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Van de redactie

Het voorjaar is vroeg ingezet. Maar goed ook, want er
valt heel wat te beleven. Op het gebied van excursies hebben we een
gevarieerd aanbod, zowel dicht bij huis, als buiten onze gemeentegrenzen.
Theo van de Graaf heeft weer een speciale wandeling
voor ons uitgewerkt. Mocht u net niet het verschil in
geluid tussen een mus en een merel herkennen, dan
kunt u deelnemen aan een cursus bij Lisette Heikoop.
Ook voor een vakantie kunt u bij ons alle kanten op.
Colette de Haas heeft een week in de aanbieding en
het KNNV neemt de deelnemer nog verder mee, naar
het buitenland. Er is voor elk wat wils. Verder hebben
we nog een feestje te goed, maar dat duurt nog even.
We gaan op zoek naar geschikt beeldmateriaal en
leggen het vast, het doel is de hoofdprijs!
Vlinderwerkgroep opgelet: Machiel de Vos tracteert jullie
op een uitgebreid verslag over de Keizersmantel. O ja, het bestuur van het IVN
heeft Gerry Teurlinxcks ingewisseld voor Lute Nederhoed. Maak nu kennis met
hem. Opvallend is, dat alles in een rap tempo verandert en dat is prima, als je er
van houdt. We zien het ook in de natuur om ons heen. Ik kan gewoon mijn fiets
pakken en de bebouwde kom van Scheerwolde verlaten om vervolgens in een
voor mij onherkenbare omgeving terecht te komen. Waar eerst grasland was,
stroomt nu water, omgeven door hoog opgeworpen wallen, en verderop een
heus meer met forse afwateringskanalen, daar
waar het is gepland. Bij de faunapassage wordt
nog steeds druk gewerkt. Reeën, otters en kikkers
hebben al lang geboekt voor de Wieden en
andersom! Gaat het nog lukken deze zomer?
Opschieten jongens!
Adrie Janne
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Van de voorzitters

Het voorjaar staat voor de deur, of is
het al zomer?

Na de zachte wintermaanden en soms
zelfs warme winterweken zou je bijna
geloven, dat alle vogels vroegtijdig uit hun overwinteringsgebieden zijn
teruggekeerd. Maar niets is minder waar. De soorten die ver weg gaan, de
zogenoemde Afrikagangers, moeten nog hun reis naar de broedgebieden
voltooien. Maar de vroeg opkomende en bloeiende planten gaven wel al vroeg
het voorjaarsgevoel dat de harten van menig natuurliefhebber doet
openspringen.
Voor de besturen van onze beide verenigingen is het verheugend te zien, dat er
veel activiteiten op stapel staan. Naast de reguliere excursies, ligt er ook een
spinnencursus in het verschiet, waarvan de organisatie mogelijk nog niet
helemaal rond is. Aan leden die een e-mailadres hebben opgegeven, zal digitaal
een afzonderlijke uitnodiging worden gestuurd. Overigens wordt het zeer op
prijs gesteld als alle leden met een (gewijzigd) e-mailadres dit door zouden
willen geven, zodat tussentijdse berichten kunnen worden rondgezonden.
Zoals u weet, organiseren KNNV en IVN samen jaarlijks enkele lezingen.
Hoewel het seizoen daarvoor nog ver weg lijkt, wordt er nu al nagedacht over
onderwerpen daarvoor. Als u een leuk onderwerp voor een lezing heeft, dan kan
dat altijd worden opgegeven bij Theo van de Graaf (adres zie colofon Koppel).
Het streven is om de natuur in al zijn aspecten aan bod te laten komen. En voor
alle duidelijkheid, de leden van beide verenigingen kunnen en mogen aan alle
activiteiten van beide verenigingen deelnemen. Dat is ook het doel van het
gezamenlijke lezingen- en excursieprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld,
maar ook voor de werkgroepen geldt dat. Zo heeft de vogelwerkgroep naast
haar vaste avonden in het voorjaar ook een aantal werkgroepexcursies die niet
in de Koppel worden opgenomen. De plantenwerkgroep heeft een cursus
plantensociologie gehad, die mogelijk een vervolg krijgt en de vlinderwerkgroep
buigt zich sinds kort ook over libellen. Interesse? Doe mee!
Een laatste oproep, of eigenlijk idee, is om in het weekend van 24 en 25 mei
allemaal naar buiten te gaan. Dat is het weekend van "Vier de natuur!", waarbij
landelijk diverse activiteiten worden georganiseerd. En maak onze leden eens
deelgenoot van de leukste waarneming die u in dat weekend deed. Geniet van
het buiten zijn.
Wilfred Ouwerkerk en Ton Bode
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Even voorstellen……
door Lute Nederhoed

Gerry heeft als secretaris ons bestuur verlaten en ik,
Lute Nederhoed, zal haar taak overnemen.
Omdat ik voor de meesten van u een totaal onbekende
ben, stel ik me hierbij in het kort even aan u voor.
Ik ben 72 jaar, al 48 jaar gehuwd met Ans. We hebben
drie dochters en inmiddels 7 kleinkinderen waarvan de
oudste bijna 18 en de jongste 8 jaar is.
Meppel was de stad waar we de langste tijd gewoond en gewerkt hebben.
Daarna volgde Zwartsluis en de laatste 14 jaar wonen we heel erg plezierig in
Belt-Schutsloot.
Ans is verpleegster geweest in het toenmalige Diaconessenhuis In Meppel en ik
had in Meppel mijn eigen bedrijf in promotiemateriaal.
In 2000 hebben wij ons bedrijf overgedragen aan onze oudste dochter Helga en
schoonzoon Hans en dat betekende voor ons veel vrije tijd met alle
mogelijkheden van dien.
Onze gemeenschappelijke liefhebberijen zijn wandelen (lange afstandspaden)
en kamperen waarbij fietsen een onmisbaar onderdeel is. Daarnaast mogen we
ook graag varen in ons prachtige gebied Weerribben-Wieden.
Omdat je niet altijd kunt wandelen of fietsen heb ik me(uiteraard na gevraagd te
zijn) een tiental jaren heel druk gemaakt voor de rietcultuur. Eerst lokaal én
landelijk maar dat laatste werd me te veel van het goede en is het hoofdzakelijk
voor de rietsnijders in De Wieden geworden. In deze periode zijn er ontelbare
contacten geweest met Natuurmonumenten, het Waterschap, de Provincie, de
Gemeente Steenwijkerland, Staatsbosbeheer enz. Er is in deze periode heel
veel bereikt voor de verbetering van de rietcultuur, de positie van de rietsnijder,
het riet als eindproduct, het rietlabel enz. Vandaag de dag wordt er bv. hard
gewerkt aan een gezamenlijk rietlabel voor het riet uit de Weerribben en
Wieden.
Medio 2013 ben ik met deze activiteiten gestopt maar het ging toch weer
“kriebelen”, niets doen, nee, dat is het toch niet. Door een toeval kwam ik in
contact met het IVN waar men op zoek was naar een secretaris.
Het IVN is voor mij niet een geheel onbekende club, want twee van onze drie
dochters hebben ooit een gidsenopleiding gevolgd.
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Inmiddels heb ik een aantal bijeenkomsten bijgewoond en het lijkt me leuk deze
taak op te pakken na de wintersportvakantie.

KNNV DE NOORDWESTHOEK EN IVN NOORDWEST-OVERIJSSEL

VIEREN JUBILEA
door Jan Veenstra

Natuurvereniging ʻDe Noordwesthoekʼ werd in 1954, dus 60
jaar geleden, opgericht. Bijna 20 jaar later, in 1973, vond
aansluiting bij de KNNV plaats. Weer 20 jaar later, in 1993,
werd de afdeling Noordwest-Overijssel van IVN opgericht. De
60-, 40- en 20-jarige jubilea waren voor de besturen van beide
organisaties aanleiding enkele gemeenschappelijke
jubileumactiviteiten op touw te zetten, waarvan de organisatie in
handen is van een kleine commissie. Wat gaat er zoal gebeuren?
Natuurfotowedstrijd
Op 1 mei aanstaande start in het gebied NoordwestOverijssel, Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe
een natuurfotowedstrijd waaraan iedereen kan
deelnemen. Voor deze wedstrijd wordt een speciale
website gemaakt waarop vanaf 1 mei alle informatie te
vinden is, zoals het onderwerp van de fotoʼs, het
reglement, de te winnen prijzen, enzovoort. Ga dus
vanaf 1 mei vooral even een kijkje nemen op
www.natuurfotowedstrijd.com en doe mee aan deze
leuke wedstrijd. De fotoʼs kunnen gemaakt worden tot half augustus
aanstaande. Daarna gaat de jury aan het werk. Met het organiseren van deze
wedstrijd hopen de beide natuurorganisaties hun naamsbekendheid in hun
werkgebied te vergroten. Uiteraard zal aan de media worden gevraagd
bekendheid aan deze natuurfotowedstrijd te geven.
Jubileumwandeling en –receptie
Voor de leden zal er op zaterdag 20 september een jubileumwandeling met
aansluitend een jubileumreceptie worden gehouden. De plannen hiervoor
worden op dit moment verder uitgewerkt. Ruimschoots van tevoren zal ieder lid
een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tijdens de jubileumreceptie, waarvoor
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ook gemeenten, provincie en professionele natuurorganisaties zullen worden
uitgenodigd, zal bekend worden gemaakt wie de fotowedstrijd hebben
gewonnen en zullen de prijzen worden uitgereikt. Ook zullen daar de winnende
fotoʼs te zien zijn. Reden voldoende dus om u als deelnemer aan te melden.
Jubileumnummer ʻKoppelʼ
Het plan is om van het julinummer van ʻKoppelʼ een jubileumnummer te maken.
Daarin willen we ook fotoʼs van vroegere activiteiten opnemen. Wie kan ons
daaraan helpen, samen met de bijbehorende toelichting of anekdotes? Leden,
die dergelijke fotoʼs en/of diaʼs bezitten, worden verzocht deze toe te sturen aan
de redactie van ʻKoppelʼ. De voorkeur gaat uit naar digitaal, dus ingescand
materiaal. Als dit niet mogelijk is, mag ook het originele materiaal worden
ingezonden. Het adres is: Redactie ʻKoppelʼ, Schoolstraat 27, 8371 WJ
Scheerwolde, e-mail redactiekoppel@gmail.com.
Meer nieuws
In de volgende ʻKoppelʼ, die begin juli verschijnt, zal meer
nieuws over de jubileumactiviteiten bekend worden
gemaakt. Het ligt voor de hand dat rond die tijd ook de
uitnodigingen voor de wandeling en de receptie zullen
worden verstuurd. En ook de fotowedstrijd is dan nog in
volle gang.
De voorbereidingscommissie
Greet Sanderse en Sicco Hoekstra namens KNNV
Lucille Keur en Jan Feenstra namens IVN

advertentie
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Leden onder de loep
door Adrie Janne

Tegenlicht
Mensen met een visuele beperking zijn niet
zielig. Ook hierin moet je keuzes maken. Voor
Jan is dat: zo gewoon mogelijk leven.
Het is al weer even geleden, dat we kennis maakten met Lyda Feenstra,
bestuurslid van onze vereniging. Deze keer ga ik in gesprek met echtgenoot
Jan, onze PR man. Het is februari, maar de winter is ver te zoeken. Nijeveen
koestert zich in een heerlijk voorjaarszonnetje. Tractoren en mestkarren
denderen over de klinkers van de dorpsstraat en laten hun sporen achter. Daar
heeft de wijk, waar Jan en Lyda wonen geen last van. Jan loopt zonder
hulpmiddel naar de keuken en zorgt voor de koffie. Ondertussen bereid ik me
voor, want over een uur wordt Jan opgehaald voor een vergadering elders. Druk
baasje dus. Dat gaat zo, als je geïnteresseerd bent in mensen, over je eigen tijd
beschikt en de nodige kennis hebt van verslaggeving en communicatie, puttend
uit jarenlange werkervaring. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar de manier,
waarop hij dit allemaal klaarspeelt.
Hoe is het gekomen, dat Jan steeds minder ging zien? In de periode, dat Jan
nog geboren moest worden, kreeg zijn moeder Rode Hond, de ziekte, die later
als oorzaak werd aangewezen. Hij heeft daardoor een ernstige oogafwijking
opgelopen, moet meerdere malen oogoperaties ondergaan, maar het zicht
wordt desondanks steeds slechter, totdat hij op zijn achttiende jaar blind wordt.
Hij gaat gedurende een jaar naar Loenen voor revalidatie en omscholing. Daar
leert hij blind typen, braille en steno,
bekwaamt zich voor handelscorrespondentie.
Zijn loopbaan als jongste kantoorbediende,
nog voor hij blind is, begint met het
uitzoeken van de ingekomen poststukken en
het uitdraaien van stencils. Hij doet zijn
uiterste best om hogerop te komen, van
typist tot directiesecretaris, tot manager PR
en Communicatie. Tussendoor doet hij nog
even een opleiding in journalistiek.
Het leven gaat zo gewoon mogelijk door.
Tijdens een van de ziekenhuisopnames,
ontmoet hij een verpleegster. Ze heet Lyda.
Later trouwen ze met elkaar en samen
krijgen ze drie prachtige kinderen. Jan:
Koppel april 2014
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”Doordat Lyda er voor ons gezin was, kon ik mij als kostwinner verder
ontwikkelen. Voor haar was dit een pittige taak. Als ik ergens heen wil, moet zij
toch vaak mee, tenzij anderen mij ophalen. Zij heeft haar eigen ambities opzijgezet voor mijn carrière. Dat is niet niks en daar ben ik haar eeuwig dankbaar
voor.” Op mijn vraag, wat voor hem het ingrijpendst was i.v.m zijn
gezichtsverlies, is zijn antwoord de geboorte van de kinderen en later de vijf
kleinkinderen. Ze zijn al lang uitgevlogen, maar vroeger waren zij aan de situatie
gewend. Zo was het en zij wisten niet beter. Er werd ook wel “gebruik” gemaakt
van de situatie. Bijvoorbeeld als ze binnen moesten komen om te eten! Jan naar
buiten en roepen: “ eeeeten!” Ineens was het muisstil om het huis, alsof er
niemand was, maar ondertussen konden ze vlak voor hem staan! Hij kan er om
lachen.
Jan gaat in Meppel werken bij de Nationale Coöperatieve Zuivelverkoopcentrale
(later Coberco Kaas en Frico), waar kaas wordt opgeslagen, verpakt en
geëxporteerd. Hij kan er lopend heen, in gezelschap van zijn blindegeleidehond
Sandra, een Mechelse herder. Als de hond sterft, heeft hij nog even een andere
hond. Deze mist de sociale vaardigheden. Hij springt op de vensterbank, als er
een poes voorbij gaat en op een dag zijn de borden leeg, terwijl er toch duidelijk
vlees op lag! Dat ging dus mis. Door de vele vergaderingen elders in het land en
het feit, dat een hond overbodig werd, is deze relatie beëindigd.
Wat houdt hem zoal bezig, behalve de communicatie voor onze vereniging? Dat
is een hele waslijst! Bestuurslid van Cultureel Centrum “De Plataan” in Meppel,
belast met de verhuur van de ruimtes aan verschillende culturele organisaties.
Vicevoorzitter van het Grachtenfestival in Meppel, dat valt onder de stichting
“Meppel Vol Vaart”, waar historische turfschepen langs de kade liggen, een
braderie wordt georganiseerd en activiteiten voor de kinderen, bestuurslid van
Stichting paardrijden voor mensen met een beperking, commissielid
sponsorwerving voor de plaatselijke hoofdklasse voetbalclub MSC en voorzitter
van de jury, die elk jaar in het gebied Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe
de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar nomineert. Naast het
bijwonen van de vele vergaderingen buitenshuis doet Jan ook zelf aan sport. In
1976 heeft hij zwemmend deelgenomen aan de Paralympics in Canada en wat
dichter bij huis, samen met Lyda aan De Nijmeegse Wandelvierdaagse.
Verder is hij ook best graag thuis, leest veel, houdt van Lyda, van lekker eten en
van muziek. Vroeger speelde hij gitaar, later piano, maakte deel uit van een
gelegenheidsband, een dansorkest voor bruiloften en partijen. En is er dan nog
tijd over, dan pakt hij een boek ter hand, maar je kunt ze natuurlijk ook zelf gaan
schrijven, waaronder de indrukwekkende biografie “Schrikbeeld” (isbn:
978-90-484-0633-3).
Nog even terug naar het IVN, waar hij als PR man, alles wat er gebeurt in de
wijde omgeving onder de aandacht brengt. Daarnaast gaan de 60 jarige KNNV
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en het 20 jarige IVN een jubileumactiviteit organiseren, waarbij Jan samen met
enkele anderen van IVN en KNNV een fotowedstrijd en een jubileumreceptie
aan het voorbereiden is. Om al die werkzaamheden uit te kunnen voeren, is
Jans laptop uitgerust met een softwarepakket, dat alles, wat op het scherm te
zien is, in gesproken vorm en in brailleschrift omzet. Het brailleschrift verschijnt
op een brailleleesregel, die aan de laptop is gekoppeld. En zijn iPhone heeft
geen aanpassing nodig. Fabrikant Apple heeft die voorziening al standaard in
het apparaat ingebouwd. Aldus Jan. Met deze heftige uitleg sluiten we ons
gesprek af. Het hele verhaal heeft me verrast en daarom is de aanhef
“Tegenlicht” geworden. Jan, dank je wel!

Cursus Vogelzang herkennen
door Lisette Heikoop

Na deze zachte winter zijn veel vogels
al vroeg in voorjaarsstemming. Er
wordt al volop gezongen, nestkastjes
en boomholtes worden bezet en
enkele soorten zijn al aan het
broeden. De eerste Afrikagangers zijn
inmiddels terug en de komende
maanden zullen er elke week nieuwe
soorten ons land binnenkomen. Iedere
vogelsoort zingt zijn eigen lied en dat
liedje kun je herkennen! Het leuke
daarvan is dat je zo veel meer soorten
ontdekt, ook als de blaadjes weer aan
de bomen zitten.
Maar het leren van vogelgeluiden is
niet eenvoudig. Het vraagt een
langere periode van regelmatige
oefening, liefst samen met een
geduldig en enthousiast iemand die de
geluiden goed kent. Maar als het je
dan uiteindelijk lukt, is het een enorme
verrijking van je natuurbeleving!
Daarom is er in de periode maart - mei
een cursus vogelzang herkennen door
Koppel april 2014

Lisette Heikoop, een professionele
ornitholoog. We lopen iedere week
een uurtje door prachtige en
gevarieerde bos- en heidegebieden in
de omgeving.
Er is reeds een wekelijkse cursus
gestart op vrijdagochtend vanaf Het
Hunehuis in Darp (heide bij Havelte).
Er is nog plek voor enkele instromers.
Bij voldoende belangstelling starten er
ook cursussen op zaterdagochtend
vanaf Buitengoed Fredeshiem in de
Bult (bij Steenwijk) en op
woensdagochtend in NoordwoldeZuid. De tijdstippen zijn steeds van
8:30-9:30 uur. Een cursus van 10 keer
blad 9

kost €50,00. Je mag een keer
kosteloos deelnemen! Aanmelding
uitsluitend telefonisch. Voor meer
informatie: bel 06-202 94 566.

natuurdagboek”( een korte vertelling
van een cursist over een beleving in
de natuur) en “het biologisch
moment” (een korte presentatie van
een cursist over een biologisch
onderwerp).

Gidsencursus Norg
in volle gang !

Ieder van ons volgt de natuur in vier
jaargetijden op een zelf gekozen
adoptieveldje in haar/zijn omgeving en
verzorgt voor de andere cursisten een
mini-excursie. Verder maken we
kennis met de activiteiten van IVNNWO door middel van een stage. Een
belangrijk onderdeel van de cursus is
het eindwerkstuk.
Wij maken met
zʼn vijven een
werkstuk onder
de titel “Tussen
de Woldberg en
de Zuiderzee”.
Graag vertellen
we meer daarover
in een volgend
nummer van
Koppel.

door Henk Mulder

In september 2013
is de IVNGidsencursus in
Norg van start
gegaan. Aan
deze cursus, die
doorloopt tot juni
2015, nemen 5
leden van IVNNoordwest
Overijssel deel: Gerrit Houtschild
(Dalfsen), Johannes van Huizen
(Oldemarkt), Joke Piersma
(Oldemarkt), Theo Versteegh (Paaslo)
en Henk Mulder (Ossenzijl). Ieder van
ons heeft een IVN-mentor.
Elke twee weken gaan we, natuurlijk
zoveel mogelijk carpoolend (heel
gezellig !!), op woensdagavond en op
zaterdagochtend naar het noorden.
Op de woensdag hebben we een
cursusavond in Norg, op zaterdag een
bijpassende excursie. We krijgen van
enthousiaste docenten prachtige
presentaties over allerlei natuurinhoudelijke en didactische
onderwerpen. We leren dus zowel
over het “wat” als over het “hoe” van
het gidsenwerk en brengen het
geleerde ook al in de praktijk.
Belangrijke onderdelen van elke
cursusavond zijn “het
Koppel april 2014

Meer weten over de IVNGidsencursus in Norg en genieten van
alle presentaties : ga naar de site van
IVN –Noordwest Overijssel/Links/IVN
Norg Natuurgidsen.
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IVN zomerweek 2014 ! Overijssel Salland
door Colette de Haas

Van 3 t/m 10 augustus 2014 wordt de 31e IVN-zomerweek gehouden in het
mooie Salland met ca. 60 enthousiaste IVN-ers uit het hele land. We verblijven
dit jaar in groeps-accommodatie/camping “De Heidebloem”, net even buiten
Haarle aan de voet van de Sallandse heuvelrug.
De stichting IVN-zomerweek organiseert jaarlijks een natuurweek met allerlei
wandel- en fietsexcursies, met aandacht voor de flora en fauna en
cultuurhistorie van het gebied (dit jaar dus het Sallandse landschap). Het is een
actieve week waarin natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie centraal
staan. Samen met lokale (IVN-)vrijwilligers vullen we deze week met een
boeiend programma in de natuur, met een op de omgeving toegespitst thema.
Voor meer informatie zie www.ivn.nl/afdeling/zomerweek
Zelf ga ik ieder jaar mee en het is elke keer weer een feest om met andere
natuurliefhebbers een prachtig landschap van Nederland zo intens te beleven!

Oproep voor IVN leden
door Adrie Janne

Het bestuur wil graag een overzicht hebben
van het materiaal, dat de afgelopen jaren is
verzameld. Wilt u daarom uw zolder of kast
nakijken en mocht u spullen hebben, dit
doorgeven aan Lucille Keur? Tel 0561 477574.

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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Wandeltip
door Theo van de Graaf

Lendepoolder - 6 km

Dit is een mooie route, er is veel natuur te zien, water- en moerasvogels en in
het voorjaar veel soorten zangvogels. In het zomerhalfjaar kom je er vele
tientallen soorten planten tegen. Helaas is er ook een minpunt. Het lawaai van
de snelweg is een altijd aanwezig storend element; op de ene plek wat meer, op
de andere wat minder en op sommige plaatsen is het verkeer nog nauwelijks
hoorbaar. Dit is mede afhankelijk van de windrichting. Voor wie zich niets van
het lawaai aantrekt, is het een aangename wandeling.
Startpunt:
Neem op de A32 afslag 7, SteenwijkNoord. Aan het einde van de afrit richting
Steenwijk. Op de rontonde de eerste
afslag, richting De Blesse en nu richting
De Blesse blijven volgen. Ruim 1 km na
De Blesse de eerste weg naar rechts, de
Domeinenweg, een doodlopende weg.
Wie vanuit Wolvega komt neemt de
provinciale weg richting De Blesse. Na
het passeren van de Linde neem je de
eerste weg linksaf, de Domeinenweg.
Volg de Domeinenweg tot je onder het
viaduct door bent. Direct na het viaduct
is er parkeergelegenheid. Dit is ons
startpunt.
Routebeschrijving:
a. We steken via de fietsbrug de Linde
over en gaan linksaf (1). We volgen het
fietspad in de richting van Wolvega. Na
500m komen we bij een afslag naar links. Onze route gaat rechtdoor, maar als
we even naar links afslaan krijgen we een goed uitzicht op de plassen (2).
Lopend op dit zijpad zien we recht vooruit tegen de spoorlijn aan een
oeverzwaluwwand. We keren terug naar het hoofdpad en lopen door naar de
uitzichtheuvel die ons een mooi overzicht geeft over het hele gebied.
b. We vervolgen onze weg over het fietspad. Na 1 km voorbij de uitzichtheuvel
gaan we bij informatiebord "De Vlinderslag" rechtsaf. Langs dit pad zijn veel
rimpelrozen (3) aangeplant. We volgen het schelpenpaadje om de recreatieplas
( 4) heen en komen uit op een grote parkeerplaats bij een hotel. We lopen voor
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het hotel langs, tot we uitkomen bij een rotonde. Enkele meters voor de rotonde
gaan we rechtsaf, een ventweg. We lopen onder het viaduct door, steken de
op/afrit van de snelweg over en gaan dan meteen rechtsaf, een weg van
betonplaten.
c. Aan de linkerkant van de betonweg is een rij lindes aangeplant. In de zomer
kun je er de bijen horen zoemen, die op zoek zijn naar de nectar van
lindebloesem. De betonweg maakt vier scherpe bochten en gaat dan over in
een onverhard karrepad. Het eerste stuk bos aan onze linkerhand is het
Helomabos. Wees hier zo stil mogelijk, want op het grasland voorbij het bos
lopen vaak reeën, ook midden op de dag, soms een grote groep. Bij onraad zijn
ze snel vertrokken.
d. We gaan een klaphekje door. In dit gebied lopen 's zomers Schotse
hooglanders in het kader van een natuurlijk beheer van het terrein. We
passeren een kijkscherm, dat uitzicht geeft over een grote zandwinplas.
Verderop komen we langs een bank (5) met mooi uitzicht over een volgende
plas. Hier zijn vaak futen, aalscholvers, reigers, eenden en ganzen te zien.
e. Nadat we een tweede klaphekje gepasseerd zijn, blijven we het graspad
volgen, maar nu in de richting van de snelweg. Links langs het pad staan enkele
enorme populieren. Let hier in het voorjaar op blauwborst en nachtegaal en op
de vele andere zangvogels die dan aanwezig zijn. We passeren een bakstenen
elektriciteitshuisje. Er gaat een paadje naartoe. Links van dat paadje staat een
oude vlier. Aan de achterkant van die vlier groeit op ooghoogte judasoor (6)
tegen de stam. We passeren opnieuw een kijkscherm, dat uitzicht biedt op
dezelfde plas die we al vanaf de bank konden bekijken. Hier steken we de Linde
over en zijn weer op ons uitgangspunt.
1. Lendepoolder, Lindepolder, Lindewijk
Zodra we de fietsbrug zijn overgestoken, bevinden we ons in de Lendepoolder.
Lendepoolder is Stellingwerfs voor Lindepolder. Dit is een rechthoekige polder
met een breedte van bijna één en een lengte van ruim twee kilometer die zich
uitstrekt vanaf de Linde tot in de bebouwde kom van Wolvega. Net als bij alle
polders langs de Linde, verloopt de lengterichting van noordwest naar zuidoost.
Dit heeft te maken met de stroomrichting van Linde en Tjonger, die daar haaks
opstaat. Beide riviertjes stromen van noordoost naar zuidwest met daar tussenin
een enkele meters hoge rug. In de ontginningstijd werd eerst een weg
aangelegd over deze rug, de Hoofdweg, waarlangs bebouwing plaatsvond.
Vanaf deze weg werd ontgonnen in de richting van de Linde. De spoorlijn die de
westelijke grens van de polder vormt volgt nauwkeurig de lengterichting van de
ontginning. Aan de overkant van de polder loopt het karrepad door het bos ,dat
we op de terugweg zullen volgen ook weer precies langs de grens van de polder
in dezelfde noordwest-zuidoostrichting.
In de tachtiger jaren werd de A32 aangelegd met grote gevolgen voor de
Lendepoolder. Deze weg doorsnijdt de polder diagonaal en verdeelt hem in
twee min of meer driehoekige delen. In de westelijke helft werd de Lindewijk
aangelegd, een woonwijk van Wolvega aan het water. Door de aanleg van grote
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plassen in het zuidelijke deel van de Lindewijk is een mooi natuurgebied
ontstaan. Een van de plassen, die we aan de andere kant van de snelweg
zullen zien, is een zandwinplas, waaruit het zand gewonnen werd dat nodig was
voor de aanleg van de snelweg.
2. De plassen van de Lindewijk
Vanaf het zijpad hebben we uitzicht over een plas in de richting van de Linde en

aan de andere kant een veel grotere plas in de richting van Wolvega. In de
laatste plas is een schelpeneiland aangelegd als broedgelegenheid voor
visdieven. In het voorjaar van 2013 was het eiland echter in beslag genomen
door honderden kokmeeuwen die er een kolonie gevestigd hadden. Van
broedende visdieven was niets te zien. In de zomer zijn er altijd wel futen en
meerkoeten of aalscholvers te zien en in de rietkraag zingen rietgors, rietzanger
en kleine karekiet. Vooral in het winterhalfjaar zijn er leuke waarnemingen te
doen: allerlei eenden komen er voor zoals kuifeenden, smienten, slob- en
tafeleenden, wintertalingen, wilde eenden en krakeenden, maar ook grote
zaagbekken en nonnetjes. In september 2013 zag ik er een visarend op het
water neerduiken en wegvliegen met een vis in de klauwen.
3. Rimpelroos
De rimpelroos, Rosa rugosa, wordt ook wel Japanse bottelroos genoemd. Zoals
de laatste naam al aangeeft ,is hij afkomstig uit Oost-Azië. Hij wordt veel
aangeplant in parken en plantsoenen, omdat hij goed tegen een stootje kan en
weinig gevoelig is voor ziektes. Hij is goed bestand tegen zout. Daarom
verwildert hij bij ons gemakkelijk in de
zeeduinen.
De nerven van de bladeren zijn duidelijk
ingevallen ten opzichte van de rest van het
blad. Dit geeft aan het blad een rimpelig
uiterlijk. De bloei vindt plaats van juni tot
september. De grote bloemen zijn opvallend
geurig. Aan het einde van het bloeiseizoen zijn
zowel bloemen als bottels op de struiken te
vinden. De grote rode bottels hebben een
doorsnede van twee tot drie centimeter. Ze
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bevatten veel vitamine C.
In najaar en winter komen vaak groepjes groenlingen af op de zaden in de
bottels. Ook koperwieken en kramsvogels weten er raad mee.
4. Recreatieplas
Als er geen recreanten zijn, is de plas aantrekkelijk voor vogels. Je ziet er dan
futen, meerkoeten, grauwe ganzen en nijlganzen, wilde eenden, krakeenden,
tafeleenden en kuifeenden. Het onbegroeide strandje loopt heel geleidelijk af in
het water. Dit maakt het aantrekkelijk voor oeverlopers, witgatjes en kleine
plevieren. Ook kun je er soms kieviten en scholeksters aantreffen. In de herfst
van 2012 zag ik er zelfs een ijsvogel vliegen. Op één van de vele pcknicktafels
zit je eerste rang.
5. Knikkend tandzaad
De naaste omgeving van de bank bestaat uit moerassige veengrond. Hier groeit
veel knikkend tandzaad. Er komen meerdere soorten tandzaad voor in ons land,
maar knikkend tandzaad is gemakkelijk te onderscheiden van de andere
soorten doordat de bloemstelen omgebogen zijn, waardoor de bloemhoofdjes
hangen. De vruchten zijn kleine nootjes, die aan de top drie of vier naalden
dragen. Deze naalden zijn voorzien van rijen naar beneden gerichte tandjes.
Vandaar de naam tandzaad. Deze tandjes blijven aan de vacht van dieren of
aan kleding haken, waardoor de zaden worden verspreid. Om een en ander
goed te kunnen zien, is het nodig een (bijna) uitgebloeid bloemhoofdje uit elkaar
te pluizen en de nootjes te bekijken door een loep. Bloeitijd: juli tot oktober.
6. Judasoor
In verse toestand voelt deze paddenstoel zo zacht aan als fluwelige gelatine.
Later verhardt hij en voelt
dan hoornachtig aan. Hij
heeft een doorsnede van 3
tot 8 centimeter. De vorm
doet met wat fantasie aan
een oor denken. De kleur is
bruinroze. Judasoor kan het
hele jaar door aanwezig zijn,
maar is op zijn mooist in
verse toestand. Judasoor
groeit op stammen en takken
van loofbomen, bij voorkeur
op vlier.
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Keizerlijk vertoon bij Havelte.
door Machiel de Vos

In het veld beleef je soms een dag welke als een afdruk in je geheugen staat. 20
juli 2012, nog maar net van huis op de ATB-fiets met zoals altijd de fotouitrusting. Langs een bosrand zie ik in een flits iets oranje bij de bloemen van
bramen. De eerste reactie is statief opzetten en foto's maken. Een grote,
prachtig gekleurde vlinder! Welke soort het is, zal ik moeten opzoeken. Thuis
blijkt snel dat het een mannetje Keizersmantel is. Wat ik er van lees in boeken
en op internet is dat het een zeldzame, in Nederland uitgestorven soort is.
Waarschijnlijk een doortrekker.
Deze waarneming heb ik vermeld op Waarneming.nl en aan de pers gezonden
met o.a. onderstaande informatie.
De Keizersmantel behoort
tot de grootste vlinders
van ons land en staat op
de Rode Lijst.
Het is een
Parelmoervlinder en
behoort tot de vlinderfauna
van de ons omringende,
zuidelijke en oostelijke
landen.
In ons land zijn het
zwervende exemplaren
die gezien worden,
waarvan de zeldzame
waarnemingen uit het
zuiden van ons land komen en dit jaar (2012) ook uit de duinstrook. In Drenthe
wordt deze soort helemaal zelden gezien.
Bijzonder zijn de lengtestrepen op de vleugels van de mannetjes, zoals te zien
op het gefotografeerde exemplaar, de zogenaamde “geurstrepen.”
Door de hieruit volgende publiciteit zijn er vele liefhebbers naar het gebied bij
Havelte gekomen om ook van deze bijzondere vlinder te genieten. Eind 2012
waren er 25 waarnemingen op Waarneming.nl vermeld. Hierbij was ook een
copulatie gezien. Hoewel het aantal waarnemingen weinig zegt over het aantal
vlinders, was dit wel aanleiding om op een bijeenkomst van de vlinderwerkgroep
de vraag te stellen of hier toch geen voortplanting zou kunnen hebben
plaatsgevonden. Besloten is een onderzoek naar deze mogelijkheid in te stellen.
Hiervoor is eerst documentatie en informatie verzameld over: status van het
voorkomen, habitat, levenscyclus (ei, rups, verpoppen, vlinder en vliegtijd) en
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informatie over voorkomende soorten viooltjes.
Deze documentatie is bij de vlinderwerkgroep verspreid met daarbij een
planning voor het onderzoek. De moeilijkheid was dat door de zeldzaamheid
van de Keizersmantel er weinig gegevens voorhanden waren. Wel hielp dat er
in april 2013 een rapport van de Vlinderstichting verscheen over de
Keizersmantel als aandachtssoort in het rapport Ecologische Randvoorwaarden
voor de Fauna van Hellingbossen.
Voor de nectar vliegt de Keizersmantel medio juli tot en met augustus langs
bosranden, zodat deze dan te vinden is op bloemen van de Braam (Rubus
spec.) en later in het seizoen op o.a. Koninginnenkruid (Eupatorium). De eitjes
worden in juli en augustus afgezet op ruwe boomstammen, tot enkele meters
vanaf de grond, welke door de zon beschenen worden. Volgens persoonlijk
ontvangen info van de Vlinderstichtring komen de eitjes in het najaar uit en
overwintert de rups van ca. 1,5 mm in de schors. In het voorjaar gaan ze naar
beneden. In de nabijheid van de boom dienen viooltjes te staan, de voedselplant
voor de rupsen! De leefwijze van de Keizersmantel is dus zeer specialistisch!
Met enkele leden van de vlinderwerkgroep en hulp uit de plantenwerkgroep is
op 25 april 2013 begonnen met het zoeken naar viooltjes. Er werden ca. 560
stuks gevonden waarbij één plant met een bloem. Op 6 mei is weer naar
viooltjes gezocht en werd een rijke groeiplaats in het bos gevonden van 2065
stuks. In de nabijheid stonden enkele Boswilgen, waarvan wij meteen het idee
hadden, dat dit de plek was waar t.z.t. naar rupsen gezocht moest worden.
Volgens de Vlinderstichting is het vinden van rupsen de bevestiging dat
voortplanting is aangetoond! Hierbij is wel meegedeeld dat dit geen eenvoudige
zaak zou zijn: vele insecten e.d. voeden zich met viooltjes waardoor vraat
optreedt. Ook zijn de rupsen klein en waarschijnlijk gaan ze 's nachts
foerageren!
Op basis van de planning is afgesproken om op 23 mei naar rupsen te gaan
zoeken. De middag hiervoor heb ik mij ter plaatse georiënteerd en vond binnen
15 minuten een rups van
13mm.
Met de groep rupsenzoekers
hebben we ons strategisch
opgesteld om te voorkomen
dat er planten of rupsen
vertrapt zouden worden.
Binnen 15 minuten was het
raak: Jaap Veneboer was de
gelukkige vinder van een 17
mm lange rups! Hiermee was
voortplanting aangetoond en
is ter voorkoming van
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verstoring van de leefomgeving van de rups niet verder gezocht. Vorig jaar
(2013) zijn slechts enkele vlinders gezien, de voortplantingsplaats is klein en
door kans op betreding kunnen mogelijk rupsen omkomen. Gezien deze
kwetsbaarheid is besloten geen enkele ruchtbaarheid aan deze vondsten te
geven.
Volgens de documentatie kan de rups 38mm lang worden. Hieruit volgt dat de
gevonden rupsen nog niet volgroeid waren. Te verwachten zou zijn dat grotere
rupsen meer vraat te zien zouden geven.
Om dit te onderzoeken is op 6 juni weer naar rupsen gezocht. Er was weinig
vraat aan viooltjes en geen rups te vinden!
We gaan met spanning de vliegtijd tegemoet zien.
9 juli wordt de eerste vlinder gezien!
Regelmatig worden observaties
uitgevoerd. Er worden geen copulaties
gezien en evenmin vlinders op de
voortplantingsplaats. Opvallend
hoeveel naar de Keizersmantel
zoekende personen aangetroffen
worden!
Aan het eind van het vliegseizoen zijn
er 11 waarnemingen op Waarneming.nl
gemeld, minder dan de helft van 2012!
Het beeld dat de soort dit jaar minder vliegt, komt overeen met de door ons
verzamelde waarnemingen. Wel is bevestigd dat het een mobiele vlinder is.
Hieronder wordt verstaan een verplaatsing van 500 tot 5000m. In deze
omgeving zijn ze gezien in Darp, Uffelte, Dwingelderveld (Lheederzand) en de
laatste waarneming was bij de Meeuwenkolonie op 16 augustus.
Voor de vlinderwerkgroep is verslag gemaakt op 2 sheets. Bij de bespreking van
dit verslag in de vlinderwerkgroep, oktober 2013, is besloten de verslaggeving
en voorstel tot aanpassing van het biotoop te zenden aan de Vlinderstichting.
Hieruit volgend, is eind oktober 2013 met de Vlinderstichting en grondeigenaren
overleg geweest. Zowel de Vlinderstichting als betrokken grondeigenaren zijn
bereid mee te werken aan verbetering van het voortplantingsgebied van de
Keizersmantel.
Intentie is dat de uitvoering dit winterseizoen plaatsvindt.
Bij dit overleg deelde Kars Veling van de Vlinderstichting mee, dat er in ieder
geval vanaf 2010 meldingen over de vlinder ontvangen zijn uit de omgeving van
Havelte. Verder dat het onderzoek naar rupsen door de Vlinderstichting in de
Amsterdamse Waterleidingduinen geen vondsten heeft opgeleverd.
Volgens de Vlinderstichting maken de hier gevonden rupsen het gebied tot de
2e vindtplaats in Nederland. De eerste vondst was in Zwolle in 2010, evenals
hier op 22 mei!
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Opvallend is het verder dat landelijk in 2013 het aantal gemelde waarnemingen
397 is terwijl in 2012 het er 209 waren. Hierbij is het aantal waarnemingen in de
Amsterdamse Waterleidingduinen van 110 opvallend evenals de 79 nabij
Winterswijk . Deze meldingen op Waarneming.nl zijn waarschijnlijk in hoofdzaak
toe te schrijven aan de vele fotograferende belangstellenden.
Dat deze fraaie warmteminnende soort de laatste jaren weer gezien wordt in
ons land en zich inmiddels in onze omgeving heeft voortgeplant, is toch
minstens opmerkelijk te noemen.
Havelte, Machiel de Vos,
namens deelnemers onderzoek Keizersmantel.

Alternatief:
Op zijn zwerftochten door het gebied tussen Wapserveense Aa en de Oude
Vaart, waarvan hij een website heeft: www.havelterzand.nl, ontdekte Machiel
eerder het eerste broedgeval van een paartje Raven en doortrekkende
Witwangsterns. Nieuwe ontdekkingen, fraaie en zeldzame planten, libellen,
bijzondere landschapsfotoʼs en de Cultuurhistorische rijkdom van het gebied zijn
op zijn streekwebsite te zien.

Omschrijving Excursieprogramma
Zaterdag 12 april: Gewestelijke
excursie Schiermonnikoog
De excursie staat onder leiding van
Hans Grotenhuis en Tjalling van der
Meer. De oorspronkelijk voor 16
november 2013 geplande gewestelijke
excursie naar Schiermonnikoog kon
door de weersomstandigheden die
dag helaas niet doorgaan. Deze
excursie is nu gepland op zaterdag 12
april 2014.

Een excursie naar Schiermonnikoog is
wel ver weg, maar zeker de moeite
waard. We zijn een lange dag op het
eiland om rond te struinen in de
duinen, over de kwelders en langs het
strand. Aangekomen op het eiland
bestaat de keuze om vanaf de
Veerdam te gaan wandelen met Hans
of om te gaan fietsen met Tjalling,
afgewisseld met een paar
wandelingetjes (fietshuur € 6,00).

Meenemen: eten en drinken voor de
hele dag. Het soort schoeisel is wat
lastig aan te geven. Bij droog weer
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kom je een heel eind (alleen niet op
het wad als het laag water is) op bv.
bergschoenen, maar bij langdurige
regen in de voorgaande periode,
staan grote delen van de duinvalleien
helemaal onder water en zijn laarzen
beslist nodig. Vergeet je verrekijker en
een goed determinatiewerk niet.
Belangrijke tijden: verzamelen bij de
boot uiterlijk om 09.15 uur (vertrek
boot Lauwersoog 09.30 uur). Houd er
bij dit tijdstip rekening mee dat je de
auto nog moet parkeren (betaald
parkeren), naar het kaartjeskantoor
moet lopen en een kaartje moet
kopen. Wees dus ruim op tijd in
Lauwersoog. De kosten van de
overtocht zijn retour € 14,80. Voor
navigatie: bestemming Haven
Lauwersoog is 9976VM. De
veerhaven ligt aan de Kustweg. Het
vertrek van de boot naar
Schiermonnikoog is stipt om 09.30
uur. We keren naar de vaste wal terug
met de boot van 16.30 uur. De vaartijd
is circa 45 minuten. Bij slechte
weersomstandigheden gaat de
excursie niet door.
Opgave is gewenst vóór 5 april,
voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl,
onder opgave van naam,
telefoonnummer en aantal personen.
De organisatie behoudt zich het recht
voor om de excursie bij voorspelde
slechte weersomstandigheden niet
door te laten gaan. Deelnemers
ontvangen in dat geval uiterlijk om
20.00u de avond tevoren bericht. Het
vertrek is om 07.30 uur bij de
fietsenstalling op de parkeerplaats aan
de Eesveense zijde van het station
Steenwijk.
Nadere informatie: Ton Bode, telefoon
0521 512074.
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Zondag 13 april houdt de
zoogdierenwerkgroep van het KNNVgewest IJsselstreek een excursie naar
Natuurpark Lelystad, waar (sporen
van) otters, bevers,edelherten en
wilde zwijnen kunnen worden gezien.
Daarnaast komen er in het natuurpark
(toegang gratis, parkeerkosten € 3,00)
ook een aantal niet-inheemse soorten
voor. De excursie duurt van 10.00u 14.00u en staat o

nder kleiding van Hans Fondse van de
afdeling Noordwest-Veluwe.
Opgave is gewenst vóór 10 april,
reginavlijm@gmail.com, onder opgave
van naam, telefoonnummer en aantal
personen. De organisatie behoudt zich
het recht voor om de excursie bij
voorspelde slechte
weersomstandigheden niet door te
laten gaan. Deelnemers ontvangen in
dat geval uiterlijk om 20.00u de avond
tevoren bericht.
We vertrekken om 08.45u bij de
fietsenstalling op de parkeerplaats aan
de Eesveense zijde van station
Steenwijk.
De aanwezige deelnemers regelen
gezamenlijk het vervoer naar het
natuurpark, Vlotgrasweg 11 te
Lelystad.
Zaterdag 19 april gaan we vogels
kijken in de Rottige Meente. We
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maken een wandeltocht waarbij we
ook de vogelkijkhut in dit gebied zullen
aan doen. Neem een verrekijker,
laarzen mee en trek warme kleding
aan! Wie weet spotten we steltlopers,
grutto´s of een torenvalk. We
verzamelen ons deze ochtend om
9.45u op de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer te Ossenzijl en
zullen daar tegen 12.00 uur weer
terug zijn.
Nadere informatie: Tjeerd van der
Meer, telefoon 0521 511549.
Zaterdag 26 april – Koningsdag –
vroegevogelzangexcursie De Eese
Voor het eerst niet op 30 april, maar
op 26 april houden we onze
traditionele vroegevogelzangexcursie.
Met de zachte winter achter de rug
hebben de (zang)vogels er vast zin in.
We rekenen er op, dat soorten als
boompieper, fitis, bonte vliegenvanger
en zwartkop terug zijn uit hun
overwinteringsgebieden in Afrika.
Maar ook een soort als de zwarte
specht, een blijver in de winter,
kunnen we ontmoeten. Dit jaar
verkennen we het oostelijke deel van
de Eese. Dit is een gevarieerd deel
met enkele vennen, een heitje en loofen naaldbos. Het vertrek is om 06.45u
bij de fietsenstalling op de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde
van het station Steenwijk en om
07.00u van de ingang aan de
Braamweg te Eesveen.
Nadere informatie: Ton Bode, telefoon
0521 512074.
Op zaterdag 3 mei gaan we vogels
kijken in Gaasterland, waar we veel
vogels kunnen bewonderen die dan
op doortrek zijn naar het noorden of
die hier blijven om te broeden en hun
Koppel april 2014

jongen groot te brengen. Vooral de
Workumer buitenwaard is de moeite
waard, dus daar nemen we de tijd om
weidevogels zoals kemphaan,
tureluur en kievit van nabij te bekijken.
Onze excursie gaat vanuit Steenwijk
naar Ossenzijl, dan via de Hopweg
naar Lemmer. Hier nemen we een
kijkje in de haven. De excursie gaat
dan verder naar de Leien richting
Oudemirdum en langs de kust lijn naar
Stavoren. Via Warns rijden we dan
naar de Workumer buitenwaard waar,
behalve weidevogels ook in het riet
levende vogels zijn te zien en te
horen. Een verrekijker en proviand zijn
op deze dag excursie niet overbodig.
We vertrekken om 8.00 uur vanaf
parkeerplaats aan Eesveense kant
van het station Steenwijk en om 8.30
uur vanaf de parkeerplaats bij het
buitencentrum in Ossenzijl.
Nadere informatie: Albert
Steenbergen, telefoon 0521 513547.
Op zondag 11 mei, moederdag, is er
een ontdekkingstocht
voor moeders en hun
geliefden door De
Weerribben. Al
wandelend verkennen
we het gebied met
een gids. Er wordt
aandacht geschonken
aan de
ontstaansgeschiedenis,
de planten en dieren en het beheer.
Bij bijzondere bomen en planten uit
het gebied wordt stilgestaan.
Misschien kan er zelfs even op het
water gelopen worden!
Het vertrek is om 10.30u van de
parkeerplaats bij het buitencentrum
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van Staatsbosbeheer aan de
Hoogeweg in Ossenzijl. De wandeling
zal tot ongeveer 12.30u duren.
Nadere informatie: Colette de Haas,
telefoon 0561 481407.
Op zaterdag 17 mei wordt er in Park
Rams Woerthe een wandeling
gehouden, waarbij aandacht zal
worden besteed aan knoppen in

ontwikkeling en, in het kader van de
nationale vogelweek, aan de
zangvogels in het park. Maar niet
alleen de roeken zullen de aandacht
trekken. Het is vooral de bedoeling om
de verschillende kleine 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.
De excursie duurt tot ongeveer 10.00
u. Nadere inlichtingen: Piet Hein Klip
Koppel april 2014

en Henk Bergsma, telefoon 0521
514097.
Op zondag 18 mei is er een
gezinswandeling in de Rottige
Meenthe. Het natuurreservaat Rottige
Meente behoort evenals ʻgrote broerʼ
De Weerribben tot de restanten van
het laagveenmoeras dat zich ooit over
een groot deel van Nederland
uitstrekte. Als gevolg van de vervening
is een schitterend gebied ontstaan
waar onder andere de otter, de grote
vuurvlinder en de roerdomp te vinden
zijn. Het vertrek is om 10.30u vanaf
de parkeerplaats bij de
Oldelaamsterbrug in Munnekeburen
(aan de Grindweg).
De wandeling, die tot ongeveer
12.30u zal duren, staat onder leiding
van Sandra Visser, telefoon 0561
480820 of 06 25246139.
Op vrijdag 30 mei van 13.30u tot
ongeveer 15.30u fietsen we door de
Weerribben en laten we ons verrassen
door de verhalen over de historie,
cultuur en natuur van het gebied. De
tocht voert vanaf het
bezoekerscentrum naar de
vogelkijkhut bij de Meenthebrug, waar
je uitzicht hebt over de petgaten en
misschien een ijsvogeltje kunt
signaleren (dus verrekijker mee).
Vervolgens fietsen wij langs de
Boonspolder, naar het Woldlakebos,
waar de oorspronkelijk geplande
ontginning rond 1958 is gestopt. De
zandpaden voor de toekomstige
wegen, de petgaten en de legakkers
voor de turf zijn hier nog duidelijke te
onderscheiden. Onderweg bij een
stukje nieuwe natuur hopen we veel
watervogels te zien, zoals de lepelaar,
grote zilverreiger en oeverloper.
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Verder gaan we via de Vlodder naar
de Tjaskermolen nabij het trilveen en
verder over het fietspad langs de
Kloosterkooi (oude eendekooi), via
Kalenberg en de Kalenbergergracht
terug naar Ossenzijl. Op deze route
treffen we mooie vergezichten. De
lengte van de fietstocht zal ongeveer
15 kilometer zijn en is voor jong en
oud goed te doen.
Het vertrek om 13.30u (eigen fiets
meenemen) is van de parkeerplaats
bij het buitencentrum van
Staatsbosbeheer in Ossenzijl. De
excursie staat onder leiding van
Bertus Otten, telefoon 0561 451744.

We vertrekken om 07.45u bij de
fietsenstalling op de parkeerplaats aan
de Eesveense zijde van station
Steenwijk.
De aanwezige deelnemers regelen
gezamenlijk het vervoer naar het
vertrekpunt, de parkeerplaats bij de
zendmast bij de spoorbrug aan de
Lagesteenweg te Deventer
(Worpzijde).
Op zaterdag 28 juni gaan we kijken
op de buitendijkse kwelder bij
Holwerd-Oost. Henk-Jan van der
Veen, Noordwesthoeklid en werkzaam

Op zondag 15 juni is er een herhaling
van de wandelexcursie op 18 mei. Zie
voor de beschrijving bij die datum.

Op zondag 22 juni april houdt de
zoogdierenwerkgroep van het KNNVgewest IJsselstreek een excursie de
Ossenwaard bij Deventer, waar naar
(sporen van) bevers en otters zal
worden gezocht, maar ook andere
zoogdieren zullen niet aan de
aandacht ontsnappen. De excursie
duurt van 09.00 - 12.00u en staat
onder leiding van Tom Dekker van IVN
afdeling Deventer.
Opgave is gewenst vóór 19 juni,
reginavlijm@gmail.com, onder opgave
van naam, telefoonnummer en aantal
personen. De organisatie behoudt zich
het recht voor om de excursie bij
voorspelde slechte
weersomstandigheden niet door te
laten gaan. Deelnemers ontvangen in
dat geval uiterlijk om 20.00u de avond
tevoren bericht.
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als projectleider bij Staatsbosbeheer,
leidt ons hier rond en vertelt over de
plannen die eind dit jaar van start
gaan in dit gebied. In het buitendijkse
kweldergebied ten oosten van de
Veerdam in Holwerd (het veer naar
Ameland), werkt Staatsbosbeheer aan
het project ʻNaar Buiten Holwerdʼ.
Doel van dit plan is om de natuurlijke
dynamiek die zo kenmerkend is voor
de Waddenzee in dit gebied terug te
brengen, door de getijdewerking en
het aanslibben van grond nieuwe
impulsen te geven. Een van de
maatregelen die Staatsbosbeheer
neemt is het verwijderen van een
zomerkade die nu nog de scheiding
vormt tussen de jonge en oudere
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kwelder. Hierdoor krijgen eb en vloed
weer volop de ruimte in het gebied.
Verder is een vogelplas in het plan
opgenomen nabij de veerdam. Vanaf
de weg is het straks mogelijk om op
relatief korte afstand diverse wad- en
kustvogels te bekijken, waaronder
bergeend en kluut. Henk-Jan zal deze
dag uitleg geven over het kwelderplan
en ons tegelijk laten kennismaken met
de zilte plantengroei en het rijke
vogelleven. In verband met vloed en/
of natte terreinomstandigheden is het
dragen van laarzen aan te raden. Ook
een verrekijker en iets te eten en te
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drinken zijn aan te raden. Kijk voor
informatie over het gebied op SBB
Fryslan: http://
staatsbosbeheerfryslan.wordpress.co
m/.
We vertrekken om 08.30u vanaf de
parkeerplaats aan de Eesveense zijde
van het station in Steenwijk. Aan het
eind van de middag zijn we weer terug
in Steenwijk.
Nadere informatie: Henk-Jan van der
Veen, telefoon 0521 517171.
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AGENDA KNNV
De vogelwerkgroep houdt in de maanden september tot en met april haar
avonden op elke eerste dinsdag van de maand in De Klincke, Kerkstraat 16 te
Steenwijk. In de maanden mei en juni worden werkgroepexcursies gehouden.
De vlinderwerkgroep houdt in de maanden oktober tot en met april haar
avonden op elke eerste maandag van de maand in De Klincke, Kerkstraat 16 te
Steenwijk.
De plantenwerkgroep houdt in de maanden oktober tot en met april (m.u.v.
december) haar avonden op elke eerste woensdag van de maand in De Klincke,
Kerkstraat 16 te Steenwijk. In de maanden mei en juni worden inventarisaties
uitgevoerd.
De geologiewerkgroep houdt in de maanden oktober tot en met april haar
avonden op elke tweede dinsdag van de maand in De Meenthe, Stationsplein 1
te Steenwijk. Jaarlijks wordt een (meerdaagse) werkgroepexcursie gehouden.
Op de webpagina van de KNNV afdeling is het actuele programma vermeld.
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AGENDA

1 april: vogelwerkgroep
2 april: plantenwerkgroep
5 april: jaarvergadering landelijke KNNV te Nijkerk
7 april: vlinderwerkgroep
8 april: geologiewerkgroep
12 april: excursie naar Schiermonnikoog
13 april: excursie naar natuurpark Lelystad
19 april: excursie naar Rottige Meenthe
26 april: excursie naar de Eese
3 mei: excursie naar Gaasterland
11 mei: excursie naar de Weerribben
p.m. 16 t/m 18 mei: Zoogdierwerkgroep Overijssel, inventarisatieweekend
vleermuizen in omgeving Diepenveen. Informatie: Natuur en Milieu Overijssel,
Annelies van der Blij, blij@natuurenmilieuoverijssel.nl
Op de inleverdatum van de kopij was de datum van deze activiteit nog niet met
zekerheid bekend.
17 mei: excursie naar Rams Woerthe
17 tot en met 25 mei: Nationale Vogelweek met diverse activiteiten door het
hele land. Zie www.vogelbescherming.nl Op 18 mei is in de vogelkijkhut bij de
Auken iemand van de vogelwerkgroep aanwezig om desgewenst een toelichting
te geven bij de vogelsoorten die worden gezien. In de periode 4 mei tot 22 juni
is er op de zondagmiddagen een lid van de vogelwerkgroep in de hut aanwezig.
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18 mei: excursie naar de Rottige Meenthe
21 en 24 mei: op woensdagavond en zaterdagmiddag het eerste deel van de
spinnencursus.
24 en 25 mei: Vier de natuur! Uit Frankrijk is een nieuw fenomeen overgewaaid:
Fête de la nature met in dit weekend diverse activiteiten door het hele land. In
Frankrijk is een dergelijk festival al jaren een doorslaand succes. In ons land
zullen diverse activiteiten worden georganiseerd. We roepen alle leden op om
dit weekend erop uit te gaan en maak anderen deelgenoot van de leukste
dingen die je hebt gezien!
25 mei: de dag van het Nationale Park.
30 mei: excursie naar de Weerribben
8 en 9 juni (Pinksteren): Buitenfestival Staatsbosbeheer op het terrein bij het
buitencentrum in Ossenzijl.
15 juni: excursie naar de Rottige Meenthe
21 en 22 juni: waterweekend IVN.
22 juni: excursie naar de Ossenwaard, Deventer.
28 juni: excursie naar de kwelders, Holwerd.
10 en 13 september: op woensdagavond en zaterdagmiddag het vervolg op de
spinnencursus van mei.
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