen
geleden een geregeld voorkomende vogel,
maar hij werd daarna bijna uitgeroeid, omdat
hij óók hazen en konijnen lustte. Na herintroductie telt Duitsland nu meer dan 1500
territoria, gebieden waar een uilenpaar zijn
nest heeft en voedsel vindt.
In Nederland waren alleen oehoe's bekend
in Limburg, en een paar jaar geleden was er
een broedpaar in Gelderland, waarmee Gejo
zich bezig ging houden. Momenteel zijn er
tien territoria in Nederland, 7 in Limburg,
vooral rondom Maastricht, waar drie koppels
oehoe's de plaatselijke duivenstand onder
controle houden, en een in Brabant, Gelderland en Overijssel. In aangrenzende gebieden in Duitsland leven ook veel oehoe's, en
er is veel 'buurtverkeer'. Alleenstaande rond-
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vliegende oehoe's zijn in geheel Nederland gezien. Een
aantal daarvan zijn ontsnapte of losgelaten huisdieroehoe's. Eigenlijk is de oehoe absoluut geen huisdier;
wie er een in huis neemt, realiseert zich blijkbaar niet,
dat een oehoe elke dag een rat, cavia of duif pleegt op
te eten.
Uiterlijk lijkt een oehoe op een ransuil; de roep is gelijk,
'oehoe', maar dan wat harder; de lengte verschilt wel
veel (omstreeks 70 cm), en
de oehoe kan een spanwijdte van 1.50 tot 1.80 m bereiken en is breder en zwaarder. Een volwassen mannetje weegt 2 kg, een vrouwtje
haalt de 3 kg. Het verenkleed van de oehoe is minder scherp getekend dan
van een ransuil, en vormt
een goede camouflage op
een zand- of rotsbodem.
Voor de oehoe met zijn forse vleugels is een bos een ongeschikt
jachtgebied. Ze houden meer van
halfopen cultuurlandschap, met
heuvels en hellingen. Liefst maken
ze hun nest op plaatsen die ze
goed kunnen aanvliegen, zoals op
rotsrichels van steengroeven,
zandgroeven met stijle wanden en
industrieterreinen, een oud roofvogelnest, desnoods in een open bos of op een beboste
heling. Een mooi nest hoef je niet te verwachten, ze
krabben een kuiltje in de grond voor de twee tot vier
eieren.
Soms wordt door natuurvrienden bovenin een boom
een nestkist met een laagje grind geplaatst, om een
uilenpaar weg te lokken van een industriegebied, en zo
te voorkomen dat het werk er wordt stilgelegd door een
paar beschermde vogels.
In februari worden de eieren gelegd, die in maart uitkomen. De jongen blijven nog vier weken rondlopen
nabij het nest. Na negen of tien weken kunnen ze vliegen
Grote trek
Oehoes hebben 'grote trek'. Voor hen is een muis een
snoepje, een huwelijkscadeautje voordat er gepaard
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wordt. Voor een serieuze maaltijd denkt een
oehoe aan een houtduif, waarvan hij ook de
grote veren opeet, een complete rat, een
konijntje (maar die zijn zeldzaam geworden
in Nederland door ziekte), of een egel. Dit
stekelige beest wordt niet opgeslokt, maar
op zijn rug gelegd en via zijn zachte buik
leeggegeten tot er een 'asbakje', een lege
huid met stekels overblijft. Ook jonge vossen
staan op het menu, waar jachtopzieners wel
content mee zijn: 'wat moeten we doen om
die oehoe's hier te krijgen?'
Vogels willen niet met al die ballast van botjes en veren in hun maag rondvliegen en
braken die na de maaltijd weer uit. Uit onderzoek van braakballen kon een menulijst
worden opgesteld: houtduif (35%), postduif,
bruine rat, egel, zwarte kraai, meerkoet (een
gemakkelijke prooi; een eend vliegt weg,
maar een meerkoet loopt weg), konijn, muis,
fazant. Per dag eet een oehoe ongeveer 375
gram vlees, in de vorm van een houtduif of
rat, of twee stadsduiven.
Een oehoe jaagt in de
nacht, en zo nodig ook
overdag
Zenderonderzoek
Met behulp van zenders
wordt geregeld onderzoek
gedaan naar het vlieggedrag van jonge uilen. Een
zender, met GPS positiebepaling, wordt in september op de rug van
een jonge oehoe gebonden met teflonbandjes, die met katoenen draadjes voor de borst
aan elkaar zijn bevestigd. De vogels heeft er
nauwelijks last van, want de zender weegt
maximaal 5 procent van het lichaamsgewicht. Bovendien breekt na een jaar de katoenen draad en de zender valt af. Tegen die
tijd is de batterij ook wel leeg.
In dat jaar geeft de zender één locatiebepaling per dag door. In dat jaar kan een jonge
Oehoe gemakkelijk verder dan 100 km. van
zijn broedgebied terecht komen, kiest een
territorium en zo mogelijk een partner. In
oktober zoeken oehoe's een winterkwartier.
Gewoonlijk worden pas in het derde jaar
eieren gelegd, maar eerder komt ook voor.
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Wandeltip
De houtwallen van Steenwijkerwold (5 of 7 km)
Startpunt: Kies in het centrum van
Steenwijkerwold de richting Kalenberg (Kijk op de
wegwijzers voor fietsers!). Na 600 m over de
Gelderingen is er links een kerk met daar voor een
ruime parkeerplaats. Hier is meestal ruimte in
overvloed, behalve als er een dienst is.

De handen uit de mouwen
Een kleine tachtig vrijwilligers waren er op de
“Woldberg”
actief tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag in november, in Steenwijk georganiseerd
door Dick Bussinck i.s.m Staatsbosbeheer. Er zijn
twee poelen helemaal schoongemaakt. Dick Bussinck is erg blij met het aantal deelnemers. Het
worden er elk jaar meer!
(uit de Steenwijker Courant, met fotoʼs van Floor
Poot)Ameland-weekend IVN

Routebeschrijving korte en lange wandeling:
a. Loop naar het klinkerstraatje naast de kerk en
ga rechtsaf. Recht vooruit zien we een kolossale
treurbeuk. Na 50 m maakt de weg een draai naar
links. We lopen nu door een beukenlaan en langs
een begraafplaats met een klokkenstoel. Aan het
einde van de laan gaan we rechtsaf,
Gelderingensteeg (1 en 2). Het pad daalt van de
stuwwal af en na 600 m komen we uit op een
verharde weg. Hier rechtsaf slaan, de Thijlingerhof
(3).

b. Na 1 km op de kruising bij fietsknooppunt 23
rechtdoor. Na de tweede boerderij krijgen we
rechts een bosje met een picknickplaats. Voorbij
dat bosje rechtsaf, een karrepad op. In de
volksmond heet dit pad de Groene Steeg (4). De
steeg maakt verderop een scherpe bocht naar
links en even later een bocht naar rechts. Aan het
einde van de houtwal zien we links een sloot,
eigenlijk een beekje (5). In deze omgeving komen
steenuilen voor. Kijk goed op de daken, want met
veel geluk zie je er één zitten. We komen uit op
een verharde weg. Aan de overkant zien we de
oprit naar hoeve Ooster Schultinge, een naam die
al in 1313 genoemd wordt. Wie de kortere route
wil lopen gaat hier rechtsaf (lees verder bij c.) Wie
kiest voor de langere route slaat linksaf (lees
verder bij d.)

c. Na 150 m komen we bij een driesprong met
picknickbank. Hier linksaf, De Beek (straatnaam).
We bevinden ons hier in het buurtschap
Molenhoek. Na 100 m bij het begin van de
Molensteeg (6) maakt de weg een draai naar
rechts. In deze bocht begint aan de rechterkant
een smal graspad tussen het beekje (lijkt een
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sloot) en een boom met witrode markering. (lees
verder bij f)

d. We lopen een stukje over de verharde weg.
Aan de slootkant rechts groeit veel hemelsleutel,
bloeitijd september/oktober. Na het bord Basse
maakt de weg een draai naar rechts. In de daarop
volgende bocht naar links gaan wij rechtsaf, de
Schapendrift. Deze naam herinnert nog aan de tijd
dat hierlangs de schapen gedreven werden naar
de Blesdijkerheide iets noordelijker van hier.
e. Op het einde rechtsaf, een fietspad langs de
N761. Na 500 m rechtsaf, de Molensteeg. Let hier
in de winter op goudvinken. Aan het einde van de
Molensteeg (6) komen we uit op een verharde
weg. Die steken we schuin naar links over en we
komen uit op een smal graspad tussen een beekje
(lijkt een sloot) en een boom met een witrode
markering.
f. We volgen dit pad dat evenwijdig loopt aan de
verharde weg. Na enkele honderden meters kruist
het pad een dam naar een akker. Blijf het smalle
pad volgen tot je uitkomt op de weg (De Beek) en
ga rechtsaf. Hier groeit veel kardinaalsmuts en
hop. Let ook hier in de winter op goudvinken.
g. Op 50 m voor het bord "Steenwijkerwold
"rechtsaf, een min of meer duidelijk pad over een
grasland. Aan de overkant rechtdoor over de
straat. Volg deze straat met de bocht mee naar
rechts en even later naar links. Je komt uit op de
Gelderingen. Ga rechtdoor over de
Gelderingensteeg. De boerderij links heet "Klein
Gelderingen" en dateert van 1888. Er staan
enkele grote "rode" beuken in de voortuin. In de
heg voor de boomgaard groeit veel peterselievlier,
te herkennen aan het fijn gedeelde blad. Rechts
zien we weer de begraafplaats. Aan het einde van
de begraafplaats rechtsaf en terug naar de
parkeerplaats.
------------------------------------------------------------------1. Langs de Gelderingensteeg staat een aantal
bordjes met informatie over planten en vogels die
hier aan te treffen zijn. De Gelderingensteeg moet
al heel oud zijn. In de houtwal rechts zijn enkele
zeer oude essenstobben te zien. Ze hebben een
doorsnee tot wel vier meter en worden geschat op
een ouderdom van 500 tot 800 jaar. Aan het einde
van de steeg zien we links een sloot schuin
omhoog lopen. Dit is eigenlijk een beekje, de
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Reune. Dit beekje is ontstaan aan het einde van
de voorlaatste ijstijd, zo'n 130.000 jaar geleden.
De ijskap die toen het landschap bedekte, smolt
weg als gevolg van een warmer wordend klimaat.
Het smeltwater zocht zijn weg omlaag en
schuurde daarbij een diep dal uit. Het water van
de Reune stroomt nog steeds door dat oeroude
smeltwaterdal. Nog niet zo heel lang geleden
voerde de Reune het regenwater af van de
Woldberg. Bij de aanleg van de spoorlijn MeppelLeeuwarden werd deze afvoerweg afgesneden. In
perioden van droogte staat de Reune dan ook
regelmatig droog. Toch kan er in tijden van veel
regenval nog een sterke stroming staan die in het
buurtschap Thij voor wateroverlast kan zorgen.

2. Houtwallen waren oorspronkelijk bedoeld om
het vee binnen een beperkte ruimte te houden en
het grote wild er juist buiten. Vandaar dat de
houtwal bij voorkeur werd ingeplant met doornige
struiken zoals meidoorn en sleedoorn. Deze
struiken komen we nu nog veel tegen op de
houtwallen. Sleedoorns bloeien in april op het nog
kale hout en de struiken vallen dan bijzonder op.
In winter en herfst zitten ze vol grote blauwe
bessen die bitter smaken en pas min of meer
eetbaar worden als de vorst er overheen geweest
is. Zoals de naam al aangeeft bloeien de
meidoorns een maand later. In de herfst zitten
deze struiken vol rode bessen waar allerlei
lijstersoorten op afkomen. Een andere opvallende
struik in de houtwallen is de kardinaalsmuts,
vooral langs de Gelderingensteeg en langs De
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Beek (de weg met die naam). Later in het jaar valt
hij op door zijn rode vruchten (de kardinaalsmuts)
met een oranje bes. Ook zonder aanwezige
vruchten is deze struik gemakkelijk te herkennen
aan zijn "vierkantige" stengels. Eigenlijk zijn de
stengels gewoon rond, maar ze bezitten vier
"lijsten" die maken dat de stengel vierkant
aanvoelt. Andere struiken die in de houtwallen
voorkomen zijn hazelaar, iep (in struikvorm), hulst,
vlier, lijsterbes en braam. De grote bomen zijn
meest zomereiken (blad met korte steel, vrucht
met lange steel).
Een opvallende plant in het vroege voorjaar is
het geel bloeiende speenkruid, soms al in februari,
vooral aan slootkanten die op het zuiden gericht
zijn. In mei worden sommige houtwallen aan de
voet omzoomd door de vele witte bloemen van het
grote muur, pas later komt het veel hogere
fluitenkruid. Hier en daar zien we in de houtwallen
salomonszegel.
Houtwallen worden eens in de 15 à 20 jaar
afgezet, d.w.z. dat alle takken en stammen
worden afgezaagd tot enkele decimeters boven de
grond. Daarbij wordt hier en daar een enkele grote
boom gespaard. De meeste bomen en struiken
verdragen dit rigoureuze snoeiwerk prima. De
berk kan er echter slecht tegen en legt het loodje.
Vandaar dat je deze boom weinig ziet in de
houtwallen.

moeilijk hem van een meeuw te onderscheiden
door te kijken naar zijn gedrag. Hij vliegt vaak zeer
laag boven de grond waarbij hij de kop omlaag
houdt terwijl hij zoekt naar prooi in de vorm van
muizen. Regelmatig houdt hij zijn vleugels stil in
een glijvlucht waarbij hij de vleugels omhoog
houdt in een ondiepe V. Andere wintergasten die
we hier kunnen tegenkomen zijn kramsvogels en
koperwieken. Ze zoeken in groepen voedsel op de
velden terwijl ze bij onraad snel in de bomen
verdwijnen. Kramsvogels verraden hun
aanwezigheid door het kenmerkende geluid dat ze
maken, een telkens herhaald tjak-tjak-tjak. Verder
zijn hier in de winter regelmatig grote groepen
ganzen te zien.
In de bosjes rechts kunnen we in het voorjaar
allerlei vogels horen zingen: tjiftjaf en fitis,
grasmus, tuinfluiter, zwartkop, zanglijster, merel,
roodborst, winterkoning, vink en geelgors zijn hier
allemaal aanwezig. In het voorjaar van 2012 was
hier gedurende een maand een nachtegaal te
beluisteren. Verder is elk jaar de roodborsttapuit
aanwezig in wat meer open terrein langs deze
weg. Het mannetje verraadt zijn aanwezigheid
door in de top van een lage struik luid alarm te
slaan met een telkens herhaald tek-tek-tek. In juni
en juli is hier vanuit de akkers ook het geluid te
horen van kwartels. Het klinkt als een telkens
herhaald energiek "kwik-me-dit". Soms hoor je er
twee of meer die elkaar antwoord geven.

3. De Thijlingerhof loopt hier langs de voet van de
stuwwal. Deze stuwwal is ontstaan gedurende de
voorlaatste ijstijd, tussen 240.000 en 130.000 jaar
geleden, toen een enorme ijskap de ondergrond
opstuwde tot hoge wallen. De ondergrond van de
stuwwal bestaat uit keileem, een mengsel van
leem en grote en kleine keien die voor een deel
afkomstig zijn uit Scandinavië. Rechts zien we de
stuwwal omhoog lopen, links zien we het vlakke
land waar na de laatste ijstijd, vanaf 10.000 jaar
geleden, een groot moerasgebied ontstond. We
kunnen ons hier goed voorstellen dat mensen in
prehistorische tijden hun kampen of woonplaatsen
inrichtten op de hoge en droge stuwwal terwijl ze
gingen jagen en vissen in het moerasgebied.
In de winter kunnen we boven de vlakke velden
regelmatig een blauwe kiekendief zien vliegen.
Het mannetje is bij oppervlakkige beschouwing
gemakkelijk aan te zien voor een meeuw omdat hij
dezelfde grijswitte kleur heeft. Toch is het niet
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4. Op de akkers links van de Groene Steeg
worden soms archeologische vondsten gedaan
die erop wijzen dat hier tienduizenden jaren
geleden al mensen geweest moeten zijn.

5. Dit beekje ontspringt even ten noorden van
Witte Paarden en mondt uit in het kanaal
Steenwijk-Ossenzijl. De naamgeving van het
beekje is verwarrend. Mienbeken en Meenbeken
komen voor en op de topografische kaart staat
verwarrend genoeg een naam die we al eerder
tegen kwamen langs de Gelderingensteeg,
namelijk de Reune, maar dat is een ander beekje.
Wij houden het hier maar simpelweg op de meest
gebruikelijke benaming, de Beek. Dit is ook de
benaming van een weg die er deels langs loopt en
die we verderop een stukje zullen volgen. Reune
is een oud woord voor water.
Steenwijkerwoldigers noemden daarom elk water
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de Reune. Vandaar de verwarring.

Ameland-weekend

6. Waar de Molensteeg op de verharde weg

door Wilfred Ouwerkerk

uitkomt stond vroeger een korenmolen. Vandaar
ook de benaming Molenhoek voor dit buurtschap
van enkele boerderijen. De molen is verdwenen in
1875.
Theo van de Graaf

Een winterse wandeling vanuit buitengoed
“Fredeshiem” met een IVN gids
Zoals u wellicht weet, worden er vanuit
“Fredeshiem” met regelmaat matinees verzorgd
op de zondagmiddag. Onze gids Piet Hein Klip is
voor de organisatie geen onbekende. Hij heeft
meerdere malen gasten door het gebied
rondgeleid. Ook deze winterperiode wil men weer
met onze gids op pad. Voorwaarde is, dat er een
dik pak sneeuw moet liggen. Niet s is
onvoorspelbaarder dan het weer. Daar heeft men
het volgende op bedacht: u moet de website van
“Fredeshiem” in de gaten houden, als het sneeuwt
of gaat sneeuwen. De woensdag eraan vooraf
kunt u daar de informatie vinden. De wandeling
heeft alleen plaats, als er geen andere
bestemming is besproken. Tijdens deze boeiende
tocht zal Piet Hein u onder andere vertellen over
de ijstijd. U mag ook contact opnemen met Piet
Hein te. 0521 513766.
Adrie Janne
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IVN

Het ledenweekend is gewijzigd!
Omdat velen de oorspronkelijke accommodatie te eenvoudig vonden, zijn we uitgeweken naar een iets luxere
en duurdere locatie op Ameland. Het gevolg daarvan
was echter dat we ook een ander weekend moesten
reserveren: we gaan nu op
7, 8 en 9 juni 2013 naar De Witte Reep bij Hollum. We
hebben daar de beschikking over 10 kamers met 4 bedden, douche en toilet, zodat er genoeg privacy is voor
degenen die daar behoefte aan hebben. De kosten zijn
40 euro per persoon voor het hele weekend inclusief
toeristenbelasting en gids, linnenpakket is te huur voor
8 euro. Voor het eten zorgen we zelf en dat zal 25 euro
per persoon voor het hele weekend kosten.
Het vervoer van de boot naar De Witte Reep kan per
bus en fietsen kunnen we huren bij de boot en bij onze
accommodatie.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij en aanmelden kan bij de
bestuursleden van IVN-NWO.
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Het MUS-project.

erna in de maanden april en mei/juni en 1 keer ʼs
avonds tussen 19.00 uur en zonsondergang.

door Thijs Krösschell
MUS? Ja. Dit is een onderzoeksproject
van het SOVON (kijk maar eens op SOVON.nl!) en het
staat voor: Meetnet Urbane Soorten. De bekendste
“urbane” soort zal de mus zijn, dus de naam is ws. met
een grote knipoog gekozen.
Het gaat overigens wel om een serieus onderzoek dat
nu ongeveer 5 jaar loopt.
Het doel is meer gegevens te verzamelen over de vogelsoorten die aan stedelijk gebied zijn gebonden: aantalsontwikkelingen volgen, dichtheidscijfers verzamelen en veranderingen in de (soort-)verspreidingen signaleren.
Het leuke aan dit project is dat het zeer
laagdrempelig is. Je
hoeft geen erg grote
vogelkenner te zijn
om mee te kunnen
doen en ook de
opzet is niet
moeilijk.
Je kunt zelf via de
SOVON-site een
gebiedje bij je in de
buurt claimen (je
d o r p ; e e n fl i n k e
stadswijk) en het systeem geeft automatisch
(maximaal) 12 telpunten aan in dit gebied.
Deze telpunten bezoek je drie maal per jaar: 2x ʼs
ochtends vanaf even voor zonsopgang tot 2 uur

Op elk punt wordt exact 5 minuten alles geteld wat
dan gezien wordt. Er zijn speciale telformulieren
beschikbaar.
Dus inclusief verplaatsingen (de telpunten liggen
minimaal 200 meter van elkaar af) ben je
maximaal zoʼn anderhalf uur bezig. Ook het
doorgeven gaat erg eenvoudig en kost weinig tijd.
Zelf doe ik nu drie jaar mee. Natuurlijk zie je
voornamelijk de meest voorkomende stadsvogels:
merel, mus, spreeuw, ekster, zwarte kraai, kauw,
kool- en pimpelmees, vink, roodborst en
winterkoning.
Maar, zeker in onze niet al te verstedelijkte regio,
zijn ook heel andere waarnemingen mogelijk. Ik
heb telpunten aan de rand van Wilhelminaoord,
waarin een stuk weiland en een bospark liggen.
Dan kom je opeens heel andere vogels tegen! En
als je de waarnemingen van anderen ziet, dan sta
je soms behoorlijk verbaasd! Overigens heb ik
maar 8 telpunten omdat het maar zoʼn klein
gebiedje betreft.
Kortom: zoek je een leuk project dat ook nog eens
nuttig en niet al te moeilijk is: ga eens naar de site
van Sovon, lees de handleiding door en ben je
enthousiast geworden, meld je dan aan!
Wil je meer weten, dan mag je natuurlijk contact
met mij opnemen.

Niet meer zoeken!

Drukkerij Hovens Gréve B.V.
levert al meer dan 145 jaar alle soorten drukwerk.
Ook voor fotocopieën en digitaal printen kunt u er terecht.
Onnastraat 11-13
8331 HL Steenwijk
E-mail: info@hovensgreve.nl
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Telefoon (0521) 52 26 00
Telefax (0521) 52 27 00
Internet: www.hovensgreve.nl

Het predicaat
”Hofleverancier”
garandeert u
kwaliteit.
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Website nieuws.
http://www5.knnv.nl/noordwesthoek
Beste leden,
Onze website is inmiddels al
Het kan af en toe gebeuren
ser Internet Explorer niet
feitelijk wel op de website
website

weer een heel tijdje on line.
dat met name internetbrowalles in beeld laat zien wat er
staat. Dit ligt niet aan onze

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 onder het hoofd : verenigingsblad als pdf file on line te lezen ( http://www5.knnv.nl/sites/www5.knnv.nl/files/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 illustratie
materiaal van onze leden. Ik verzoek dan ook leden die digitaal beeldmateriaal voor gebruik op
http://www5.knnv.nl/noordwesthoek beschikbaar willen stellen, zoals fotos, tekeningen, 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 beeldmateriaal is bepalend, daar zijn voldoende andere sites voor, maar
plaatsing is gericht met nadruk op bijzondere, aparte, zeldzame, afwijkende of merkwaardige Natuur
waarnemingen door onze leden in hun eigen omgeving.
Een recent voorbeeld van
pindas etende boommarter
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10 en 12/12/12 is een
in Ossenzijl.
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In het najaar van 2012 verscheen van Hans Dorrestijn
zijn nieuwe boek ʻDudeljoʼ met aandacht vooral voor de
wielewaal. In het voorjaar van 2012 deed de auteur een
oproep aan lezers van het blad Vogels om bijzondere
ervaringen met de wielewaal op te schrijven en hem toe
te sturen. Het leverde, volgens het voorwoord van het
boek, honderden brieven op, waarvan maar een klein
percentage kon worden opgenomen. In het boek wel
opgenomen de bijdrage van Noordwesthoek-lid Wim
Temmink, zie hieronder.

Bijeenkomsten KNNV
Plantenwerkgroep:
16 januari 2013
6 februari 2013
13 maart 2013
3 april 2013
Bijeenkomst begint om 19.45 uur in De
Klincke, het programma is op te vragen bij
Annette Bos

De jonge wielewaal
Vlinderwerkgroep:
In de zomer van 1975 verbleven wij in ons tweede
huisje op het platteland van Friesland, tussen Lemmer
en Bantega, niet ver van het Kuinderbos. Tijdens een
winderige dag, toen wij in huis waren, hoorden wij een
klap tegen het raam van de woonkamer. Buiten zagen
wij de oorzaak: een jonge wielewaal die versuft op de
grond lag. We hebben de vogel in huis gehaald, bij de
buren een vogelkooi geregeld en toen de vogelboeken
geraadpleegd. Een wielewaal eet insecten en vooral
ook rupsen. Het hele gezin, 5 personen, is toen op
zoek gegaan naar rupsen. We vonden er nog al wat en
hebben die de vogel, die inmiddels wat bijgekomen
was, met wat water aangeboden. Binnen de kortste
keren waren de rupsen op. Weer naar buiten op zoek
naar nieuwe proviand. Ook die werd razendsnel door
de vogel opgeslokt.

De vergaderdata voor de eerste helft van
2013 van de vl.w.groep zijn:
7 januari 2013
4 februari 2013
4 maart 2013
1 april 2013
Vogelwerkgroep:
Let op: er is ook een wijziging in de
bijeenkomsten van de vogelwerkgroep (voor
de agenda).
Die zijn nu: donderdagavond 10 januari,
dinsdagavond 05 februari, dinsdag 05 maart
en dinsdag 2 april.
Geologiewerkgroep:

De volgende dag de inmiddels weer kwieke wielewaal
vrijgelaten door hem in een boom te zetten. Na
terugkomst van een fietstocht, zat de wielewaal er nog,
zat als het ware op ons te wachten. Hij liet zich
makkelijk pakken en op mijn arm zetten. De vogel was
handtam! Voor ons betekende dat een nieuwe
zoektocht naar eten voor hem. Doordat hij handtam
was geworden, liepen we met de vogel in de hand naar
veldjes met o.a. brandnetel. Als een stofzuiger zocht de
jonge wielewaal zelf vanuit de hand de rupsen en
insecten op. Daarna zetten we vogel voor de nacht
maar weer in de kooi.
Op dag drie hoorden we plotseling buiten een
wielewaal zingen. De kooi met de jonge wielewaal vlug
in een boom geplaatst, het deurtje open en wachten
wat er zou gebeuren. Kort daarna verscheen vader
wielewaal die zijn jong kwam ophalen. Samen vlogen
ze weg. Ons een bijzondere ervaring rijker, tevreden
achterlatend.
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De werkgroepavonden van de
Geologiewerkgroep vinden plaats in Rabo
Theater De Meente, Stationsplein 1 in
Steenwijk. Aanvang van de
werkgroepavonden is om 19.30 uur, zaal
open om 19.00 uur.
8 januari 2013
Werkgroeplid Piet Timmerman heeft samen
met zijn vrouw Ria een bezoek aan China
gebracht. Middels een power point
presentatie geeft hij een verslag van deze
reis waarbij met name de geologische
aspecten aan bod zullen komen.
12 februari 2013
Werkgroeplid Ernst Kleis geeft een lezing
over de geologische reis die hij en zijn vrouw
Geertje hebben gemaakt naar Zweden en
Noorwegen. Naast vele fotoʼs, middels
power point, zullen er ook een groot aantal
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stenen te bewonderen zijn.
12 maart 2013
Werkgroeplid Bert Hummel zal een power point lezing
geven over een geologische vakantie op Møn en
Sjælland in Denemarken. Hij zal vondsten van de
krijtkust meenemen.

9 april 2013
Ernst Kleis zal deze avond zijn lezing over
Zweden en Noorwegen vervolgen.

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging KNNV de leden uit voor het bijwonen van de
ledenvergadering, te houden op 18 februari 2013.
Agenda van de algemene ledenvergadering
1.

Opening

2.

Verslag algemene ledenvergadering (ALV) van 20 februari
2012
•

3.

zie periodiek nr. 3 van 2012 (nieuwe leden dit periodiek niet hebben ontvangen, kunnen een exemplaar van het verslag opvragen bij de
secretaris of het verslag tijdens de ALV inzien)

Jaarverslag 2012 van de vereniging
•

zie bijlage

4.

Verslag van de werkgroepen

5.

Financieel – verslag van de penningmeester
De financiële stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn en kunnen vanaf 14 dagen voor de
vergadering bij de penningmeester worden opgevraagd.
•

rekening en Verantwoording over het jaar 2012

•

verslag kascommissie over het jaar 2012

•

begroting 2013

•

vaststelling contributie 2014
• het bestuur stelt voor om de contributie en lidmaatschap voor het jaar 2014
onveranderd te handhaven
• benoeming kascommissie 2013

6.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden Tilly Berkenbosch en Greet Sanderse. Zij stellen
zich herkiesbaar. Tenminste vijf leden gezamenlijk kunnen uiterlijk acht dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris tegenkandidaten voordragen, onder gelijktijdige schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaat

7.

Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in 2012.
•
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afvaardiging naar de VV 2013 (afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde)
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•

benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV
in februari en november

8.

Aankondiging van lezingen en excursies.

9.

Rondvraag

10. Sluiting.

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

Na de pauze zal Ronald Messemaker van Natuurmonumenten een lezing houden met als titel Vogels in de “Kop”. Bijzonderheden van de laatste jaren
en de aantalsontwikkeling van een aantal reigersoorten die in De Wieden broeden zullen worden
besproken. Lepelaar, purperreiger en grote zilverreiger komen daarbij zeker aan bod.

Jaarverslag lezingen 2012
door Theo van de Graaf
Dit jaar er naast de gebruikelijke vijf lezingen
nog twee extra lezingen en een korte lezing na
afloop van de jaarlijkse ledenvergadering.
De eerste lezing op 16 januari was een
workshop natuurfotografie door Philip Friskorn en
Jan van der Knokke. De belangstelling was groot
en de zaal zat dan ook meer dan vol, er kon
nauwelijks nog iemand bij. Er werd door beide
sprekers veel aandacht besteed aan de techniek
van het fotograferen. Philip bracht ons de fijne
kneepjes bij van het fotograferen van vogels,
terwijl Jan zich richtte op macrofotografie en
daarnaast op het fotograferen van landschappen.
Het was een zeer geslaagde avond en dat de
kwaliteit gewaardeerd werd door de aanwezigen
bleek wel uit de opbrengst van het nestkastje die
groter was dan ooit.
Op 20 februari gaf Wim Temmink na afloop van
de ledenvergadering een dialezing over de
natuurontwikkeling van het Cadoelerveld naast
zijn woning. In 2002 werd gestart met het
omvormen en inrichten van twee weilanden,
gelegen aan de "oude" Oppen Swolle te
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Vollenhove, tot natuurgebied. Aan dit nieuwe
natuurgebied met een oppervlakte van 2,5 ha
werd de naam gegeven van Cadoelerveld. Na
omvorming tot natuurgebied nam het aantal
plantensoorten toe van 59 tot 254 soorten!
Bijzonder is het grote aantal beschermde dan wel
bedreigde plantensoorten van de Rode lijst.,
namelijk twaalf. Wim gaf er een uitgebreid verslag
van aan de hand van mooie dia's.
Op 26 maart hield Astrid Kant een dialezing over
weidevogels. Zij houdt zich al meer dan twintig
jaar bezig met het fotograferen en beschermen
van deze bijzondere groep vogels. Vanuit haar
schuilhut observeerde en fotografeerde zij het
geheime leven van weidevogels in haar
thuisgebied de Vijfherenlanden in een polder
tussen Lek en Linge. Sinds kort heeft zij al haar
veldkennis gebundeld in een prachtig naslagwerk:
"Weidevogels". Op de avond van de lezing
vertelde zij met veel
verve over haar
vrijwilligerswerk.
Op 16 april werd er een extra lezing gegeven in
het kader van het "Jaar van de bij". Omdat we een
jaar geleden al een lezing hadden over de
honingbij werd nu gekozen voor de wilde bijen. De
heer Pieter van Breugel zou voor ons een lezing
geven over solitair levende bijen in de tuin.
Aangezien Pieter het om gezondheidsredenen op
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het laatste moment moest laten afweten, moest er
op korte termijn naar een vervanging worden
gezocht. Die werd gevonden in de persoon van
Anne-Jan Loonstra die een lezing hield met als
titel: "Andere bijen in uw tuin".
Op vrijdag 12 oktober was er een extra lezing
over paddenstoelen die werd gegeven door Evert
Ruiter. Deze lezing was gekoppeld aan een
excursie die meteen de volgende dag zou
plaatsvinden. Tijdens de lezing werd aandacht
geschonken aan de verschillende
paddenstoelenfamilies, de ontwikkeling van
paddenstoelen en hun kleurige
verschijningsvormen.
Op 15 oktober vond een lezing plaats met als
titel: "De oehoe, een majestueuze uil in nieuwe
broedbiotopen". De oehoe wordt meestal
geassocieerd met ontoegankelijke berggebieden
en ruige kloven in het buitenland. Maar
tegenwoordig broeden ze ook in heel
andersoortige gebieden en inmiddels al een aantal
jaren ook in Nederland. Er zijn nu zo'n tien
territoria in ons land bekend. Gejo Wassink,
oprichter van de Oehoewerkgroep Nederland en
oehoe-onderzoeker van het eerste uur, vertelde
op deze avond over deze prachtige uil, de
grootste ter wereld. Het was een zeer geslaagde
avond.
De volgende lezing vond plaats op 19
november. Daniel Tuitert verzorgde deze avond
een lezing over twee bijzondere zoogdiersoorten
in de Kop van Overijssel: 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 Wieden en
Weerribben. Een tweede zoogdiersoort die in dit
gebied verrassend genoeg tamelijk veel te vinden
i s , i s d e b o o m m a r t e r. O n d e r z o e k m e t
cameravallen wees uit dat hier een aanzienlijke
populatie boommarters aanwezig is. Tijdens de
lezing vertelde Daniel over zijn onderzoeken naar
beide soorten en werd de leefwijze van deze twee
zoogdieren in beeld gebracht. Een interessante en
mooie lezing.
De laatste lezing van dit jaar heeft op het
moment van schrijven nog niet plaatsgevonden.
De lezing van 17 december is een gezamenlijke
actie van IVN en KNNV en betreft een lezing over
flora en fauna van het Nationaal Park Wieden-
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Weerribben. De lezing zal gegeven worden door
Evert Ruiter die eerder dit jaar al een lezing voor
ons verzorgde over paddenstoelen. Deze keer
komt de ontwikkeling en de geschiedenis van het
veengebied kort ter sprake. Daarna zullen vooral
flora en fauna worden belicht met een nadruk op
de meest recente ontwikkelingen en de kansen
voor de toekomst. Het wordt vast en zeker weer
een interessante avond.

Jaarverslag Vogelwerkgroep KNNV-NWH.
door Thijs Krösschell
Nadat leden van de
vogelwerkgroep ongeveer een
jaar lang niet bij elkaar waren
geweest, werd op 12 april 2012
een poging gedaan de werkgroep
nieuw leven in te blazen.
Ondergetekende was bereid de rol van
coördinator op zich te nemen, maar wel onder
enkele voorwaarden.
De twee belangrijkste zijn:
- De bijeenkomsten worden niet op
maandagavond maar op een andere
avond gehouden (dit wegens andere
verplichtingen mijnerzijds op
maandagavond) en
- De werkgroep houdt niet alleen maar
( m a a n d e l i j k s e )
“gezelligheidsbijeenkomsten”, maar gaat
zich ook meer profileren als echte
werkgroep,
dus
met
werkgroepsactiviteiten.
Met 17 opgekomen leden en 8 afmeldingen van
meestal wel aanwezige leden, was de
belangstelling voldoende groot om te kunnen
concluderen dat er in ieder geval getalsmatig nog
toekomst is voor de vogelwerkgroep. Er is die
avond uitgebreid gesproken over met name het
tweede hierboven genoemde punt. Nog steeds
worden er veel individuele activiteiten door de
leden ondernomen al geeft een deel aan dat bij
het ouder worden de uitvoering van sommige
zaken moeilijker wordt (denk aan klimwerk bij de
controle van uilenkasten en roofvogelnesten,
weidevogelbescherming, etc).
Afgesproken werd om vanaf het najaar weer
regelmatig bij elkaar te komen. Henk Zumkehr
werd bereid gevonden weer het notulistenwerk op
zich te nemen.
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Op 13 september volgde de eerste
najaarsbijeenkomst met 15 mensen.
Afgesproken is, dat voortaan geen waarnemingen
op de vergadering worden doorgegeven, welke
bestemd zijn om “opgeslagen” te worden. Dit is
wel erg ouderwets nu we in het digitale tijdperk
alles rechtstreeks door kunnen geven aan sites
als waarneming.nl etc. Wel zullen we elkaar tips
en bijzonderheden vertellen. Als iets een grote
actualiteit heeft, wordt dit via een e-mail aan alle
leden direct doorgegeven. De bijeenkomsten
zullen als experiment afwisselend op een dinsdagof donderdagavond worden gehouden. Helaas
blijkt er nog weinig animo om een
werkgroepsactiviteit op te starten. Wel zal een
nieuwe inventarisatie van de huidige individuele
activiteiten worden gemaakt. Jan van der Knokke
verzorgt een mooie fotopresentatie met opnamen
van eigen hand.
De bijeenkomst van 9 oktober wordt op het laatste
moment afgelast omdat er (te) veel afmeldingen
binnenkwamen. Is dinsdagavond toch geen goede
avond?
Op de bijeenkomst van 8 november (op een
donderdagavond) waren (slechts) 11 leden
aanwezig. Opnieuw discussie over de beste
avond voor het bijeenkomen. De tweede dinsdag
van de maand wordt gewijzigd ion de eerste
dinsdagavond, waardoor er in ieder geval geen
overlap plaats heeft met de vogelwerkgroep van
het IVN (en de NWH- geologiewerkgroep). De
donderdagavonden zullen daardoor ws. ook naar
de eerste week van de maand verhuizen. Er zal
nog een enquete naar de leden worden gestuurd
inzake de voorkeursavonden van hen. Een flink
aantal leden doet mee aan de ganzentelling van 8
december. Er gaat bekeken worden of vanaf het
voorjaar van 2013 er (weer) enkele
avondexcursies kunnen worden gehouden als het
vergaderseizoen ten einde is.
Het is nog een zaak van “vallen en opstaan”maar
hopelijk kunnen we aan het eind van dit
winterseizoen toch concluderen dat er nog
voldoende animo voor de vogelwerkgroep is.

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2012
door René Bons
De plantenwerkgroep heeft ook het afgelopen jaar
weer een aantal interessante activiteiten en
bijeenkomsten gehad. Het aantal woensdagavond
bijeenkomsten was enorm. Ik telde er wel
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zesentwintig. Vijf van deze avonden werden
afgelast: vier met een evidente oorzaak zoals
slagregen of sneeuwstorm maar ook één door een
toch al kansloze wedstrijd deze zomer. Maar goed
dat we de overwinningsroes al op vóórhand
hadden gevierd…..
In het winterseizoen hebben we ons een avond
gebogen over de winterkenmerken bij
bladverliezende bomen en kregen we een cursus
grassen en zegges door twee studentes die voor
het waterschap inventariseerden. Eerst onthulden
ze voor ons met een uitvoerige
powerpointpresentatie alle geheimen van de
éénzaadlobbigen,
maar ook later in
het zomerseizoen
begeleidden zij
ons nog tweemaal
in en rond De
Wieden om ons te
wijzen op de
details en ons het
“zoekbeeld” bij te
brengen van de
verschillende soorten die voor een leek nauwelijks
van elkaar te onderscheiden zijn.
Het vroege voorjaar begon met twee grote
projecten. De werkgroep had opnieuw een
plantendeterminatiecursus voorbereid waar een
aantal belangstellenden zich voor had aangemeld.
Maar ook de inventarisatie in De Wieden kreeg
aandacht. De Schinkellanden werden ditmaal
goed onderzocht. Een proefvlak met een raster
van bamboestokken in de grond ter oriëntatie
werd meermaals goed onderzocht: twee keer op
een zaterdag en drie keer op een zondag. Op één
van die zaterdagen werden dus ook de grassen
en de zegges nog eens in het bijzonder onder de
loep genomen.
Ook dit jaar kregen de bekende “hotspots” weer
aandacht, zoals de Havelterberg, Het Kuijersch
bos, Wolterholten, het Eeserveld, de
Blesdijkerheide en de Grote en Kleine startbaan in
Havelte. Extra vermeldenswaard waren nog wel
excursie naar Het Engelse Werk in Zwolle als
praktijkoefening bij de determinatiecursus van de
werkgroep en de excursie door het Reestdal als
afsluiting van diezelfde cursus. Ook een bezoek
aan de buitensociëteit van Jan Wartena was erg
leuk en leerzaam. We zagen er allerlei bijzondere
planten, onder andere kalkminnende soorten door
de toepassing van grote mergelbrokken in de tuin
en hoorden veel over de cultuurhistorie met de
toepassing door de mens van planten en dieren in
een soms ver verleden.
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Ook in het nieuwe seizoen, dat overigens al
begonnen is hopen we weer veel te zien, te
onderzoeken en te leren van onze flora en haar
samenhang, de vegetatie. We staan al weer bol
van de ideeën. De ervaringen van elk jaar
verrijken zo de inspiratie en mogelijkheden om
projecten te starten of excursies de organiseren.
We hebben er weer zin in.

anders kunnen in één keer alle eitjes vernietigd
worden.
Tenslotte roepen we iedereen die geboeid is door
vlinders, maar er graag nog meer van te weten wil
komen, op om ook op onze werkgroepavonden en
excursies te komen. We vergaderen in de Klincke,
’s avonds om half 8, op de eerste maandag van de
maanden oktober tot en met april.

Verslag van
Vlinderwerkgroep

Jaarverslag Paddenwerkgroep

de

“De Kop van Overijssel “ over het
jaar 2012.
door Johan Hartemink
In de zomerperiode hebben we geïnventariseerd
in De Wieden voor Natuurmonumenten. Dat is
door de natte zomer grotendeels in het water
gevallen. Helaas al voor het tweede
achtereenvolgende jaar. De zonneminnende
insekten als vlinders hebben een slecht jaar
achter de rug. Dat gold niet voor de Atalanta,
Kleine Vos, Klein Geaderd Witje en het Bont
Zandoogje. Ook viel op dat dit jaar meer
Koninginnepages werden waargenomen.
Op19 mei hebben we een gezamenlijke excursie
gehad met de vlinderwerkgroep van de KNNV
afdeling “Noordwest-Veluwe” met 25 deelnemers.
Ondanks de grote groep hebben we wel veel
leuke waarnemingen kunnen doen.
In de “winterperiode” heeft de werkgroep 7 keer
vergaderd met gemiddeld 11 deelnemers. Op de
werkgroepavonden onder de bezielende leiding
van Gerrit Padding hebben we veel kennis en
ervaringen kunnen opdoen met dag- en
nachtvlinders. Er waren boekbesprekingen van
nieuwe en 2 e hands boeken, foto’s en films
werden vertoonden en we hebben een boeiende
lezing gehad van Albert Henckel over vlinders van
de hoogvenen. De training in het herkennen van
vlinders stond ook altijd hoog op de agenda.
Daarvoor heeft Gerrit Padding een rijk arsenaal
aan aanschouwelijk materiaal.
Afgelopen jaar zijn er ook weer eitjes van de
Sleedoornpage geteld: wel 856 ! Dit is een
zeldzame vlinder van de Rode Lijst die maar op
enkele plaatsen in Nederland voorkomt.
Steenwijkerland is één van die lokaties met veel
Sleedoornstruiken, waar we zorgvuldig mee
moeten omgaan. Het snoeien van
Sleedoornstruiken moet gefaseerd gebeuren,
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door Ton Bode
In het vorige verslag over 2011 werd het volgende
gesteld. In 2012 zal gezien de zeer geringe trek
naar het water het gaas niet worden opgebouwd.
Maar aan een traditie van 30 jaar komt niet
zomaar een einde. Er zal een controlerooster
worden gemaakt, met de opmerking dat op voor
paddentrek geschikte avonden langs de weg
gelopen zal worden. Op deze manier zal worden
geprobeerd eventuele ontwikkelingen in de
populatie in de gaten te houden.
En zo is het ook gegaan. Het gaas werd niet
opgebouwd en op geschikte avonden werd een
controleronde gelopen. Tijdens deze ronden zijn
er door de vrijwilligers geen padden gevonden.
Reeds eerder werd gemeld dat
er kennelijk een relatie bestaat
tussen de afname van het
aantal padden op deze locatie
en de waterkwaliteit. Door
aanwezige fosfaten in het water is
e
r
sprake van veel algenbloei, wat weer zorgt voor
een hogere zuurgraad van het water. Het water is
zeer basisch. Dat heeft mogelijk zeer nadelige
gevolgen voor de eieren en larven van padden.
Dat de waterkwaliteit slecht is, is onomstotelijk
vastgesteld. En dat er, afgezien van de afname
van de paddenpopulatie iets moet gebeuren is
onderkend. Door de gemeente Steenwijkerland is
aangegeven dat de Paddenpoel in het najaar van
2012 of vroeg in 2013 zal worden gebaggerd. Bij
het schrijven van dit verslag was deze actie nog
niet uitgevoerd. Tegelijkertijd zal de oever aan de
zijde van de Steenakkers natuurvriendelijk worden
ingericht. Eén punt van zorg is nog kenbaar
gemaakt aan de gemeente. En dat is de plaats
waar de bagger van de vijverbodem tijdelijk zal
worden neergelegd. Dat moet zeker niet aan de
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zijde van de Steenakkers gebeuren, omdat het
terrein daar als schraal grasland in ontwikkeling
(eenmaal per jaar maaien en afvoeren) wordt
beheerd. Toegezegd is dat daar rekening mee zal
worden gehouden.

Jaarverslag 2012 werkgroep Wolterholten
door Ernst Kleis.
Vroeg in het voorjaar is verder gewerkt aan het
maaien van de heemtuin met de zeis; dit was in
het najaar van 2011 niet helemaal gereed
gekomen. Van het eens zo talrijke klein hoefblad
waren in het al gemaaide deel nog maar twee
planten over. Er is een grote hoeveelheid planten
uit de vijver verwijderd. Dit moet worden herhaald
omdat er al weer erg veel is teruggegroeid. De
gemeente heeft voor ons een vracht tuinafval
afgevoerd. De leilinden hoefden dit jaar niet te
worden gesnoeid. We hadden verwacht dat de
meidoornhaag wel in opdracht van de gemeente
zou worden geknipt, maar daar is men niet aan
toe gekomen. Gerard Galema heeft ook dit jaar al
het schoffelwerk verzorgd. Er is een probleem
ontstaan in de leemkuil. Door een verstopte afvoer
naar het drainage systeem van de A32 heeft zich
hier een enorme waterplas gevormd. Er kan pas
worden bekeken of de verstopping kan worden
opgeheven nadat dit water is weggepompt. Dit is
nog niet gerealiseerd. Bij het maaien van de
heemtuin is het bont kroonkruid, evenals de
beschutting daarvan, gespaard. Daarvoor zijn we
dit jaar beloond met een uitbundige groei en een
rijkelijke bloei tot in het najaar. Deze werkwijze zal
regel worden bij het beheer.
Het terrein van de geologische expositie en de
paden in de heemtuin zijn weer de nodige keren
gemaaid. We hebben ervoor gezorgd dat het
geheel er keurig uitzag tijdens de Open
Monumentendag. We zijn daar die gehele
zaterdag aanwezig geweest om de bezoekers er
wat over te vertellen. Het aantal bezoekers was

Koppel januari 2013

niet teleurstellend, maar had van ons wel groter
mogen zijn. In de namiddag kwam een groep van
speciaal in gesteenten geïnteresseerde amateur
geologen op bezoek waardoor we met plezier op
deze dag terugkijken.
Eind september was een groep van ca. 20 posthbo studenten van de hogeschool Utrecht gast
van de gemeente Steenwijkerland. Ze waren hier
om zich te oriënteren op het terrein van hun
toekomstige studie waarvan ik de uitgebreidere
omschrijving maar zal samenvatten met het woord
monumentenzorg. Naast het bekijken van
restauratiewerk aan monumentale panden in de
binnenstad onder leiding van drs. Henk Spreen
werd ook met hem een fietstocht gemaakt langs
monumenten in het buitengebied. Hierbij bezocht
de groep op 25 september ook het Geologisch
Monument Wolterholten. Schrijver dezes heeft op
verzoek het gezelschap toegesproken en van
informatie voorzien.
Er zijn defecte informatiebordjes vervangen en er
is een bord geplaatst met een lange lijst van door
de plantenwerkgroep in de heemtuin
gedetermineerde planten. Begin november is al
weer een groot gedeelte van de heemtuin met de
zeis gemaaid. In het bord bij de ingang is een ster
geschoten met een luchtbukskogel. Op het
toegangspad naar de leemkuil zijn een paar keer
vuurtjes gestookt. Er is een grote tak van de
kastanjeboom gebroken, vermoedelijk door storm.
De Canadese guldenroede breidt zich veel te
sterk uit in de tuin voor de linden en moet worden
teruggedrongen. De cannabis- en fastfood
consumenten op de parkeerplaats kunnen nog
steeds erg slecht de weg vinden naar de
prullenbak. Onlangs heeft iemand zijn interieur
geschilderd en alle restanten verf en kwasten enz.
waren weggestopt naast het parkeerterrein. Wat
een mentaliteit!
Na deze mopperige laatste regels tenslotte een
beter bericht over het opruimen van afval. De
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z w a m Tr a m et e s g i b b o s a ( g e w o n e
kurkgaatjeszwam) is druk bezig met de recycling
van de stam van een vruchtboom die hier jaren
geleden is omgewaaid. Van de mooie reeks
hoeden aan het hout kon de hierbij geplaatste foto
worden gemaakt.
Jaarverslag van de Stichting Natuur- en
Milieuplatform Steenwijkerland (NMPS) over
2012
Leden van het platform zijn:
Ger de Haan (penningmeester), Oudeweg 39,
8376 HP Ossenzijl, 0561-477487,
gerdehaan1@gmail.com
Rolf Kranenburg, Oudeweg 103, 8376 HS
Ossenzijl, 0561-477838, R@Kranenburg-Pilz.eu
Emile de Leeuw, Hagenbroekweg 18, 8376 EG
Ossenzijl, 0561-477880, 1awfs@xs4all.nl
Henk Plat (voorzitter), Zieltjes 32, 8375 CN
Oldemarkt, 0561-452117, henk.plat@planet.nl
Robert Rubertus, Kallenkoterallee 2 c, 8331 AE
Steenwijk, 0521-517276, r.rubertus@planet.nl
Ynske Schuringa (secretaris/coördinator),
Oosterpaasloërweg 17, 8378 JC Paasloo,
0561-450645, y@zelfbeheer.com
Anneke de Vries, Oudeweg 39, 8376 HP
Ossenzijl, 0561-477487, anneke.dvrs@gmail.com
Wij vergaderden in 2012 op: 11 januari, 21
februari, 10 april, 23 mei, 2 juli, 28 augustus, 17
oktober, 26 november.
Met het bestuur van de Noordwesthoek hadden
we een bijeenkomst op 30 januari, ter
(hernieuwde) kennismaking. Helaas waren er van
onze groep een paar mensen verhinderd, maar
het was toch een nuttige contact-avond.
Met een vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer
kwamen we ook in januari bijeen, in Kalenberg, en
ook dat was een opbouwend gesprek. Bij het
Hamspad (grens Weerribben) zien we vaak
loslopende honden, maar handhaven heeft geen
prioriteit voor SBB.
De zaak over de op camping de Kluft in Ossenzijl
zonder vergunning geplaatste weerribbenlodges is
nog gaande. In januari 2013 zal de zaak
voorkomen bij de rechtbank in Zwolle. We zijn
onze pleitnota aan het voorbereiden.
Over het geplande kleinschalige recreatiepark
Weerribbenland in Ossenzijl hebben we op het
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gemeentehuis overleg gevoerd met een aantal
mensen, waaronder de projectontwikkelaar en een
ecoloog en twee mensen van de gemeente. Het
gesprek verliep plezierig, en we kregen het
verzoek om mee te denken over het
beplantingsplan, waar we graag op in gingen. Ons
idee om de aanleg van het park te combineren
met de verbindingszone met Rottige Meenthe in
Friesland lijkt niet te verwezenlijken, in ieder geval
niet op korte termijn.
De plannen voor windmolens bij Baarlo en
Scholtensloot zijn door de gemeenteraad weer
afgewezen, wij hebben bij die vergadering
ingesproken. Ook bij de Raad van State zijn de
initiatiefnemers niet in het gelijk gesteld, dus dat
gevaar lijkt bezworen.
In juni hebben we Staatsbosbeheer weer
geholpen met het planten van waterzuring, wat
een mooie traditie aan het worden is. Twee
maanden later zijn we die planten gaan
inspecteren in de hoop eitjes van de grote
vuurvlinder te kunnen tellen, maar helaas vonden
we geen eitjes. De slechte zomer kan daar ook
debet aan geweest zijn.
Begin juni hebben we deelgenomen aan het
Veldsymposium van NMO (Natuur en Milieu
Overijssel) in Olst, wat zeer de moeite waard was.
Duurzaamheid alom!
We gaven op verzoek van de gemeente een
reactie op de notitie van bureau Tauw over de
opzet voor de MER die gemaakt gaat worden voor
het nieuwe bestemmingsplan buitengebied én
voor het nieuwe bestemmingsplan voor de
verblijfsrecreatieterreinen. Op het
ontwerpbestemmingsplan voor de
verblijfsrecreatieterreinen hebben we in december
een reactie ingestuurd.
Op 28 november heeft Anneke de Vries namens
ons platform ingesproken op het provinciehuis om
te pleiten voor meer geld voor de verdere aanleg
van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), en met
haar waren nog een paar honderd actievoerende
natuurliefhebbers aanwezig. Het mocht niet baten,
de provincie heeft jammer genoeg niet meer geld
over voor de natuur.
Anneke de Vries houdt onze website bij:
www.nmps.nl
2012
Ynske Schuringa, secretaris NMPS
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Agenda
5 januari KNNV “De Noordwesthoek”
Winterkuier met Wiecher Akse
Locatie: 09.30u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station en om 09.45u vanaf de parkeerplaats aan
de Bergweg (na het tunneltje).
Tijd: 09.45 - ca. 12.15 u.
8 januari KNNV Zwolle
Lezing over planten van de Wieden door Rosalie
Mertens (Natuurmonumenten)
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof,
Goertjesweg 5, Zwolle
Tijd: 20.00 - ca. 22.00 u.
Toegang vrij voor alle belangstellenden.
19 januari IVN
Excursie naar Gaasterland
Vertrek: 08.30u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station en om 09.00u vanaf de parkeerplaats bij
het buitencentrum van Staatsbosbeheer in
Ossenzijl.
19 en 20 januari
Landelijke tuinvogeltelling - Vogelbescherming en
Sovon
21 januari KNNV “De Noordwesthoek”
Lezing over het natuurgebied van ZuidwestDrenthe door Jaap Veneboer
Locatie: De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk
Tijd: 20.00 uur. De toegang is gratis.
31 januari KNNV Zwolle
Lezing 'IJsseldelta en de grote modderkruiper,
fossiel uit een dynamisch deltagebied door Arthur
de Bruin (RAVON), en fotopresentatie van het
leven onder water.
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof,
Goertjesweg 5, Zwolle
Tijd: 20.00 - ca. 22.00 u.
Toegang vrij voor alle belangstellenden.
2 februari KNNV “De Noordwesthoek”
Vogelexcursie naar de zandwinplassen Eeserwold
en Nijensleek
Vertrek: 13.30u bij de fietsenstalling op de
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parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station. De excursie duurt tot uiterlijk 16.00u.
6 februari KNNV Zwolle
Lezing over planten van de Weerribben door
Jeroen Bredenbeek (boswachter bij
Staatsbosbeheer)
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof,
Goertjesweg 5, Zwolle
Tijd: 20.00 - ca. 22.00 u.
Toegang vrij voor alle belangstellenden.
11 februari KNNV Zwolle
Lezing 'Kleine marterachtigen: wezel, bunzing,
hermelijn' door Erwin van Maanen
(Zoogdiervereniging)
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof,
Goertjesweg 5, Zwolle
Tijd: 20.00 - ca. 22.00 u.
Toegang vrij voor alle belangstellenden.
16 februari Werkgroep Roofvogels Nederland
Landelijke dag Werkgroep Roofvogels Nederland
in Meppel
In het lezingenprogramma komen o.a. aan bod:
Monniks- en Lammergierbeheer, Keizerarend,
Wespendieven, Havikarenden en Grauwe
Kiekendieven.
Locatie: Stadsschouwburg Ogterop, Zuideinde 70,
Meppel
Tijd: 09.30 - 16.30 u.
Toegang vrij voor alle belangstellenden.
18 februari KNNV “De Noordwesthoek”
Algemene ledenvergadering
Locatie: De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk
Tijd: 20.00 uur.
23 februari IVN
Excursie naar het Lauwersmeer
Vertrek: Vanaf de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station om 08.00 uur.
2 maart KNNV
Gewestelijke excursie naar de Brabantse
Biesbosch
Vertrek: Vertrek om 07.30u bij de fietsenstalling op
de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station. Verwachte terugkomst om ongeveer
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18.30u.
6 april – excursie stinzenplanten
2 maart De Vlinderstichting
Landelijke dag Vlinderstichting in Wageningen
Een dag vol interessante lezingen, boeiende films
en een informatiemarkt
Locatie: De Junushoff, Plantsoen 3 in Wageningen
Tijd:10.00 - 16.00 uur
6 maart KNNV Zwolle$
Lezing over mossen door Rudi Zielman
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof,
Goertjesweg 5, Zwolle
Tijd: 20.00 - ca. 22.00 u.
Toegang vrij voor alle belangstellenden.
9 maart KNNV “De Noordwesthoek”
Vogelexcursie naar de uiterwaarden bij Hasselt en
Genemuiden
Vertrek: 09.00u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station. Verwachte terugkomst om ongeveer
13.00u.
18 maart 2013 “De Noordwesthoek”
Lezing over Stinzenplanten door Petra Borsch
Locatie: De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk
Tijd: 20.00 uur. De toegang is gratis.
23 maart KNNV “De Noordwesthoek”
Excursie naar de houtwallen van Steenwijkerwold
Vertrek: 09.00 uur bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station en vanaf de parkeerplaats aan de
Gelderingen om 09.15 uur
23 maart De Nederlandse Ornithologische Unie
(NOU)
Themadag Nederlandse Ornithologische Unie
over stadsvogels, Rotterdam
3 april KNNV Zwolle
Lezing 'De spannende levenswandel van planten
in de natuur', naar aanleiding van zijn pas
verschenen boek 'Planten tellen' door: Piet
Bremer
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof,
Goertjesweg 5, Zwolle
Tijd: 20.00 - ca. 22.00 u.
Toegang vrij voor alle belangstellenden.
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20 april – fietsexcursie geologie en landschap
29 april KNNV “De Noordwesthoek”
Excursie Fietsvogelen tussen Steenwijk en
Giethhoorn met Tjeerd van der Meer.
30 april – vroegvogelzangexcusie

Beschrijving van de excursieʼs en
lezingen
Winterkuier op 5 januari
KNNV Winterkuier over De Woldberg en De Eese
met soep en drankje na afloop. Vertrek 09.30u bij
de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de
Eesveense zijde van het station en om 09.45u
vanaf de parkeerplaats aan de Bergweg (na het
tunneltje).
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 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
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 boommarter
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 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 voor deze excursie opgeeft
(voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of 0521
512074).
Nadere inlichtingen: Wiecher Akse, telefoon 0521
589409.

Koppel januari 2013

IVN-excursie naar Gaasterland op 19 januari
Op deze dag gaan we vogels kijken in
Gaasterland, waar we veel eenden- en
ganzensoorten kunnen verwachten. In januari zijn
de wintergasten onder de watervogels nog volop
aanwezig. Natuurlijk krijgen ook andere vogels
onze aandacht. De excursie gaat als volgt: van
Ossenzijl naar Lemmer, dan via de Leien richting
Oudemirdum. Daarna volgen we de kustlijn naar
Stavoren en vervolgen onze weg via Warns naar
de Workumer buitenwaard, waar altijd veel te zien
is. Een verrekijker, warme kleding en proviand zijn
op deze excursiedag niet overbodig. We
vertrekken om 08.30u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station en om 09.00u vanaf de parkeerplaats bij
het buitencentrum van Staatsbosbeheer in
Ossenzijl.
Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen, telefoon
0521 513547.
Landelijke tuinvogeltelling op 19 en 20 januari
De Nationale Tuinvogeltelling wordt gezamenlijk
georganiseerd door de Vogelbescherming
N e d e r l a n d e n S O V O N Vo g e l o n d e r z o e k
Nederland. Elk jaar wordt in het derde weekend
van januari gedurende een half uur vogels geteld
die mensen zien in hun eigen tuin of op hun
balkon. Het tijdstip waarop u wilt tellen kunt u zelf
bepalen. Dus zoek een mooi plekje op bij een
raam waar u de tuin of balkon goed kan overzien
en houd eventueel een vogelgids en verrekijker bij
de hand. Voor telinstructies en het formulier
waarop de resulltaten online doorgegeven kunnen
worden
gaat
u
naar
de
site
www.tuinvogeltelling.nl. Op deze site kunt u ook
tips vinden over hoe u de meest voorkomende
tuinvogelsoorten het makkelijkst kun herkennen.
Lezing over het natuurgebied van ZuidwestDrenthe op 21 januari
Dit uitgestrekte gebied dat gelegen is tussen
Steenwijk, Vledder, Uffelte en Havelte kenmerkt
zich door een grote afwisseling van bos, hei en
w e i . Vo o r a l d e h u n e b e d d e n m e t h e t
achterliggende heidelandschap is in trek bij de
vele dagjesmensen. Tevens is een groot gedeelte
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van Zuid-west Drenthe militair oefenterrein van de
Johannes Post Kazerne. Het gebied is echter ook
van groot belang als waterwingebied. Ondanks de
grote menselijke druk op het gebied valt er veel te
zien aan plant en dier. Op deze avond zal Jaap
Veneboer ons de flora en fauna laten zien die we
gedurende de seizoenen kunnen tegenkomen.
De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16
in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is
gratis.
Vogelexcursie naar de zandwinplassen
Eeserwold en Nijensleek op 2 februari
Op de zandwinplassen ten oosten van Steenwijk
zijn leuke waarnemingen te doen in de winter.
Door hun grote diepte bevriezen de plassen niet
snel. Er is altijd wel een deel met open water te
vinden. Als er deels ijs ligt, betekent dat ook dat
de aanwezige watervogels zich geconcentreerd
op de plas ophouden. Ligt er geen ijs, dan is een
telescoop zeker onmisbaar. Futen, zwemeenden,
duikeenden, ganzen, aalscholvers en andere
soorten zijn te verwachten. We gaan proberen om
alle aanwezige soorten op naam te brengen.
De excursie gaat per auto. Bij de plassen wordt
uitgestapt om de soorten goed te kunnen zien en
(denk aan het fluiten van de smienten) te horen.
Misschien voert de excursie ook nog langs de
Vledder Aa en de Wapserveense petgaten om
naar toendrarietganzen te zoeken. We vertrekken
o m 1 3 . 3 0 u b i j d e fi e t s e n s t a l l i n g o p d e
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station. De excursie duurt tot uiterlijk 16.00u.
Nadere inlichtingen: Ton Bode, telefoon 0521
512074.
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IVN excursie naar het Lauwersmeer op
23 februari
Op deze dag gaan we weer vogels kijken die hier
overwinteren of misschien al op weg zijn naar het
noorden.
Deze soorten gaan we op verschillende plaatsen
in het gebied bekijken. Vanuit enkele schuilhutten
zijn veel soorten van dichtbij te zien, maar soms
zitten de vogels ook verder weg. Een verrekijker of
telescoop kan in die gevallen uitkomst bieden. De
excursie duurt de hele dag. Neem daarom eten
en drinken mee en gezien de tijd van het jaar ook
warme kleding. We vertrekken bij de fietsenstalling
op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van
het station om 08.00 uur en denken om ongeveer
17.00 weer terug te zijn.
Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen, telefoon
0521-513547.

niet stilgestaan. De laatste jaren zijn door
natuurontwikkeling met ontpoldering en
vergravingen weer nieuwe natte gebieden
toegevoegd. De flora en fauna is bijzonder. Dit
jaar broedde voor het eerst de zeearend in de
Biesbosch. De bever komt in een behoorlijk aantal
voor en tenslotte is het gebied in deze periode van
het jaar vogelrijk
Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied is de
betekenis van het gebied onderstreept. Meer
informatie hierover is te vinden in de speciale
folder op de landelijke website van de KNNV
www.knnv.nl onder Projecten-Natura 2000.
Tijdens de excursie willen we een aantal
karakteristieke plekken van de Brabantse
Biesbosch bezoeken, zoals natte graslanden,
wilgengrienden en cultuurhistorisch belangrijke
plekken zoals de Spieringsluis. De afstanden zijn

KNNV Gewestelijke excursie naar de
Brabantse Biesbosch op 2 maart
Deze oorspronkelijk geplande gewestelijke
excursie op 3 november kon door de slechte
weersomstandigheden die dag helaas niet
doorgaan. Op zaterdag 2 maart organiseert het
Gewest de excursie naar de Brabantse Biesbosch
opnieuw onder leiding van Hans Grotenhuis en
Tjalling van der Meer.
De Brabantse Biesbosch is met een oppervlakte
van 3.638 hectare het grootste gedeelte van de
Biesbosch en ligt tussen de Nieuwe Merwede, de
Amer en het Land van Heusden en Altena. Het
gebied ontstond na de Sint Elisabethsvloed van
1421: een deel van het toen ondergelopen
polderland is nooit meer opnieuw ingedijkt.
Uiteindelijk ontstond hier een
zoetwatergetijdengebied. De rivieren Maas en Rijn
voerden zand aan, waardoor zandplaten
ontstonden. De mens exploiteerde de biezen, het
riet en de grienden. De nu nog aanwezige
grienden zorgen voor de aanwezigheid van
bijzonder mossensoorten. Door de uitvoering van
het Deltaplan, met name de afsluiting van het
Haringvliet, verdween de getijdendynamiek
grotendeels.
De ontwikkelingen hebben in de Biesbosch echter
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redelijk groot en daarom verplaatsen we ons met
de auto naar de verschillende excursiepunten..
Behalve vogels kijken zullen we ook enkele korte
wandelingen maken. Kortom, het wordt een
afwisselend programma in een afwisselend
gebied.
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 26 februari 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
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personen zal een reisleider worden gezocht.
Vertrek om 07.30u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station. Verwachte terugkomst om ongeveer
18.30u.

KNNV
vogelexcursie naar de uiterwaarden bij Hasselt
en Genemuiden op 9 maart
Een vogelexcursie begin maart naar de natte
uiterwaarden (plas-drassituatie) tussen Zwartsluis
en Hasselt is altijd goed voor de eerste terug
gekeerde steltlopers, zoals de grutto en de
tureluur. Maar ook wintergasten kunnen we nog
aantreffen in de polder tussen Hasselt en
Genemuiden. De goudplevier is zoʼn wintergast
die we in deze tijd van het jaar nog aan kunnen
treffen. Maar het draait niet alleen om vogels. We
kunnen ook koppels reeën zien foerageren en de
hazen zijn in maart meestal erg actief, de
rammeltijd is gaande. En blijft er nog tijd over, dan
rijden we terug via de Barsbekerpolder. Neem
behalve een verrekijker ook wat kleingeld mee om
de pontbaas van het pontje GenemuidenZwartsluis gepast te kunnen betalen.
Vertrek om 09.00u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station. Verwachte terugkomst om ongeveer
13.00u. Nadere inlichtingen: Thijs Krösschell,
telefoon 0521 795081.
Lezing Stinzenplanten op 18 maart
Op deze avond zal Petra Borsch voor onze
afdeling een lezing verzorgen over stinzenplanten.
Zij zal ons een kijkje geven in de betekenis van
naam en herkomst van deze planten. Voor velen
is de benaming stinzenplanten wel bekend maar
waar komt de naam vandaan en over welke
planten spreken we nu? Dan zijn er nog de
volgende vragen; hoe zijn ze hier gekomen en wat
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is de herkomst van de planten en op welke
gronden groeien ze? In deze lezing probeert Petra
antwoord op deze vragen te geven en een beeld
te schetsen van deze planten.
Op 6 april is er een excursie naar de
stinzenplanten op het landgoed Dickninge.
De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16
in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is
gratis.
KNNV Excursie naar de houtwallen van
Steenwijkerwold op 23 maart
In 1873 werd het prikkeldraad uitgevonden door
de Amerikaan Glidden. Vanaf dat moment was er
geen noodzaak meer houtwallen aan te leggen of
te onderhouden. Prikkeldraad was veel handiger
en zorgde ook voor een efficiënter gebruik van de
grond. Een keerzijde van die medaille was dat het
landschap met het verdwijnen van de houtwallen
minder aantrekkelijk werd, het verloor zijn
beslotenheid en gevarieerdheid en werd kaler en
eentoniger. Bovendien vormen houtwallen een
belangrijk biotoop voor veel planten en dieren.
Muizen, egels, vlinders en vele soorten planten
vinden in houtwallen een aantrekkelijk
woongebied en dat niet alleen. Om een gezonde
populatie van een bepaalde soort in stand te
houden is uitwisseling van genen een
noodzakelijkheid. Die uitwisseling kan alleen tot
stand komen als dieren en planten elkaar kunnen
bereiken. Houtwallen vormen daarbij goede en
voor een aantal soorten noodzakelijke
verbindingswegen. Het verdwijnen van houtwallen
vormt dan ook niet alleen een verarming van het
landschap, maar bedreigt ook het voorbestaan
van de biodiversiteit. Het is daarom een dubbel
geluk dat in en rond Steenwijkerwold nog zoveel
houtwallen behouden zijn gebleven. Laten we
daar maar zuinig op zijn.
Tijdens de excursie maken we een wandeling van
7 km langs diverse houtwallen door een
aantrekkelijk landschap. We vertrekken om 09.00
uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan
de Eesveense zijde van het station en vanaf de
parkeerplaats aan de Gelderingen om 09.15 uur.
Deze parkeerplaats bereik je door in het centrum
van Steenwijkerwold richting Kalenberg te kiezen
(zie de wegwijzers voor fietsers). Na 600 m zie je
links de parkeerplaats voor de kerk. Aan het einde
van de ochtend zijn we rond. In regenachtige
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tijden kunnen de paden hier en daar wel modderig
zijn. Goede wandelschoenen daarom aanbevolen.
Zie voor meer informatie de wandeltip in dit blad of
bel Theo van de Graaf, telefoon 0521 587345.

Bijeenkomsten
Plantenwerkgroep: 16 januari 2013 6 februari
2013 13 maart 20133 april 2013
Bijeenkomst begint om 19.45 uur in De Klincke,
het programma is op te vragen bij Annette Bos

12 maart 2013
Werkgroeplid Bert Hummel zal een power point
lezing geven over een geologische vakantie op
Møn en Sjælland in Denemarken. Hij zal vondsten
van de krijtkust meenemen.
9 april 2013
Ernst Kleis zal deze avond zijn lezing over
Zweden en Noorwegen vervolgen.

Vlinderwerkgroep:
De vergaderdata voor de eerste helft van 2013
van de vl.w.groep zijn:
7 januari 2013 4 februari 2013 4
maart 2013 1 april 2013
Vogelwerkgroep:
Let op: er is ook een wijziging in de
bijeenkomsten van de
vogelwerkgroep (voor de agenda).
Die zijn nu: donderdagavond 10
januari, dinsdagavond 05 februari,
dinsdag 05 maart en dinsdag 2 april.
Geologiewerkgroep:
De werkgroepavonden van de
Geologiewerkgroep vinden plaats in
Rabo Theater De Meente,
Stationsplein 1 in Steenwijk. Aanvang
van de werkgroepavonden is om
19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
8 januari 2013
Werkgroeplid Piet Timmerman heeft
samen met zijn vrouw Ria een
bezoek aan China gebracht. Middels
een power point presentatie geeft hij
een verslag van deze reis waarbij
met name de geologische aspecten
aan bod zullen komen.
12 februari 2013
Werkgroeplid Ernst Kleis geeft een
lezing over de geologische reis die hij
en zijn vrouw Geertje hebben
gemaakt naar Zweden en
Noorwegen. Naast vele fotoʼs,
middels power point, zullen er ook
een groot aantal stenen te
bewonderen zijn.
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