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Dat was
best spannend voor
Van de redactie
de redactie!
Hoe zal het
Het nieuwe blad “Koppel” is
volgende blad er uit gaan in goede aarde gevallen,
zien?. Fijn, dat we samen verder mogen
maar naast positieve geluigaan. Het normale formaat, maar wel gezel- den hebben we ook kritiek ontvangen. Dit is
allemaal uitvoerig besproken en we zijn er
lig met een kleurtje. We gaan er even goed
hard mee aan het werk gegaan. Wij zijn blij
voor zitten, zodat het resultaat het vorige
dat we weer een nieuwe versie konden
gaat overtreffen. Er is weer voldoende dimaken van “Koppel”. Zoals u kunt zien zijn
versiteit aan kopij en we bedanken iederwe weer teruggegaan naar het oude en
een voor zijn of haar mooie bijdrage. De
vertrouwde formaat, dit vanwege de te hoinhoud betreft verslagen van excursies,
ge kosten. Wij kopen dat u er weer plezier
bijeenkomsten en biotopen, een overzicht
aan beleeft. We hebben tal van leuke exvan de weidevogelwerkgroep van de
cursies op de agenda staan, gaat u vooral
KNNV, een boekrecensie, een ontmoeting
mee. En heeft u een leuke foto gemaakt
met Liesbeth Haaze-de Groot, nieuws over
tijdens zo'n excursie, of in uw tuin en waar
de zomerweek van het IVN, de berkenboom u dan ook maar was, deel hem dan vooral!
We zijn altijd benieuwd naar uw beeldmateuitgelicht, en speciale aandacht voor de
riaal en wieweet wordt het wel geplaatst in
patrijs, de gierzwaluw en het eekhoorntje.
Kortom, genoeg om een spannende uitgave het blad!
Imke Wijmenga
in elkaar te draaien. Ik laat het met een
gerust hart aan Gijs over. Het voorjaarsnummer! We hebben al even iets geproefd van de lente. Helaas worden we nog
Van de
even getrakteerd op een winters toetje.
voorzitters
Maakt niet uit. Als het zonnetje maar schijnt!
Trek je wandelschoenen al vast aan en
geniet er van!
Adrie Janne
Voor u ligt het tweede gezamenlijke nummer van Koppel, het natuurtijdschrift van de Kop
van Overijssel, gekoppeld aan de afdelingen van de verenigingen het IVN en de KNNV. In
de ledenvergaderingen, die in februari zijn gehouden, werd waardering uitgesproken voor
deze gezamenlijke uitgave. Punt van zorg was wel de beheersing van de kosten voor het
kwartaalblad. Voor het proefnummer van Koppel was een afwijkend formaat gekozen. Dit
bleek echter aanmerkelijk duurder dan het vorige formaat van beide bladen. Een
prijsvergelijking tussen de verschillende formaten leerde ons dat A5 het voordeligst is.
Daarom vindt u dit nummer weer als vanouds in de brievenbus in A5- formaat. Voor het
voorjaar is gekozen voor een uitgebreid excursieprogramma. Dan gebeuren immers de
spannendste dingen in het veld. Wij hopen, dat u het aanbod leuk vindt en dat er goed
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om samen in de natuur ervaringen uit te
wisselen. Gaat u met ons mee?
KNNV
IVN-
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Ton Bode
Wilfred Ouwerkerk
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Het jaar van ….
door Ton Bode

Zoals in het vorige nummer van ons
kwartaalblad stond, heeft de KNNV dit jaar
het thema ʻ de natuur in je tuinʼ gekozen.
Als elk lid goed in zijn eigen tuin, op zijn
balkon of in het plantsoen voor zijn huis
kijkt, zal hij merken dat het mogelijk is veel
soorten planten en dieren te vinden. Bij
dieren zal de aandacht het eerst uit gaan
naar de vogels in de tuin. In het voorjaar
vallen die door hun zang erg op. Tenzij de
zang van een soort, zoals van de
heggenmus of de boomkruiper, erg
bescheiden is. Zang die bedoeld is om het
territorium af te schermen tegen de
buurman en om de wijfjes duidelijk te
maken dat er plaats is om een nest te
bouwen en eieren te leggen. Natuurlijk is
het territorium zo groot dat er ook
voldoende voedsel te vinden is om de
jongen groot te brengen. Maar laten we de
planten niet vergeten. Behalve de
gekweekte tuinplanten die hun oorsprong in
wilde planten vinden, komen er veel wilde
planten voor. Mossen en (akker)onkruiden
zijn in vrijwel elke tuin te vinden. In de
bodem leven allerlei kleine bodemdiertjes,
die als voedsel voor kleine zoogdieren en
vogels kunnen dienen. Zo zijn spitsmuizen
en egels insecteneters, die allerlei
geleedpotige diertjes verorberen. Insecten
zoals kevers en bijvoorbeeld larven van
vliegen en andere geleedpotigen zoals
pissebedden, duizend- en miljoenpoten
gaan er goed in. Bovendien verslinden
egels en spitsmuizen graag regenwormen.
In de zomermaanden kunnen vleermuizen
ons behulpzaam zijn door het eten van
allerlei in de schemering en nacht vliegende
insecten. In en rond de tuin zullen
nachtvlinders een belangrijke prooi vormen
voor onze vliegende zoogdieren.
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Maar niet alleen de KNNV zoekt een
jaarthema. Ook de landelijk gegevens
beherende organisaties hebben jaarlijks
een thema. Dat gaat dan vaak om soorten,
die vanwege hun kwetsbaarheid, een
opmerkelijke achteruitgang te zien geven of
omdat er veel vragen over komen, in de
belangstelling staan.
De vogelaars kozen in 2013 voor de patrijs.
In ʻhet jaar van de patrijsʼ worden zoveel
mogelijk gegevens verzameld over de
plaatsen waar nog (broedende) patrijzen te
vinden zijn. Dat heeft allemaal te maken
met het feit dat het aantal broedparen van
de patrijs sinds de jaren zeventig met 95%
achteruit is gegaan. Het gaat dus slecht met
de patrijs. Actuele informatie over de stand
van de patrijs moet een handvat bieden
voor een betere bescherming en wellicht
een opleving van de populatie van deze
prachtige soort. Voor de vogeltellers is een
projectplan gemaakt om gebieden goed te
inventariseren, voor de mensen die niet
gericht aan telingen meewerken, geldt dat
ook zogenaamde ʻ losse waarnemingenʼ
welkom zijn. Wie ziet er nog patrijzen?
De zoogdiermensen kozen in 2013 voor de
steenmarter. In ʻhet jaar van de
steenmarterʼ wordt uitgebreid aan
voorlichting gedaan om vragenstellers
duidelijk te maken wat de leefwijze van de
steenmarter is en hoe voorkomen kan
worden dat overlast ontstaat. Het is nu
eenmaal een gegeven dat veel vragen
betrekking hebben op de overlast die
steenmarters veroorzaken. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de aanwezigheid van
steenmarters in gebouwen, maar ook over
de schade die soms aan (leidingen van)
autoʼs wordt aangericht. De uitbreiding van
het leefgebied van de steenmarter, in onze
omgeving zitten we ongeveer op de
westgrens van zijn verspreidingsgebied, is
mede aanleiding om bekende informatie
over deze soort onder de aandacht van het
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publiek te brengen.
De onderzoekers die reptielen en amfibieën
onderzoeken, kozen dit jaar voor de
vuursalamander. Omdat deze soort niet in
onze omgeving voorkomt, besteden wij
daar verder geen aandacht aan.
Buiten ʻ het jaar van …ʼ is er een algemener
project dat zich richt op exoten. Exoten zijn
planten- of diersoorten die in ons land van
nature niet voorkomen. Zij kunnen via het
verkeer over water of door de lucht
aangevoerd zijn, of uit gevangenschap zijn
ontsnapt of los gelaten. Dat laatste gebeurt
vooral als mensen genoeg hebben van een
exotische plant in aquarium of vijver of een
diersoort in het terrarium. Waarnemingen
van exoten in het vrije veld zijn dan ook
meer dan welkom. Sommige exoten zijn
niet gewenst, omdat zij door uitbreiding van
de populatie een bedreiging kunnen
vormen voor het voortbestaan van in ons
land van nature voorkomende soorten.
Kortom, er is buiten altijd wat te beleven.
Laten we onze ogen ook het komende
voorjaar en zomer maar weer goed de kost
geven en genieten van de natuur, natuurlijk
niet alleen in onze directe woonomgeving,
maar ook in het buitengebied. Onze
excursies lenen zich goed voor het
uitwisselen van ervaringen.
Meer informatie:
Patrijs – www.sovon.nl
Steenmarter – www.zoogdiervereniging.nl
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Frisse start van 2013 voor de IVN
afdeling
door Adrie janne

Het is een traditie geworden, de
Nieuwjaarsbijeenkomst van het IVN. Op
een informele manier
samenkomen onder het genot van een
hapje en een drankje. Geen Irish Coffee
helaas, maar het ons vertrouwde bakje,
waarvan de kleur en de temperatuur prima
was. Deze keer in dorpshuis “De Slinger” in
Ossenzijl. Er is nogal wat te doen met
betrekking tot bezuinigingen. Ook ons
bestuur ontkomt er niet aan. Vandaar, dat
besloten werd om een goedkopere locatie
te zoeken.
Dit had voor de organisatie de nodige
consequenties. Van gewoon even bellen,
het aantal personen doorgeven en
aangeven wat je wilt bestellen, vervolgens
de betreffende middag lekker gaan zitten en
je laten bedienen, zelf de handen uit de
mouwen steken. Lucille Keur en Henk
Mulder hebben dit aan den lijve
ondervonden. Op tijd naar de locatie, om
van het kale zaaltje iets gezelligs te maken,
koffiepotten verzamelen, nadenken over de
nodige inkopen, sneeuw ruimen, buiten de
vlag ophangen, de frituur bedienen,
afwassen enz enz. Het mocht de pret niet
drukken. Druppelsgewijs kwamen de warm
ingepakte leden in zicht, bij binnenkomst
opgevangen door Henk Buschmann, die je
wegwijs maakte naar de garderobe.
Handen werden geschud en er heerste een
prettige sfeer. Onder de aanwezigen waren
veel bekende gezichten, maar ook nieuwe
leden, die je op deze manier kon leren
kennen. Het was een kans om lekker bij te
praten. Onderwijl ging de catering gewoon
door, geassisteerd door Henk en zijn vrouw
Joukje. Het bestuur was blij met deze
opkomst. Toch is het zo, dat de meesten
verstek lieten gaan. Jammer, want je
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krijgt zoʼn kans niet vaak. Het is zeker de moeite waard. Interesse tonen in elkaar maakt
een vereniging levend!
Onze voorzitter Wilfred heette de 38 aanwezige leden welkom. Daarna hield hij een korte
toespraak. Ik heb het kort samengevat. Het is een verhaaltje uit de Griekse Mythologie. De
hoofdpersoon is Perdix, een kleinzoon van Pallas Athene. Het was een slim ventje. Hij
werd uitvinder en kunstenaar. Hij was zo goed, dat zijn leermeester jaloers op hem werd
en hem van de Acropolis duwde! Gelukkig had hij zijn oma nog, die een beschermheilige
was. Ze veranderde hem nog net op tijd in een patrijs. De Latijnse naam voor patrijs is dus
Perdix. Omdat die valpartij hem destijds een trauma opleverde, blijft hij voortaan maar
dicht bij de grond. Wilfred verwees verder nog naar de site van Sovon van de vogelbescherming, hoe je een bijdrage kunt leveren aan het voortbestaan van de patrijs.
Verder nam Anneke de Vries, namens het Milieu Platform Steenwijkerland, het woord. Ze
vertelde, welke projecten er momenteel de aandacht hadden, en dat het aantal leden door
omstandigheden was afgenomen. Vandaar een oproep aan geïnteresseerden om de gelederen te komen versterken.
Wie weet tot ziens in 2014!

“Tuinieren voor (wilde) dieren. Maak
van je tuin een beestenboel”
door Greet Sanderse

Het jaar 2013 staat voor de KNNV in het
teken van het project “Haal meer natuur in
je tuin”.
In dit kader bracht de KNNV-uitgeverij
onlangs een boekje op de markt met
bovengenoemde titel en subtitel.
Alhoewel bij “natuur” en “wilde dieren” al
gauw wordt gedacht aan de Veluwe, de
Wadden of misschien zelfs aan Afrika is,
aldus de auteur Barbara Rijpkema, natuur
ook heel dicht bij huis te vinden. “Een tuin
of balkon kan veel wilde dieren een plekje
verschaffen. Zelfs als je maar een paar
vierkante meter tot je beschikking hebt, zul
je versteld staan van de mogelijkheden
voor wilde dieren….”.
Het boekje bevat een schat aan praktische
informatie, ideeën en voorbeelden om
meer dieren in je tuin of op je balkon te
krijgen. Hierbij gaat het om dieren die in
de eigen omgeving voorkomen. Als je
meer van deze dieren weet is het mogelijk
iets extraʼs te doen waardoor je tuin of
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balkon aantrekkelijk voor hen wordt.
Dieren, die in dit verband worden
besproken zijn: vogels, vlinders,
nachtvlinders, libellen, bijen en hommels,
diverse andere insecten en kleine (bodem)
dieren, amfibieën en reptielen en
zoogdieren (bosmuis, eekhoorn, egel,
konijn, mol, ree, vleermuis en vos).
Het boekje vangt aan met de bespreking
van een aantal basiselementen, die goed
zijn voor veel wilde dieren in de tuin en hen
voedsel, beschutting of een permanent
onderkomen bieden. Deze basiselementen
zijn: een natuurlijke vijver, struiken en
bomen, klimplanten, een natuurlijke
tuinafscheiding, gevarieerde beplanting,
inheemse planten, een composthoop,
rommelhoekjes en takkenhopen,
nestkastjes.
Vervolgens wordt het jaar gevolgd en de
veranderingen, die de vier jaargetijden met
zich meebrengen voor natuur en dier in de
tuin. Per maand wordt nader stilgestaan
bij de verschijnselen die zich voordoen in
de natuur en de dieren die in deze periode
actief zijn. Hoe ziet het leven in de tuin er
uit? Welke planten staan in bloei of dragen
blad 5

vrucht? En welke activiteiten moeten die
maand in tuin of op balkon worden
verricht ?.
Of je tuin nu groot of klein is, zich buiten op
het land of in de stad bevindt, met een
aantal eenvoudige aanpassingen, die
helder uiteen worden gezet, kan iedereen
leren hoe een tuin of balkon diervriendelijk
kan worden ingericht.
Het boekje is voorzien van een duidelijke
en overzichtelijke inhoudsopgave. De tekst
is verlucht met mooie fotoʼs van planten
en dieren en praktische tekeningen van
aan te brengen voorzieningen in de tuin.
Het is kortom een aanrader voor iedereen,
wel of geen KNNV-lid en ook leuk om als
cadeau te geven. Aanschaffen dus!
De prijs van het boekje kan ook geen
belemmering vormen. Leden van de
Noordwesthoek kunnen het boekje
verkrijgen via het secretariaat
(secretaris@noordwesthoek.knnv.nl) voor
€9 in plaats van de normale prijs van
€14,95.
Nieuwe KNNV-leden krijgen het boekje in
2013 gratis als welkomstgeschenk.

Gierzwaluw maakt raadselachtige
klimvlucht in schemering
ingezonden dor Emile de Leeuw

Gierzwaluwen klimmen zowel in de
ochtend- als avondschemering naar wel
drie kilometer hoogte in de atmosfeer. Dit
onverwachte gedrag ontdekte ecoloog dr.
Adriaan Dokter van de UvA in
samenwerking met collega-onderzoekers
van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI), de
Nederlandse Luchtmacht en Lund
University (Zweden). De
onderzoeksresultaten worden gepubliceerd
als ʻFocus Articleʼ in het maartnummer van
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het internationale vaktijdschrift Animal
Behaviour.
In de zomer zijn gierzwaluwen zeer
aanwezig in de stad, vooral vanwege het
gierende geluid dat ze veroorzaken. Deze
algemene stadsvogels blijken
buitengewoon te zijn in hun
bewegingspatronen. Afgezien van een
korte
broedperiode
onder stedelijke
dakpannen,
vliegen de
vogels het
gehele jaar:
voedsel
verzamelen,
paren en zelfs
slapen doen ze in vlucht. Met een nieuwe,
zelfontwikkelde radartechniek
bestudeerden Dokter en zijn collegaʼs het
nachtelijke vlieggedrag van de gierzwaluw.
Bij deze techniek maakten ze gebruik van
de buienradar van het KNMI.
Dokter licht toe: ʻWe dachten altijd dat
gierzwaluwen ʼs avonds opstegen als
onderdeel van hun slaapcyclus. Nu we de
vogels echter zien opstijgen aan zowel het
begin als het eind van de nacht, lijkt die
interpretatie onjuist. De klimvluchten
moeten een andere functie hebben,
waarbij de vogels gebruikmaken van de
unieke mogelijkheden die de
schemerperiode biedt.ʼ
Gierzwaluwen als weersvoorspellers?
De schemering is rijk aan informatie: het is
het enige moment waarop zowel het
landschap, de sterrenhemel en door de
zon veroorzaakte polarisatiepatronen aan
de hemel zichtbaar zijn. Deze informatie
wordt door veel verschillende dieren
gebruikt voor oriëntatie- en
navigatiedoeleinden. Ook gierzwaluwen
lijken de schemering uit te kiezen om
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specifieke informatie in te winnen tijdens
hun klimvluchten. Een aansprekende
mogelijkheid is dat de vogels tijdens hun
schemervluchten eigenschappen van de
atmosfeer onderzoeken, in relatie tot hun
huidige positie en oriëntatie, zoals de
temperatuur en wind op verschillende
hoogtes. Hierdoor zijn de vogels mogelijk
in staat om een voorspelling te maken van
het toekomstige weer. Adequaat hierop
inspelen is voor gierzwaluwen essentieel,
omdat zij in hun voedselvoorziening
volledig afhankelijk zijn van vliegende
insecten, die alleen te vinden zijn in goede
weersomstandigheden.
Publicatiegegevens
Adriaan M. Dokter, Susanne Åkesson,
Hans Beekhuis, Willem Bouten, Luit
Buurma, Hans van Gasteren en Iwan
Holleman: ʻTwilight ascents by Common
Swifts, Apus apus, at dawn and dusk:
acquisition of orientation cues?ʼ, in: Animal
Behaviour (in press).
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0003347212005556

Vogelaars trotseren barre kou
Vogelgroep IVN-NWO maakt excursie naar
Gaasterland op 19 januari 2013
Louis Volkers (met aanvullingen van
Piet Hein)

De weersvoorspelling doet huiveren: temperatuur enkele graden onder nul, de wind
vrij krachtig uit het oosten, dus een gevoelstemperatuur alsof je in een diepvriezer zit. En op het IJsselmeer is de wind
zelfs krachtig; dat betekent een nog lagere
gevoelstemperatuur. Hoeveel vogelaars
hebben deze ontberingen ervoor over?
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Maar achter de geraniums blijven zitten is
niet zo gezond en al helemaal niet uitdagend!
Maar het valt mee: vogelaars zijn en blijven enthousiast. Om 8.30 uur verzamelen
zich 9 personen op het P&R-terrein in de
Woldmeenthe. Natuurlijk is Albert van de
partij. Hij is onze gids voor vandaag, daarbij ondersteund door Piet Hein. Om 9.00
uur voegen zich op het parkeerterrein van
het SBB-Buitencentrum in Ossenzijl nog
drie personen toe
aan de
groep.
We rijden
naar
Lemmer
en kijken
aan de
haven bij
het Buma-gemaal naar vogels. We zien
daar o.a. Kuifeenden, een Krakeend, Nonnetjes, Futen, Tafeleenden, een Grote
Zaagbek en een Grote Zilverreiger. Bbbbitterkoud maar de stemming is goed. Onze
volgende stop is bij Tacozijl; iedereen
houdt zich netjes aan het daar geldende
verbod: "verboden te zwemmen"! We passeren een boerderij waar we behalve een
kudde koeien ook een enorme troep
spreeuwen zien; die doen zich in een dichte drom tegoed aan kuilvoer. Op onze verdere tocht blijven we steeds zoveel mogelijk langs het IJsselmeer rijden. Af en toe
komen we over de dijk en stappen we uit
om op een vogelkijkplaats langs het water
te gaan kijken. Voor we bij Oudemirdum
zijn zien we op de bevroren toendra's aan
de landzijde van de weg duizenden ganzen. Albert en Piet Hein maken onafhankelijk van elkaar een schatting van het aantal:
beiden komen op 15.000. Over de gehele
dag genomen waren het er misschien wel
een kwart miljoen. Het zijn vooral Brandblad 7

ganzen, met ertussen enkele Kolganzen.
Imposant om te zien dat de gehele groep
in één keer opstijgt; dat gebeurt als wij er
al ruim voorbij zijn. Het is dus niet onze
schuld dat de Brandganzen hun maaltijd
onderbreken. Misschien is er een valse
brand(gans)-melding geweest.
Dankzij de kou lopen we goedgemutst
naar het uitkijkpunt aan de waterkant. Er is
veel te zien: vooral grote groepen ganzen
die hier weer zijn neergestreken na het
opvliegen, maar ook diverse soorten eenden. Op de punt van een ver ijsveld staat
een grote bruine vogel. Piet Hein herkent
door zijn telescoop de Zeearend, een
mooie waarneming! Er vliegt ook een
zwerm Kramsvogels over.
In Mirns is het tijd voor een warm hapje of
drankje in Paviljoen 't Mirnser Klif. Terwijl
we genieten van een kop lekkere erwtensoep zien we dat langs de rand van het
IJsselmeer een brede strook is bevroren;
langs de kant passeren een paar schaatsers (later zien we er nog veel meer), terwijl verderop wat Wilde Zwanen zwemmen.
De volgende kijkhut is De Mok, bij Mokkebank. Behalve diverse soorten ganzen zien
we ook weer veel eenden: Kuifeenden,
Nonnetjes, een paar Brilduikers, 'n Grote
Zaagbek en natuurlijk Wilde Eenden. Er
ligt een dode Nijlgans op het ijs; een paar
Kleine Mantelmeeuwen komen kijken of er
iets van hun gading is, maar zij zien er
geen brood in. Boven het riet verschijnen
herhaaldelijk twee grote, donkere vogels.
Waarschijnlijk zijn het een paar Kiekendieven.
Dan rijden we via Stavoren en Warns naar
Molkwerum. Sommigen menen dat een
loopje naar de vogelkijkhut aan de Bocht
van Molkwerum niets zal opleveren, maar
het blijkt toch de moeite waard; ook daar
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zien we diverse soorten eenden en ganzen. Dan gaan we via Hindelopen naar
Workum en komen over een lange, rechte
weg (Slinkewei) bij een uitzichttorentje van
't Fryske Gea. Dat biedt uitzicht op de
Workumer Buitenwaard. Hier verwachten
we echt niet veel: een brede strook langs
de kant is bevroren en er wordt geschaatst, dus weinig plek voor vogels.
Maar een grote vlucht Wulpen maakt veel
goed.
Tot slot weet Albert nog een leuk plekje in
Workum: op de hoek van de Spoardyk en
de Marienacker staat een bejaardenhuis
met een vijver ervoor. Het blijkt een waar
eldorado voor allerlei soorten watervogels
te zijn. In een groot wak zien we van heel
dichtbij twee Zwarte Zwanen met drie grijze jongen en veel eenden die we de hele
dag al van grotere afstand hebben bekeken, al lijkt het hier om broodeenden te
gaan. En dan hebben we het over Wilde
Eenden, een Brilduiker, een Middelste
Zaagbek met een woest kuifje, Tafeleenden, Kuifeenden, 'n paar Krooneenden, en
als vreemde eend in de bijt: een Mandarijneend.
Dit is
echt een
mooi
besluit
van een
zeer geslaagde
dag.
In totaal
hebben we vandaag zo'n 50 soorten vogels waargenomen, ondanks de kou! Het
was alleszins de moeite en de kou waard.
Deze training om een keer te vogelen boven de poolcirkel was zeer geslaagd, dus
thuisblijvers: zorg dat je er bij de volgende
vogelexcursie bij bent!!!
Koppel april 2013

Leden onder de loep
Zuidenwind
door Adrie Janne
Er zou weer een paddenstoelenexcursie plaatsvinden in
het Waterloopbos onder leiding van Liesbeth Haaze-de Groot en Piet Hein Klip.
Maar wie is Liesbeth?? In het verre verleden hebben we met elkaar aan de vergadertafel gezeten…
Geen idee, waar ze woonde. Wel wat informatie via via. Het wekte mijn nieuwsgierigheid. Als ik haar opbel, zegt ze: “Ik moet
je waarschijnlijk kennen, maar ik weet niet
zo gauw waarvan. Natuurlijk, kom maar
langs hoor!”

Ik rijd, met het voorjaarszonnetje op mijn
snoet, richting Wolvega. Heen de snelste
en terug de kortste weg. Leuk om nieuwe
weggetjes te ontdekken. Ik kom aan de
westkant Wolvega binnen om er ook zo
weer uit te rijden via de Meentheweg. Dat
adres is helemaal goed. Het is een omgeving van boerderijen, weilanden, geknotte
wilgen en houtwallen. Opletten nu. Daar
zie ik een bordje met nummer 12 erop! Ik
sta voor een lange oprijlaan, omlijst door
bomen, een sintelpad, slootje erlangs. Idyllisch plaatje. Bijna aan het einde ervan zie
ik de woning opduiken vanuit een overdadige begroeiing. Ik verzamel mijn spulletjes, stap uit en hoor: “He, hallo!” Het is
Liesbeth! “ Zet de auto maar op de oprit
hoor. Koffie of thee?”
het interieur
Ze is al weer binnen. Ik test het fototoestel
en ga snel de warme kamer binnen. Mijn
blik dwaalt door de ruimte. Ik zie grote vellen papier liggen, waarop ze elk jaar aangeeft, op welke plaats de groente wordt
verbouwd, zodat het de volgende keer net
weer op een ander plaatsje de grond ingaat. Er liggen stenen en schelpen in de
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vensterbank en aan een balk hangt een
touw met knopen. De schappen in de
keuken staan zwaar van de kruidenpotjes. Het interieur past bij het buitenleven. Dezelfde kleuren, de pure eenvoud.
Het is voldoende om gelukkig te zijn.
Prachtige olieverfschilderijen sieren de
wanden, dierbare herinneringen aan haar
vader, die naast predikant, ook kunstenaar
en bioloog was. Liesbeth: “Prachtig hoor,
maar ik heb er het geduld niet voor. Wat ik
wel doe is bloemetjes en paddenstoelen
vastleggen met mijn camera. De vogels
laat ik aan een ander over. Dat beweegt
me te veel.” De koffie is klaar. Mmm, lekkere taart met nootjes en vruchten, niet
gek voor een doordeweekse dag! Als ik
naar buiten kijk, zit er vlak bij het raam een
bonte specht en op de voedertafel zijn er
ook nog een paar aan het hamsteren. Ik
zie ringmussen, kepen, een Vlaamse Gaai,
merels, roodborstjes (twee!) kransvogels
en vinken. En af en toe komt er ook nog
een eekhoorntje meeknabbelen.
een huisgenoot
Siepie, een dikke
grijze kater, ontwaakt uit zijn slaap
en kijkt me met grote ogen aan. Even
een foto maken.
“Nou, die kat is al
een verhaal op zich!”
roept Liesbeth. “Mijn dochter uit Groningen
had een kat. Dat was geen succes. Ach
mam, strijk met je hand over je hart en
neem die kat van mie over! Kat meegenomen, mandje in de kamer gezet, deurtje
open….. Poes ,poes! En ja hoor, poes
wilde wel. Maar de deur stond open! Weg
poes! Op zekere dag kwam er een andere
poes aan wandelen en die wilde niet meer
weg. Ook goed. Zeker een half jaar later
loop ik naar boven en tot mijn verbazing
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zie ik daar die
kat van mijn
dochter in de
linnenkast liggen. Pracht
plek voor een

tukkie! Nou, ik
wist niet of ze
al geholpen
was. Dus ik
naar de dierenarts. Of hij
even kijken
wilde. Op mijn
vraag, of ze nog gesteriliseerd moest worden, antwoordde hij: “ Nee mevrouw, maar
ik zou hem maar laten castreren! “ Bleek
het een mannetje en dus een heel andere
poes te zijn! Ik had die poes van mijn
dochter destijds nauwelijks gezien! Vervolgens zat ik daar met twee katers opgescheept. Dat was geen succes!
het buitenleven
“Wat een mooi plekje!” verzucht ik. Ze beaamt het volmondig. Een plekje om bij
weg te dromen. Op dit terrein stond vroeger een keuterboerderijtje. Er woonde een
dagloner in met zijn gezin. In de stal hielden ze een koe of een varken en verder
verdiende hij de kost als dagloner, in het
veen. Totdat er brand uitbrak! Wat overbleef is in 1931 weer gebruikt voor de
opbouw van de huidige woning . alleen iets
naar achteren, meer naar het wandelpad
toe, dat vanaf de Pieter Stuyvesantweg
hier langs liep. Later kwam de ruilverkaveling en daarmee de aanleg van de Meenblod 10

the. Liesbeth vervolgt: “Ik leef op een eenvoudige manier, wat niet wegneemt, dat ik
inmiddels telefoon heb, een gaskachel,
een fornuis, een koelkast en een televisie.
In de andere kamer staat een houtkachel.
Moet je wel elk half uur bijvullen, anders zit
je in kou. Dus toch maar en gaskachel. Wel zo gemakkelijk, even
aan de knop draaien en het wordt
warm! De koelkast doet zijn werk
in de zomer en als het kouder
wordt, gaat ie uit en verhuizen de
spullen naar het achterhuis. Gaat
ook prima. Ik ga zuinig om met
energie. De was doe ik op de
hand. Wat het eten betreft: lekker
husselen in de wadjan. Zo weinig
mogelijk vlees, veel groenten(uit
eigen tuin) kaas, eieren ,gierst,
rijst, kikkererwten, boekweit en niet
te vergeten: paddenstoelen. Ze groeien
naast de deur!” En natuurlijk wordt er buiten gekokkereld op het open vuur. Gezellig
samen om de zwartgeblakerde pan, genietend van de warmte, de stilte, de geur van
het eten.
herinneringen
Liesbeth heeft een bewogen leven achter
de rug. Ze wordt geboren in Jorwerd, als
een van de vier kinderen van een predikantenechtpaar. Daardoor werd er extra op
je gelet. Het geloof zegt haar niet veel.
Liesbeth: “Je kunt zo opgaan in je gemeente, als herder, dat je misschien de
mensen in je directe omgeving bent vergeten”. Het gezin verhuist vaak en zo doorkruisen ze de noordelijke provincies. Ze
begint haar eigen leven en leert Frits kennen. Ze trouwen. Samen krijgen ze twee
kinderen. De gebeurtenissen volgen elkaar
te snel op. Het blijkt een vergissing en ze
gaan uit elkaar. Later ontmoet ze Jan
Haaze, die in Amsterdam woont en een
zomerhuisje heeft in Wolvega. Uiteindelijk
gaan ze er samen wonen. Acht jaren later
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wordt hij ziek en overlijdt op 66 jarige leeftijd. Hij is nog maar net met pensioen….
waar het hart vol van is
Ze woont er nog steeds en wil nog lang
niet weg. Verknocht aan de natuur, de vrijheid, de rust en de ruimte. Omringd door
plant en dier, deel uitmakend van die biotoop en doordrongen zijn van dat privilege.
Zorg voelend voor ree en haas, die gerust
een preitje of een worteltje mee mogen
eten uit de tuin en de vogels, die op de
tafel neerstrijken om een graantje mee te
pikken . Vervelen is er niet bij. Er zijn genoeg hobbyʼs, te denken aan fotograferen,
wandelen, lezen, moestuinieren en HAIKUʼS schrijven! (nooit van gehoord ). Ze
geeft een voorbeeld: Met de zuidenwind,
keerde de kleine terug, tjif tjif tjaf, tjif,tjaf!
Ze is graag alleen, maar daarnaast is er
ruimte gekomen voor een vriend, die ook
alleenstaand is. Ze hebben een latrelatie.
Liesbeth: “Het is fijn, om met elkaar van
gedachten te wisselen, maar het is ook
prettig om van tijd tot tijd je eigen gang te
kunnen gaan. Het werkt goed. We rijden
vaak over de Lindedijk, richting het
Brandemeer, om zilverreigers te spotten.
Straks komen de lepelaars weer. Daar
genieten we samen van. We houden ook
van zeilen. Kees heeft zelfs een sloep omgebouwd tot zeilboot. Maar hij heeft de
boot niet meer en dan komt het er niet
meer van.” Helaas ondervindt ook zij, dat
de jaren verstrijken. “ Ik ben ʼs middags
wat minder fit, last van mijn rug. Dan ga ik
er maar bij zitten en kijk naar prachtige
natuurfilms van waar ook ter wereld. Ik
hoef er de deur niet voor uit. Geweldig!
Vliegtuigen, ik ga er liever niet in. Het heeft
iets beangstigends. Na die elfde september, de Twin Touwers……. Er komt hier wat
over. Van die F-16 types uit Leeuwarden,
helikopters en zo. Nee, ik heb het er niet
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zo op. Ook niet met het oog op het milieu!”
Nog even over het samenvoegen van onze
verenigingen. Liesbeth: “Ik vind , dat het
samengaan van de KNNV en het IVN
vooral ook een praktisch aspect heeft. Het
bespaart kosten en ze vullen elkaar, door
de verschillen, die er zijn, goed aan.”
Over de excursies: “Het is al weer even
geleden dat ik paddenstoelen-excursies
verzorgde en met veel plezier. Ik heb het
van huis uit mee gekregen. Verder heb ik
het mezelf aangeleerd. Een cursus geven?
Nou, dan moet je net iets meer weten. Je
er verder in verdiepen. Maar dat mag een

ander doen. Het ging me goed af als je
bedenkt, dat in het land der blinden een
oog koning is.”
Bedankt Liesbeth, voor het kijkje achter de
schermen. Het is uniek.
fotoʼs Adrie-Janne
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Verslag algemene ledenvergadering van de KNNV afdeling
De Noordwesthoek
op 18 februari 2013 in de Klincke te Steenwijk.
door Sicco Hoekstra

Aanwezig waren 34 leden.
Afwezig met kennisgeving: het erelid Jan Luit en de leden Jan van der Knokke en Theo
van der Graaf.
Ingekomen stukken: geen.
1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en noemt een aantal, dat op dit moment
binnen de afdeling actueel zijn en waarvoor hij bijzondere aandacht van de leden vraagt.
Dit zijn:
De voortgaande samenwerking tussen de IVN afdeling Noordwest-Overijssel en onze
afdeling, die onder meer tot een gezamenlijke uitgave van het kwartaalblad met de nieuwe
naam Koppel geleid heeft. Ondanks enkele opmerkingen over de kwaliteit van de uitgave,
reageert de vergadering hier erg positief op en stemt in met een voortgaande
samenwerking. Wat de kwaliteit betreft zegt de voorzitter dat het Koppel de eerste uitgave
is en dat ook de redactie onderzoekt wat mogelijk en onmogelijk is.
Een van de punten die de vergadering opmerkt is het formaat van het boekje, dat afwijkt
van het vertrouwde A5 formaat. De voorzitter deelt mede dat dit ook voor het bestuur een
punt is, maar dan vooral vanwege de hoge kosten van het nieuwe formaat. In meerderheid
spreekt de vergadering haar voorkeur uit voor het A5 formaat. Na enige discussie over de
voor- en nadelen van verschillende formaten wordt afgesproken dat de financiële
consequenties voor de verschillende formaten nader zullen worden onderzocht. De insteek
zal het A5 formaat zijn.
De voorzitter deelt mede dat de KNNV de komende jaren meer aandacht voor de natuur in
de omgeving centraal wil stellen, te beginnen met ʻmeer natuur in je eigen tuin of op het
balkonʼ.
Ter gelegenheid daarvan heeft de KNNV een boekje gemaakt met de titel ʻTuinieren voor
(wilde) dierenʼ. De afdeling heeft enkele boekjes aangeschaft, die tegen de gereduceerde
prijs van 9 euro beschikbaar zijn.
Het gestaag dalende ledenaantal baart het bestuur eveneens zorgen. Het aantal leden is
het afgelopen jaar gedaald van 321 naar 307. Een nettoverlies van 14 leden.
Werkgroepavonden en –excursies, maar ook de lezingen en excursies mogen zich, een
enkele uitzondering daargelaten, verheugen in een goede belangstelling.
De voorzitter is verheugd dat Thijs Krösschell bereid is gevonden om de vogelwerkgroep te
leiden. Er blijven echter zorgen voor de invulling van vacatures voor excursiecoördinator
en organisator voor de lezingen. Het ontbreken van vrijwilligers voor deze functies brengt
ook de continuïteit van deze activiteiten in gevaar. De voorzitter doet een dringend verzoek
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aan de vergadering om mee te denken over de mogelijkheden voor de invulling van de
vacatures.
2. Verslag van de ledenvergadering van 20 februari 2012.
De heer Scheeringa maakt de opmerking dat het niet juist is dat de kascommissie
decharge verleent aan de penningmeester over het in het afgelopen boekjaar gevoerde
financiële beleid. Hij stelt dat het bestuur een voorstel ter zake aan de ledenvergadering
doet.
Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
3. Jaarverslag.
De vergadering vraagt wat er in het overleg met de gemeente aan de orde is geweest.
De voorzitter deelt mede dat jaarlijks wordt geprobeerd om afspraken met de gemeente te
maken over allerlei voorkomende zaken die de natuur aangaan, zoals het schoonhouden
van een vijver in de wijk Paddenpoel i.v.m. de achteruitgang van de amfibieënpopulatie ter
plaatse, het roekenbeleid in Steenwijk en het op peil houden door aangepast onderhoud
van vlinderpopulaties. Over dit laatste onderwerp wordt het contact door de
vlinderwerkgroep onderhouden.
De niet in het verslag genoemde zaken betroffen het onderzoek naar een huiszwaluwentil
in Vollenhove, waar als gevolg van de sloop van enkele woningen een deel van de
huiszwaluwenpopulatie was verdwenen. In nieuwe gevallen zal de gemeente het idee van
de plaatsing van een huiszwaluwentil betrekken. Eveneens is geprobeerd inzichtelijk te
krijgen hoe het onderhoud van de vleermuizenkelder in park Rams Woerthe is geregeld.
Hierover is nog geen duidelijkheid verkregen.
Het aanbrengen van een nestkast voor slechtvalken op de Steenwijker toren komt
eveneens niet van de grond, omdat de beheerder van de toren bang is dat het vanwege
ontlasting en prooiresten van de vogels een grote bende wordt. De slechtvalk kan een
goede natuurlijke vijand van de roeken zijn.
Het verslag wordt hierna goedgekeurd.
4. De verslagen van de werkgroepen.
Deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
5. Financieel verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag van 2012 en de begroting voor
2013. Het jaarverslag en de begroting worden door de vergadering goedgekeurd.
De kascommissie, bestaande uit mevrouw G. ten Veen en de heer S. van Dijk, brengt
verslag uit van de gehouden controle en deelt mee dat zij geen onregelmatigheden in de
financiële administratie heeft aangetroffen. De kascommissie beveelt het bestuur aan om
aan de vergadering voor te leggen om de penningmeester te dechargeren voor het in 2012
gevoerde beleid, wat de vergadering zonder opmerkingen overneemt. De voorzitter
bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.
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Over de begroting 2013 zijn er de volgende vragen en opmerkingen:
Uit de vergadering komt de opmerking dat de bijdrage aan het NMPS niet is verantwoord.
Enkele leden menen vernomen te hebben dat de bijdragen bij het NMPS worden opgepot,
wat toch niet de bedoeling kan zijn? Ook heeft men vernomen dat het IVN over haar
reguliere bijdrage discussie voert.
Bestuurslid mevrouw Sanderse deelt mede dat de middelen van het NMPS veelal worden
ingezet om procedures te bekostigen. Soms moet gebruik worden gemaakt van expertise
buitenshuis ondanks dat dit erg kostbaar is. Er is geen sprake van reguliere uitgaven zoals
bij onze vereniging. De voorzitter deelt mede dat het NMPS is ontstaan nadat de
milieuwerkgroep van de vereniging was opgeheven. Toentertijd is besloten dat het nuttige
werk van de NMPS met een jaarlijkse bijdrage zou worden gesteund. Hij stelt voor dit punt
tijdens de komende bestuursvergadering met het IVN aan de orde te stellen. Bezien kan
worden of met het NMPS een bovengrens voor hun reserve kan worden afgesproken.
De heer Scheeringa mist nog een aantal specificaties van begrotingsposten. De
penningmeester deelt mede dat voor hem bij haar thuis alle stukken beschikbaar zijn en
dat hij een afspraak kan maken om deze door te nemen. In het financiële overzicht van
2013 zal een specificatie van de afdracht aan het landelijk bestuur van de KNNV worden
opgenomen in de toelichting.
De penningmeester deelt mede dat zal worden bekeken in hoeverre de verspreiding van
het aantal periodieken kan worden ingeperkt. Het bestuur zou hiermee kosten kunnen
besparen omdat de totale kosten ongeveer lineair lopen met het aantal uitgaven.
Vaststelling contributie voor 2014.
De penningmeester stelt de vergadering voor om, gezien de redelijke reserves, de
contributie voor 2014 onveranderd te handhaven. De ledenvergadering gaat hiermee
akkoord.
Benoeming kascommissie 2013
Mevrouw G. ten Veen is aftredend en niet herkiesbaar. De kascommissie 2013 zal bestaan
uit de leden S. van Dijk en D. van Marle. Als reservelid voor deze commissie meldt de heer
T. Krösschell zich aan.
6. Bestuursverkiezing.
Tilly Berkenbosch en Greet Sanderse zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Omdat er
geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, worden zij door de vergadering opnieuw
benoemd voor een nieuwe periode.
7. Afvaardiging voor de Vertegenwoordigende Vergadering.
De vergadering stemt in met het voorstel om Janneke Spin en Tilly Berkenbosch namens
de vereniging af te vaardigen.
Tijdens deze vergadering hebben leden van de vereniging de mogelijkheid zaken vanuit
onze vereniging naar voren te brengen. Daarnaast is het ook een mogelijkheid om het wel
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en wee van de andere afdelingen te vernemen. Naast de afvaardiging van de vereniging
kan ieder lid de vergadering bijwonen.
8. Aankondiging van lezingen en excursies.
De voorzitter deelt mee welke excursies er voor de maand april op het programma staan
en dat het totale overzicht binnen afzienbare tijd op de website beschikbaar is en
eveneens in de komende uitgave van Koppel zal worden opgenomen.
9. Sluiting van de vergadering.
Na een korte pauze laat Ronald Messemaker, boswachter bij Natuurmonumenten een
aantal bijzondere digitale opnamen zien over vogels die de afgelopen periode in De
Wieden waren te zien waarin duidelijk werd dat nieuwe soorten komen en enkele andere
geheel of nagenoeg verdwenen zijn.

De Berkenboom: goed voor huid en
buik
Kruiderijen (1)
door Floor en Tineke Poot

U kent hem ongetwijfeld, de sierlijke slanke
berk met zijn witte papierachtige schors die
in horizontale stroken afschilfert, en door
kampeerders wel werd gebruikt om een
houtvuur aan te maken.
De berk komt voor in loof- en naaldbossen,
houtwallen, heiden en duinvalleien. Aangeplant vind je hem langs wegen, in tuinen
en in parken
De bekendste soorten zijn de zilverberk,
Betula verrucosa, de
treurberk, Betula
pendula met zijn
naar beneden hangende takken, en de
zachte berk, Betula
pubescens, met zijn
ruitvormige zachtbehaarde bladeren.
De schors van de
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jonge twijgen is bezet met een groot aantal
zwartbruine wratachtige harsklieren
De berk is eenhuizig, dus je vindt aan dezelfde boom de lange mannelijke katjes,
die al in de herfst verschijnen, en de dikke
ronde vrouwelijke katjes, die tot het voorjaar wachten.
Bladeren en knoppen
Voor medicinale doeleinden verzamel je in
april en mei de jonge, nog kleverige bladeren met een kort stukje steel, zonder houtige delen. Let er wel op, dat er nog voldoende bladeren aan de boom blijven zitten, en dat er geen katjes of twijgen tussen
de verzamelde bladeren raken. Om ze te
drogen spreid je de bladeren uit in een
dunne laag, bij een temperatuur van rond
de 35°C, of op een donkere zolder. Bewaar
de bladeren donker en droog in goed sluitende vaten; de bladeren mogen niet tegen
elkaar drukken. De knoppen kun je plukken voor ze uitlopen, en op dezelfde manier als de bladeren drogen en gebruiken.
De farmaceutische industrie maakt haarlotion van de extracten van verse knoppen.
De bladeren hebben een zwak aromatische geur en smaken bitter. Ze bevatten
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o.a. saponinen (zeepachtige stoffen), etherische oliën, looistoffen en vitamine C.
De verse of gedroogde bladeren werken
urineafdrijvend (zonder de nieren aan te
tasten), zweetdrijvend, bloedzuiverend,
antiseptisch, ze helpen bij huiduitslag,
steenpuisten, nierstenen en reumatische
aandoeningen en ze bevorderen de stofwisseling.
Thee van berkenblad: 15 tot 30 gram gedroogd blad per kwart liter water, 15 minuten laten trekken; verdeeld over de dag
dringen. Deze kan worden gebruikt bij
aandoeningen aan de urinewegen, bij jicht
en bij reuma; voor dit laatste kun je het
blad ook in bad gebruiken.

Berkensap
Het winnen van berkensap, dat in het
vroege voorjaar door de stam omhoog
wordt geperst, door het maken van inkepingen in de bast of het boren van gaten,
is vakwerk. Als leek moet je er niet aan
beginnen, want er is grote kans dat de
boom 'doodbloedt'. Berkensap staat bekend als een bloedreinigend tonicum en
het zou helpen bij aandoeningen van de
nieren en de blaas

Eekhoornwaarnemingen
door Ton Bode

Kompres voor steenpuisten: Enkele bladeren en knoppen heel even koken in zeer
weinig water, op verbandgaas leggen en
op de steenpuist aanbrengen.
Depmiddel bij huiduitslag: Een aantal bladeren en knoppen in ruim water aan de
kook brengen en 20 minuten laten trekken;
hiermee de uitslag enkele malen per dag
betten.
Groentesoep met berkenblad: 2 aardappels, 2 tomaten, 1 grote prei, 1 winterwortel, 1 teentje knoflook en een paar stukjes
bloemkool fijnsnijden. Een fijngesneden ui
in olie fruiten en daarna de fijngesneden
groenten toevoegen. Na een paar minuten
4 koppen groentebouillon, ½ theelepel tijm,
oregano en laurierblaadjes toevoegen en
nog 20 minuten zachtjes laten koken. Kort
voor het opdienen 1 kop jonge berkenblaadjes er door roeren. Op smaak brengen met 3 eetlepels tamari. Je kunt de
soep variëren door stukjes kool, courgette,
bleekselderij, gierst, macaroni of rijst toe te
voegen.
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In het eerste nummer van de Koppel werd
in het stukje ʻDe natuur in je eigen
omgevingʼ de verspreiding van de
eekhoorn in Noordwest-Overijssel
aangehaald. Gevraagd werd om
waarnemingen van eekhoorns door te
geven, zodat de huidige verspreiding kon
worden vastgesteld. In het boek ʻDe
zoogdieren van Overijsselʼ (eindredactie
Theo Douma, Cees Zoon en Ton Bode) dat
in 2011 verscheen, werd het
verspreidingsbeeld van de eekhoorn in drie
perioden geschetst. Het ging om de
tijdvakken 1970 t/m 1988, 1989 t/m 1998
en 1999 t/m 2010. In de laatste
onderzoeksperiode werden waarnemingen
uit 16 kilometerhokken gemeld.
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De oproep in de Koppel, raadpleging van
waarneming.nl en het archief van de
Zoogdierenwerkgroep Overijssel levert voor de periode januari 2011 tot en met februari
2013 in onze omgeving 38 waarnemingen op in 21 kilometerhokken. Op het bijgaande
kaartje is met stippen het kilometerhok aangeduid waaruit een of meerdere waarnemingen
bekend zijn.
Het betrof niet alleen zogenaamde zichtwaarnemingen, waarbij een levend exemplaar
werd gezien. Ook enkele nestvondsten en vraatsporen werden gemeld. Twee dingen
vallen op in het verspreidingsbeeld. Eekhoorns maken kennelijk wel eens een uitstapje van
gebieden met veel (naald)bomen naar terreindelen met weinig of geen bosjes. De stippen
in de Eesveense Hooilanden en ten noorden van de Paardenweide bij de Bisschopsberg
getuigen daarvan. En kennelijk hebben eekhoorns wel eens de overstap gemaakt vanuit
het gebied De Eese en de Woldberg naar Paasloo, maar waarnemingen uit het
tussenliggende gebied ontbreken vooralsnog. Toch zou je verwachten dat de kleine
bospercelen ten noorden van Basse door eekhoorns kunnen worden bevolkt.
Degenen die de moeite namen hun waarneming in te dienen, worden daarvoor hartelijk
bedankt. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk nieuwe waarnemingen te melden. Dat kan per email: voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of per post aan KNNV afdeling De
Noordwesthoek, Postbus 171, 8330 AD Steenwijk. Zeker als dat meer informatie biedt
over de verspreiding van eekhoorns in onze omgeving, zijn meldingen meer dan welkom.
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Natuurontwikkeling op het
Cadoelerveld over het jaar 2012
Het Cadoelerveld is een particuier
natuurterrein van ca. 2,5 ha groot, gelegen
tussen Vollenhove en Zwartsluis. In 2002
is het terrein heringericht en is de
bestemming gewijzigdvan agrarisch in
natuur. Vanwege zwaarwegende belangen
is het Cadoelerveld niet opengesteld voor
publiek.

Op het erf van de naast het Cadoelerveld
gelegen boerderij komt nog een andere
orchidee voor, de Brede wespenorchis,
eveneens een beschermde plant. Daarvan
bloeiden in juli 2012 twaalf exemplaren,
waarvan één plant een lengte had van
maar liefst 96 cm en 60 doosvruchten
telde!
Toch nog méér vlinders

door Wim Temmink

Record aantal orchideeën op Cadoelerveld
Het jaar 2012 was vooral een nat jaar. De
peilbuis op het Cadoelerveld gaf een
gemiddelde grondwaterstand aan van 14
cm onder maaiveld. Dat was gemeten over
de laatste zeven jaar gemiddeld 32
cm`onder maaiveld! Dat had uiteraard
gevolgen voor de natuur en de (on)
mogelijkheden tot beheer van het land. Zo
reed in juli een trekker met hooiwagen zich
vast in de drassige grond en moest eruit
worden getrokken. Vanwege het vocht kon
in september een gedeelte van het terrein
niet worden gemaaid. Desondanks kwam
er een rijke oogst aan geurig en kruidig
natuurhooi van het Cadoelerveld.
Record
Een van de plezierige gevolgen van de
natte conditie van het terrein was de rijke
bloei van de Rietorchis, een beschermde
plant. Niet eerder werden in juni zoveel
bloeiende exemplaren geteld als in 2012,
namelijk 486 stuks. Een verrassend hoge
score gezien het aantal van 184 stuks het
jaar daarvoor. Maar dat was dan weer te
wijten aan het droge voorjaar van 2011. De
eerste twee bloeiende orchideeën
verschenen overigens in 2005, drie jaar na
inrichting tot natuurgebied. Daarna nam de
populatie jaarlijks toe, met een dip in 2011.
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slechte weer in het voorjaar van 2012 had
tot gevolg dat het aantal vlinders fors lager
lag dan het jaar ervoor. Op het
Cadoelerveld werden in de periode april t/
m juni 60% minder vlinders geteld! Toch
werd het telseizoen op 1 oktober nog
afgesloten met een plus van 8% ten
opzichte van het jaar ervoor. Het aantal
getelde vlinders op de vlinderroute kwam
in 2012 uit op 855 exemplaren tegen 793
exemplaren in 2011. De toch nog gunstige
score kwam met name door een
verdubbeling van het aantal Klein geaderd
Witjes, die veel vlogen in de maand
augustus. Goed deden het ook de Kleine
Vos en het Oranjetipje. Veel minder ging
het helaas met het Icarusblauwtje, de
meest markante vlinder van het
Cadoelerveld. Voor het derde jaar op rij
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moest deze vlinder terrein prijs geven.
Sinds de top in 2009 is deze vlinder al met
65% in aantal teruggelopen! De laatste
vlinder die werd gezien, was een Kleine
vos op 30 oktober van verleden jaar. In
totaal werden 18 soorten dagvlinders
waargenomen.
Twee nieuwe plantensoorten
Het totaal aantal gedetermineerde planten
kwam in 2012 uit op 256 stuks. Nieuw
waren de Vroegeling en het Pijlkruid. Deze
laatste plant vestigde zich spontaan in
twee poelen en kwam daar ook tot bloei.
De twee nieuwe planten zijn weliswaar
algemeen in Nederland maar nieuw op het
Cadoelerveld en daarom bijzonder.
Bijzonder was ook dat het
Moeraskartelblad (Rode lijst) na het
maaien voor een tweede keer dat seizoen
in bloei kwam.
Minder broedvogels
Bij de broedvogels ontbraken in 2012 de
Boerenzwaluw en de Grauwe
vliegenvanger. Beide soorten staan op de
Rode lijst en daarom is het ontbreken van
deze soorten als broedvogel te betreuren.
Beide soorten werden wel rondvliegend
waargenomen. Wel goed gaat het met de
Rode-lijstsoorten Huis- en Ringmus als
broedvogel. De Ringmus, een typische
plattelandsvogel, is sinds 1960 met 93%
afgenomen volgens de Vogelbalans 2012.
Maar broedt bij het Cadoelerveld
voorspoedig in zoʼn tien nestkastjes. De
Huismus vindt volop nestgelegenheid
onder de dakpannen van bakhuisje en
garage. Het kippenhok dat overdag open
staat, is ongetwijfeld ook een reden dat de
mussen zich zo thuis voelen.
Verheugend was ook dat de Groene
specht (Rode lijst) zich gedurende een
groot deel van het jaar liet zien en horen.
Daarbij was deze specht regelmatig in
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gezelschap van zowel de Grote bonte
specht als incidenteel ook van de Kleine
bonte specht.
Wild
Regelmatig wordt het Cadoelerveld
bezocht door onder andere Reeën. Dat dat
niet zonder gevaar is, bewijst de vondst
van een dode Ree op 14 oktober 2012.
Het karkas was al vrijwel geheel schoon
gekloven. De dader zal ongetwijfeld de vos
zijn geweest.

Meer informatie www.cadoelerveld.nl
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Weidevogelbescherming Noordwesthoek 2012
meer succesvolle legsels, maar te weinig kuikens vliegvlug.
door Obe Brandsma

Afname weidevogelstand
In 2011 werden door 19 vogelwachters bij circa 35 agrariërs op circa 1010 ha 208 legsels
van weidevogels beschermd. Van de kievit werden 184 nesten gevonden. Dit zijn 18
nesten per km2. Dit is een flinke daling in vergelijking met 2011 (23 paar per

km2) (fig.1). Het beschermde gebied is vergelijkbaar met 2011. Ook landelijk neemt
de kievit de laatste jaren af
Van de grutto werden slechts 5 nesten, van de scholekster 14 nesten, van de wulp 2 en
van de tureluur 3 nesten beschermd. Dit is ook minder dan de afgelopen jaren.
Uitkomst en verliesoorzaken
Het uitkomstpercentage van de nesten van de kievit is de laatste jaren goed (rond de 75
%). Ook van de scholekster kwamen de meeste nesten uit (fig. 2). Van de grutto kwamen 3
van de 5 nesten uit. Van de wulp kwam één van de twee legsels uit. Van de tureluur
kwamen 2 van de 3 nesten uit. Belangrijkste oorzaak van de verliezen was predatie (vraat
van legsels). De predatie van legsels is de laatste jaren echter veel lager als in de periode
2000-2005 (fig. 3). In de gemeente Steenwijkerland wordt actief op de vos gejaagd.
Mogelijk staat de afnemende predatie van legsels hiermee in verband. Toch geeft het ook
een wat vertekend beeld. In het gebied Eesveen en Kallenkote, maar ook ten zuiden van
Zuidveen, waar 10 jaar terug nog veel weidevogels broedden, is de stand fors
teruggelopen als gevolg van zware predatie door de vos. Hier zijn in 2012 nog maar enkele
nesten gevonden. Extra aandacht voor het terugbrengen van het aantal vossen in het
gebied in de omgeving van Eesveen en Kallenkote en ten zuiden van Zuidveen blijft
noodzakelijk om ook hier met succes weidevogels te kunnen beschermen.
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Kuikenoverleving
Veel vogelwachters gaven aan dat hun indruk was dat er maar weinig weidevogelkuikens
vliegvlug zijn geworden van kievit, grutto, scholekster en wulp. De lage overleving van
weidevogelkuikens is landelijk breed een probleem. Vooral in de kuikenfase zijn extra
inspanningen nodig op het boerenland om de weidevogels te behouden. Een groot deel
van de boeren geeft alle medewerking aan de weidevogelbescherming bij het ontzien van
de nesten. Echter de landbouw is zo intensief geworden, dat het voor de kuikens erg
moeilijk is om te overleven. Voor kuikens van de grutto is dit extra moeilijk, omdat zij in het
lange gras verblijven.
Stokken met plastic zakken
Door het plaatsen van stokken met plastic zakken (ca. 4 per ha) een dag voor het maaien,
kun je gruttogezinnen (en tureluurgezinnen) wel uit het te maaien perceel wegjagen. Op
zich werkt deze methode goed, maar wordt nog veel te weinig toegepast. Daarnaast is het
een probleem dat er vaak grote oppervlaktes in één keer worden gemaaid, waardoor er
geen plek overblijft, waar ze dekking kunnen vinden in lang gras. Meer gefaseerd maaien,
of afwisseling met beweide percelen (meer mozaïek) biedt betere overlevingskansen voor
weidevogelkuikens. Het lange gras is zowel van belang voor voedsel voor de kuikens
(insecten) als dekking tegen predatoren. Als kuikens een kaal gemaaide vlakte moeten
oversteken, zijn ze een gemakkelijke prooi voor predatoren als zwarte kraai en blauwe
reiger.
Kuikens van de kievit, gaan direct na het uitkomen van het nest naar percelen met kort
gras, afgeweide percelen of blijven op maisakkers. Ze hebben dan ook weinig last van het
maaien. Tegenwoordig broedt het grootste deel van de kieviten op (mais)akkers. Op
maisakkers gaat echter nog veel mis. Van veel vroeg uitkomende kievitsnesten, worden de
jonge kuikentjes ondergeploegd bij het klaarmaken van het perceel voor de mais. Ook hier
is het goed mogelijk om een dag voor de bewerking stokken met plastic zakken te plaatsen
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om de kuikens uit het perceel te verjagen. Echter ook hier geldt dat ze in de buurt dan wel
een perceel moeten kunnen vinden met kort gras (eind april), bij voorkeur een afgeweid
perceel. In afgeweide percelen vinden jonge kieviten het beste dekking, doordat ze bij
onraad dekking kunnen zoeken in een pol. Extra aandacht van boeren en
weidevogelbeschermers voor de kuikenoverleving is dan ook van levensbelang voor het
voortbestaan van de weidevogelstand!

Namens de weidevogelbescherming NWH,
Email: obehyltje@live.nl

Incasso verzoek
Beste leden van onze afdeling De Noordwesthoek,
door Annette Bos penningmeester

Het bestuur streeft naar meer efficiëntie bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Zoals
jullie weten worden alle functies bij onze vereniging vervuld door vrijwilligers. Ik doe het
werk als penningmeester graag voor onze vereniging, maar het zou heel veel werk, tijd en
geld schelen als de jaarlijks verschuldigde contributie automatisch kan worden
geïncasseerd. Als jullie daar geen bezwaar tegen hebben, kun je een machtiging tekenen,
zodat we geen acceptgiroʼs meer hoeven te sturen.
Het is de bedoeling om de contributie met ingang van het verenigingsjaar 2014 op deze
wijze te innen. Daarom vraag ik jullie of je de machtiging, die bijgesloten is in dit periodiek,
wil tekenen en deze bij een van de bestuursleden wil inleveren of naar onze postbus
(Postbus 171, 8330 AD Steenwijk) wil sturen. Wij zullen dan eind januari 2014 bij degenen
die ons een machtiging gestuurd hebben de contributie per incasso innen. Voor diegenen
die een acceptgiro willen blijven ontvangen komt er voor de gewone leden € 2,- bij de
contributie op en voor de huisgenootleden € 1,-, dit vanwege de extra kosten, die de
verwerking van acceptgirokaarten met zich mee brengt
blod 24
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.IVN zomerweek 2013 Friesland Gaasterland
vrij 2 t/m 9 augustus
“De Bekedamster”
Nijemirdum
www.ivn.nl/zomerweek
Voor wie?
•
Mensen met interesse in natuur- en
cultuurhistorie
•
Samen of single, jong (vanaf 5 jaar) en oud
Wij zorgen voor:
Slaapruimte in eigen tent/kampeermiddel of appartementen, maaltijden, koffie, thee en
een afwisselend activiteitenprogramma voor volwassenen & jeugd en kinderen vanaf 5
jaar.
Fiets:
In verband met het programma hebben deelnemers een fiets nodig. Fietsen kunnen
via de IVN zomerweek worden gehuurd/besteld (ca. € 8 fiets/dag), of neem je eigen
fiets mee. Het landschap is hooguit licht glooiend.
Procedure
Na terugsturen van het aanmeldings-formulier en betaling van het inschrijfgeld à € 50,p.p. is uw aanmelding definitief. Voor 1 juli 2013 moet het volledige bedrag betaald zijn.
U kunt het geld overmaken naar nummer 6696711 t.n.v. St. IVN zomerweek te Amsterdam.
Deelnamekosten:
Volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar&
IVN-lid&
€ 285,- niet-IVN-lid&
€ 305,Kamperen € 255,-&
&
€ 275,Kinderen tot en met 13 jaar € 130.-&
Voor deelnemers met een minimuminkomen is korting mogelijk.
Aanmelden bij:
Harrie Moonen
Berthold Brechtstraat 185
1102 RG Amsterdam
06-38106238
h.moonen3@kpnmail.nl

Locatie
•
De Bekedamster
•
Hoitebuorren 12
•
8566 JE Nijemirdum
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•
•
•
•

www.bekedamster.nl
Kamperen
Beperkt aantal (luxe) binnenslaapplekken (30 pers)
Slaapkamers tot max 2 pers.
www.ivn.nl/zomerweek

Accommodatie
Wij verblijven op de schitterende accommodatie “De
Bekedamster”. Omdat het aantal binnenslaapplaatsen beperkt
is (30 pers./2 persoonskamers), zal deze keer voornamelijk gekampeerd moeten worden.
Voor een goede inrichting van het kampeerterrein en extra sanitair wordt gezorgd.
Vooral ook de mensen die vanwege leeftijd en/of gezondheid niet kunnen kamperen, raden
we aan om op tijd te reserveren.

Financiele verantwoording van de KNNV afd. De Noordwesthoek
Tijdens de jaarvergadering van de KNNV afdeling zijn de financiële zaken van over 2012
en de begroting 2013 behandeld. Leden van de afdeling, die niet bij de vergadering aanwezig waren kunnen, indien gewenst, de jaarrekening 2012, de begroting 2013 en de
daarbij behorende toelichting opvragen bij de penningmeester.
Bij voorkeur per e-mail: penningmeester@noordwesthoek.knnv.nl of, als u niet over e-mail
beschikt via Postbus 171, 8330 AD Steenwijk.

advertentie
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voor de gewone leden € 2,- bij de
contributie op en voor de huisgenootleden
€ 1,-, dit vanwege de extra kosten, die de
verwerking van acceptgirokaarten met zich
mee brengt.

Agenda

Incasso verzoek
Annette Bos penningmeester

Beste leden van onze afdeling De
Noordwesthoek,
Het bestuur streeft naar meer efficiëntie bij
de uitvoering van haar werkzaamheden.
Zoals jullie weten worden alle functies bij
onze vereniging vervuld door vrijwilligers.
Ik doe het werk als penningmeester graag
voor onze vereniging, maar het zou heel
veel werk, tijd en geld schelen als de
jaarlijks verschuldigde contributie
automatisch kan worden geïncasseerd. Als
jullie daar geen bezwaar tegen hebben,
kun je een machtiging tekenen, zodat we
geen acceptgiroʼs meer hoeven te sturen.
Het is de bedoeling om de contributie met
ingang van het verenigingsjaar 2014 op
deze wijze te innen. Daarom vraag ik jullie
of je de machtiging, die bijgesloten is in dit
periodiek, wil tekenen en deze bij een van
de bestuursleden wil inleveren of naar
onze postbus (Postbus 171, 8330 AD
Steenwijk) wil sturen. Wij zullen dan eind
januari 2014 bij degenen die ons een
machtiging gestuurd hebben de contributie
per incasso innen. Voor diegenen die een
acceptgiro willen blijven ontvangen komt er
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6 april KNNV “De Noordwesthoek”
Stinzenplantenexcursie Dickninghe
Locatie: 09.00u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van
het station
Tijd: 09.00u tot ca. 12.00u
20 april KNNV “De Noordwesthoek”
Fietsexcursie geologie en landschap
Locatie: 10.00u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van
het station
20 april KNNV
Botanische dag te Zwolle
Nadere informatie: www.knnv.nl
20 april Zoogdiervereniging
Landelijke zoogdierdag te Nijmegen
Nadere informatie:
www.zoogdiervereniging.nl
22 april KNNV “De Noordwesthoek”
Vogelexcursie per fiets
Locatie: 18.00u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van
het station
30 april KNNV “De Noordwesthoek”
Vogelzangexcursie Woldberg/Eese
Locatie: 06.45u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van
het station en om 07.00u vanaf de
parkeerplaats SBB aan de Bergweg te
Tuk.
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4 mei KNNV “De Noordwesthoek”
Vogelzangexcursie park Rams Woerthe
Locatie: 07.00u bij de hoofdingang van
park Rams Woerthe.
4 tot en met zondag 12 mei
Vogelbescherming Nederland en SOVON
Nationale vogelweek.
Informatie over activiteiten die in ons land
worden gehouden: www.vogelweek.nl
12 mei KNNV “De Noordwesthoek”
Vogelkijkhut De Auken
Locatie: de vogelkijkhut bij de Auken
Tijd: 10.00 tot 16.00u

1 juni KNNV “De Noordwesthoek”
wandelexcursie Woldlakebos
Locatie: 08.30u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense kant van
station Steenwijk
Tijd: 08.30 tot ca. 12.30u
8 juni KNNV “De Noordwesthoek”
Excursie waterbeestjes en waterplanten
Locatie: 09.00u bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van
het station
Tijd: 09.00u tot ca. 12.00u 12.30u

6 juli KNNV “De Noordwesthoek”
Middagexcursie vlinders en libellen in het Woldlakebos
Locatie: 13.30u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats
aan de Eesveense kant van station Steenwijk en om ca.
13.45u bij de ingang van het Woldlakebos aan de A.F.
Stroinkweg
3 en 4 augustus Vlinderstichting
Landelijke tuinvlindertelling.
Informatie: www.vlinderstichting.nl
24 en 25 augustus
Dutch Bird Fair, www.dutchbirdfair.nl
Locatie: Oostvaardersplassen, Lelystad

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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Beschrijving van de excursies
Stinzenplanten excursie Dickninghe op zaterdag 6 april
Na de lezing van 18 maart over stinzenplanten zijn we goed geïnformeerd over de soorten
die op de verschillende stinzen of staten voorkomen. Vandaag gaan we naar Dickninghe,
een particulier landgoed bij De Wijk, waar in deze tijd van het jaar de holwortel uitbundig
bloeit. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan andere soorten planten en misschien
horen we ook de eerste zangvogels, die in de vroege lente hun territorium al bezetten. De
excursie duurt een halve dag, zodat we rond het middaguur weer in Steenwijk terug zijn.
We vertrekken om 09.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense
zijde van het station.
Nadere inlichtingen en opgave bij Liesbeth Haaze, telefoon 0561-617188.
Fietsexcursie geologie en landschap op zaterdag 20 april
Op deze dag organiseert de geologiewerkgroep van
onze afdeling een fietsexcursie in de omgeving van
Steenwijk. De lengte van de fietstocht is ongeveer 30
km. Halverwege pauzeren we voor een kop koffie
(voor eigen rekening) bij resort De Eese. Tijdens de
excursie zal de aardkundige geschiedenis van deze
streek aan de orde komen en zal op een aantal
plaatsen worden gestopt om de resultaten van de
ijstijden in de vorm van onder andere een drumlin,
zwerfstenen en een pingoruïne te tonen. We
vertrekken om 10.00 uur bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station.
Nadere inlichtingen en opgave bij Zwaan Beijk: strobeij@ziggo.nl, telefoon 0521-516777.
Maandag 22 april KNNV - vogelexcursie per fiets
Op deze maandagavond neemt Tjeerd v.d. Meer ons mee en gaan we
vogels kijken tussen Steenwijk en Giethoorn Noord. We fietsen over
de Kamp, via de Achterweg en de Wulpen naar het gebied van de
Dwarssloot- Oost en de Auken. Hier brengen we een bezoek aan de
vogelkijkhut en daarna fietsen we via de Beulakerweg weer terug naar
Steenwijk. Tijdens deze excursie hopen we een aantal soorten
weidevogels, ganzen, eenden, zangvogels en misschien ook de gele
kwikstaart te zien. We vertrekken om 18.00 uur bij de fietsenstalling op
de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station. Warme kleren zijn aan te raden
en neem ook je verrekijker mee.
Nadere inlichtingen: Tjeerd v.d. Meer, telefoon 0521-511549.
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Vogelzangexcursie Woldberg/Eese op dinsdag 30 april
Op deze bijzondere dag met troonswisseling
houden we onze traditionele vogelzangexcursie op
de Woldberg. Het zal de laatste keer zijn dat deze
excursie na vele decennia op 30 april wordt
gehouden. We moeten nog vaststellen of dat vanaf
volgend jaar 27 april, Koningsdag gaat worden of
dat de excursie in het weekend na Koningsdag
wordt gehouden. Dat heeft dan te maken met de
verwachte terugkomst van zangvogels uit het verre
Afrika. De langeafstandstrekkers die terug zijn,
geven ons immers weer dat voorjaarsgevoel. We
vertrekken om 06.45 uur bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het
station en om 07.00 uur vanaf de parkeerplaats
SBB aan de Bergweg te Tuk.
Nadere inlichtingen: Ton Bode, telefoon 0521-512074.
Vogelzangexcursie park Rams Woerthe op zaterdag 4 mei
Op deze ochtend willen we de vogelsoorten die in
onze directe omgeving voorkomen en die we ook in
onze tuinen kunnen verwachten gaan beluisteren.
Het is vooral de bedoeling om de verschillende
vogels aan hun zang te herkennen. Verschillende
mezen, zwartkop en tjiftjaf, roodborst en
winterkoning moeten er in deze tijd van het jaar hun
lied ten gehore brengen. Maar we laten ons graag
verrassen. Het herkennen van bomen en struiken
en informatie over het park zullen tijdens de
excursie ter sprake komen, maar de nadruk zal op
de vogelzang liggen.
We vertrekken om 07.00 uur bij de hoofdingang van
park Rams Woerthe.
Nadere inlichtingen: Piet Hein Klip en Henk Bergsma, telefoon 0521-514097.
Vogelkijkhut De Auken op zondag 12 mei
In het kader van de nationale vogelweek zullen leden van de vogelwerkgroep vandaag de
vogelkijkhut bij de Auken bemannen. Zij kunnen deskundig commentaar geven op de
vogels die er te zien zijn. Vanuit de kijkhut is er een goed overzicht over een deel van de
hoogwaterzone. We kijken uit op de in het water staande struiken waarin, vrij van de
dreiging van vossen en andere grondpredatoren, purperreigers, blauwe reigers, grote
zilverreigers en lepelaars broeden. Maar behalve deze waadvogels kunnen we een scala
aan andere riet- en watervogels verwachten. Als u nieuwsgierig bent naar de soorten die in
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de hoogwaterzone voorkomen, neem dan deze dag eens een kijkje in de hut. U vindt de
hut door aan De Auken het boogbruggetje over te gaan en het pad te volgen. Er staat een
verwijzingsbordje bij de brug.
Leden van de vogelwerkgroep staan van 10.00 - 16.00u in de hut, waar dan ook een
telescoop beschikbaar is.
Excursie Woldlakebos zaterdag 1 juni KNNV –
Deze wandelexcursie van 5 km start bij de visvijver aan de Woldlakeweg. We lopen langs
het nieuwe natuurgebied tussen de Woldlakeweg en het kanaal. Naar verwachting zullen
we hier heel wat vogels zien en horen. Vanaf de A.F. Stroinkweg gaan we het Woldlakebos
in. Hier zullen we onze aandacht vooral richten op de vogels en de planten van het gebied.
Met wat geluk zien we een ringslang, een dier dat overal in dit waterrijke gebied voorkomt.
De excursie start om 8.30 bij de fietsenstalling aan de Eesveense kant van station Steenwijk of om 8.45 bij de visvijver aan de Woldlakeweg. De excursie zal drie tot vier uur duren.
Stevige waterdichte wandelschoenen en een verrekijker aanbevolen. Zie voor meer informatie de wandeltip in het oktobernummer 2012 van het verenigingsblad
of bel Theo van de Graaf, telefoon 0521-587345.
Excursie waterbeestjes en waterplantenzaterdag 8 juni
Onder leiding van Brechje Rijkens en Janneke
Spin, medewerkers van waterschap Reest en
Wieden, zoeken we vandaag naar
waterbeestjes en waterplanten. Een net wordt
door het water gehaald en alles wat daarin
achterblijft wordt bekeken. Het zal de
deelnemers verbazen welke diversiteit aan
organismen te vinden zal zijn. We gaan kijken
of we de verschillende soorten waterbeestjes
kunnen herkennen: is het een waterpissebed of een waterwants? Het is bekend dat ook in
waterpartijen en -gangen exoten voorkomen, die sterk kunnen overheersen en daardoor
de inheemse waterflora- en fauna kunnen verdringen. Komen die soorten met een
invasiekarakter ook al in onze omgeving voor? Wellicht dat we daar vandaag een antwoord
op kunnen krijgen. De plaats waar het water tijdens deze excursie bemonsterd zal worden,
wordt kort voor de excursiedatum bepaald. De excursie start om 09.00 uur bij de
fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense kant van station Steenwijk en zal de
ochtend in beslag nemen.
Nadere inlichtingen: Janneke Spin, telefoon 0521-513352.
Middagexcursie vlinders en libellen in het Woldlakebos op zaterdag 6 juli
Het gebied de Weerribben staat goed bekend als het gaat om de libellen- en vlinderfauna.
Veel soorten, waaronder ook zeldzame soorten kunnen worden verwacht. Het
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Woldlakebos is een ideale
plek om rond te kijken want
bijna alle vlinder- en
libellensoorten van de
Weerribben vliegen langs
sloten en paden in het bos.
Je hoeft dus niet in een
bootje te zitten. Eind juni
vliegen de eerste grote
vuurvlinders en de laatste
exemplaren van de eerste
generatie zilveren maan. En
het is altijd weer spannend
of de langs zoevende
libellen en juffers op naam
kunnen worden gebracht. In
de Weerribben is de vrijwel
complete
libellengemeenschap van het
laagveen te vinden. Ongeveer 15 soorten juffers en 25 soorten libellen komen er voor,
waaronder ook enkele schaarse soorten. Soorten die we kunnen zien zijn de grote
keizerlibel, vuurlibel, gevlekte glanslibel, breedscheenjuffer, gewone pantserjuffer en de
eerste heidelibellen. Dus netje, libellenboek en mooi weer mee! Ook een verrekijker
meenemen want vooral de grotere soorten zijn goed met een kijker op naam te brengen en
heel goed te bekijken. De excursie start om 13.30 uur bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense kant van station Steenwijk en om ongeveer 13.45 uur bij
de ingang van het Woldlakebos aan de A.F. Stroinkweg. De excursie zal de middag in
beslag nemen.
Nadere inlichtingen: Jeroen Bredenbeek, telefoon 06-50213096.
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