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Van de redactie

Imke Wij-
menga

Iets meer als 
een jaar gele-
den heb ik het 
redactiewerk 
van Floor Poot 
overgenomen. 

En in zo'n perio-
de kan er van alles op je pad komen. In 
mijn geval heeft dat betekend, dat ik 
een baan kreeg in Enkhuizen, en een 
jaar later een vast contract. Het is een 
eind rijden elke dag, daarom heb ik in 
Enkhuizen een huis gekocht. Dit houdt 
wel in dat ik de taak van redacteur moet 
beëindigen. Dit is dan ook mijn laatste 
bijdrage. Er is helaas nog geen vervan-
ger gevonden, dus als het u leuk lijkt om 
dit blad te gaan maken samen met Adrie 
Janne en Gijs, schroom dan niet en laat 
het weten aan één van de bestuursle-
den! Welnu, wat hebben wij u dit keer te 
bieden: naast weer een prachtig artikel 
van Ton Bode kunt u ook lezen over de 
lange vlucht die de noordse stern elk 
jaar aflegt en waarom vogels geen pie-
mels hebben. 
Geniet van de 
excursies en 
geniet van de 
zomer.

Nog even de redactionele bijdrage. 
door Adrie Janne
Rustig 
aan maar.  
Vandaag 
wordt het 
dertig 
graden! 
Iedereen 
is al met 
vakantie. 
Imke heeft  
de samen-
werking beëindigd, maar wij blijven op 
onze post. Veel succes Imke, in Enkhui-
zen. Wat het binnenkomen van kopij 
betreft, is  het zomernummer misschien 
wel in de minderheid. Toch is er nog 
voldoende aan onderwerpen en mede-
delingen om het te vullen. We hebben 
leuke fotoʼs opgestuurd gekregen en er 
is veel te doen over “natuur dicht bij 
huis”. Er is weer een uitgebreide wande-
ling van Theo van de Graaf en een pi-
kante inzending van Emile de Leeuw. 
Een interessante beschrijving van Floor 
en Tineke Poot over zevenblad. Heb ik 
voorlopig groente genoeg! Verder een 
scala aan excursies, waar we deel aan 
kunnen nemen.
Van een van de leden kregen we het 
verzoek om elk artikel even te kenmer-
ken, zodat je met een oogopslag kan 
zien, of de KNNV of het IVN het heeft 
ingezonden. Goed idee!
Nog even aandacht voor het redactie-
mailadres. Dat is nu voor beide vereni-
gingen hetzelfde, namelijk 
redactiekoppel@gmail.com.
We wensen u allen een fijne vakantie 
toe, ver weg of gewoon dichtbij. Wees 
voorzichtig. Een ongeluk zit vaak in een 
heel klein hoekje!
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                                               Van de voorzitters

    We gaan de zomer in.

Na een zeer koud voorjaar 
begonnen de lentekriebels wat 
later dan in andere jaren te 
komen. Dat gold ook voor veel 
planten die later dan normaal 
de groeistuipen kregen en vo-
gels, die het in de eerste 
maanden van het jaar zeer 
moeilijk hadden.

In april had de Commissaris van de Koningin in Overijssel een leuke mededeling 
voor de KNNV. Het Nationaal Comité Inhuldiging had haar de mogelijkheid gegeven 
om in verband met de troonswisseling vijf bijzondere initiatieven voor mens en sa-
menleving in de provincie Overijssel te erkennen en te belonen met de “Oranje strik”. 
De traditionele vogelzangexcursie op Koninginnedag op de Woldberg en Eese, die al 
tientallen jaren door de KNNV afdeling wordt gehouden, werd door de CdK gezien 
als “een prachtige belichaming van het Overijssels Noaberschap”. Op 22 april werd 
hiervoor een oorkonde overhandigd. De excursie zelf werd meegelopen door wet-
houder Boxum van de gemeente, die uitsprak dat de gemeente Steenwijkerland der-
gelijke initiatieven door vrijwilligers erg op prijs stelt. Een opsteker dus, niet alleen 
voor de KNNV leden, maar indirect ook voor de leden van het IVN.
Nu het voorjaar alweer bijna ten einde is, wordt het tijd om van de zomer te genieten. 
Vlinders en libellen houden van warmte en zullen op meerdere excursies en wande-
lingen worden gezien. Gaat u ook eens mee om bijvoorbeeld de koninginnenpage 
(om in stijl te blijven) te spotten? Uw deelname wordt op prijs gesteld. Alle aankondi-
gingen voor het derde kwartaal vindt u in de Koppel terug.

Ton Bode, 
voorzitter KNNV afdeling
Wilfred Ouwerkerk,
 voorzitter IVN afdeling 
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Even voorstellen…….

Hallo allemaal, mijn naam is Els Heibrink en sinds januari 
van dit jaar ben ik coördinator van de IVN excursies.  Tijdens 
de ledenvergadering heb ik mij kort voorgesteld aan de 
aanwezigen, maar omdat niet alle leden aanwezig waren, 
wil ik mij nogmaals in “Koppel” aan u voorstellen. 

In 2005-2006 heb ik de gidsencursus van de IVN gevolgd, 
omdat ik nieuwsgierig was naar het gebied rondom mijn 
woonplaats Steenwijk.  Door het enthousiasme van de cursusleiders en de 
interessante  opdrachten, die tijdens de cursus naar voren kwamen werd mijn eigen 
bewondering voor de Weerribben en het gebied er om heen alsmaar groter. Ik heb 
erg genoten van het samen ontdekken en onderzoeken van de gebieden in en 
rondom de Weerribben. 
Na deze periode werd ik zwanger en ben ik mijn vrije tijd anders gaan indelen. De 
kennis over De Weerribben zit nog wel ergens opgeslagen, maar ik heb niet meer het  
lef om als gids een groep mee te nemen het gebied in. Tja… en wat doe je dan als je 
zelf leerkracht bent en de hele dag om gaat met kinderen van 4 tot 12 jaar? Dan sluit 
je je aan als vrijwilliger bij JeugdNatuurClub De Weerribben! 
Samen met een aantal andere enthousiaste vrijwilligers organiseer ik één keer per 
maand een natuur doe-middag voor kinderen van 7 tot 12 jaar in of rondom De 
Weerribben. Ik vind het geweldig om de jeugd nieuwsgierig en actief te krijgen voor 
natuur, door middel van aansprekende activiteiten! 
Ondertussen ben ik in mijn werk van baan veranderd. Ik sta niet meer voor de klas, 
maar werk nu als pedagogisch medewerkster op een groene kinderdagopvang. En 
ook daar probeer ik de aller kleinsten actief te krijgen voor het ontdekken van de 
natuur. 
Met al deze bagage in mijn rugzak, ben ik op zoek gegaan, binnen het IVN naar een 
nieuw avontuur. En dat heb ik gevonden, coördinator  IVN excursies!!  In januari heb 
ik telefonisch contact gehad met alle gidsen en samen hebben we een excursie 
opzet gemaakt voor een deel van dit jaar. Met de begeleiding van de vorige 
coördinatoren en behulpzame IVN leden ben ik mij een weg aan vinden door het jaar 
heen.  Een uitdaging die ik graag aan ga, als het resultaat maar enthousiaste 
mensen oplevert!!!!
Nog even dit: gaat er iets mis, heeft u tips voor mij of bent u ergens erg enthousiast 
over, laat het mij weten. Ik sta overal voor open. 

IVN Coördinator excursies
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Kennismaking Maarten Punt

Een poosje geleden werd ik benaderd om mee te gaan doen in het IVN 
bestuur.De vraag was heel concreet of ik bereid ben Henk Buschmann als penning-
meester op te volgen. Op die vraag heb ik zelf ja gezegd. Het is natuurlijk aan de 
ledenvergadering om daarover in een komende ledenvergadering te beslissen.

Over ons zelf.
Mijn echtgenote Gillie en ik zijn 3 jaar geleden vanuit Veenendaal in de Kop komen 
wonen. We zijn allebei met pensioen en hebben 5 kinderen die her en der (ver weg) 
in Nederland wonen. Ons eigen huis staat in Ossenzijl aan de Venebosweg en we 
genieten elke dag van het mooie uitzicht op de Weerribben en van de natuur rondom 
ons. Omdat we voor ons gevoel min of meer als een soort immigranten deze kant 
zijn opgekomen, was het belangrijk om snel je draai te vinden of anders gezegd ons 
zelf te resetten. Dat is inmiddels naar ons eigen idee aardig gelukt. We hebben een 
Bed en Breakfast, doen aan vrijwilligerswerk en hebben nog wat andere bezigheden 
waardoor we ons goed thuis voelen op onze nieuwe stek.

Mijn "IVN-verleden" is begonnen in Veenendaal; ruim 25 jaar geleden was ik direct 
betrokkene bij het oprichten van de huidige IVN afdeling Veenendaal/Rhenen. 
In de afdeling NWO doe ik nu mee met de IVN-ers, die bij zorginstellingen in deze 
regio rond gaan met de natuurkoffer. Ontzettend leuk om te zien en te ervaren dat 
onze oudere medeburgers hiervan heel erg genieten.

Om een lang verhaal kort te maken: we voelen ons hier thuis en ik heb zin om mij te 
gaan inzetten voor het IVN NWO. Een hartelijke groet,

Nog steeds te koop
door Ton Bode
Jaarlijks wordt door de samenwerkende vogelwerkgroepen in Overijssel het 

jaaroverzicht ʻVogels in Overijsselʼ uitgegeven. In 2012 verscheen nummer 11 in de 
reeks, dat behalve een overzicht van bijzondere waarnemingen in 2011 ook een 
groot aantal artikelen over vogels in de provincie telt. In dit laatste nummer wordt 
onder andere geschreven over het visgedrag van grote zilverreigers in de IJsseldelta 
en jachttechnieken van boomvalken in nationaal park Weerribben-Wieden. De eerste 
resultaten van een kleur-.ringproject bij huismussen, de eerste broedpoging van een 
oehoe en de eerste waarneming van een orpheusspotvogel in onze provincie worden 
besproken. Bij de ontwikkeling van de broedvogelstand van buizerd en koekoek wor-
den vraagtekens gezet. Hoe gaat het met die twee?
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Het meest dicht bij huis is het artikel ʻDe Kievit als broedvogel in het reservaatsge-
bied Giethoorn-Wanneperveen bij Giethoornʼ, geschreven door Obe Brandsma.

Deze zeer lezenswaardige uitgave is voor € 10,- te koop en kan ik alle in vogels 
geïnteresseerde leden aanbevelen. Maak € 13,- (inclusief portokosten) over op giro-
rekening 4506821 t.n.v. de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Overijssel te Markelo 
onder vermelding van ViO 2012 en het nummer wordt u toegezonden.

Wandeltip

door Theo van de Graaf
Eeserveld (5 km)
Startpunt: Neem op de A32 afrit 7, 
Steenwijk Noord, en aan het einde van 
de afrit richting Steenwijk. Op de 
rotonde de eerste afslag, richting 
Oldemarkt. Na 600 m op een kruising 
in Witte Paarden rechtsaf. Rijdt zoveel 
mogelijk rechtdoor, passeer de 
spoorlijn en de snelweg. Negeer de 
zijwegen. Neem in Baars de eerste 
weg rechtsaf, 't Goor, richting 
parkeerplaats Woldberg. Na 1 km en 
na het passeren van het bord 
"doodlopende weg" rechtsaf de 
parkeerplaats op. Dit is ons startpunt.

Routebeschrijving:
a. Loop terug naar de weg en naar het bord "doodlopende weg" en ga rechtsaf de 
Brauweringen op. Aan beide zijden van de weg groeit muizenoor (1). In de houtwal 
rechts groeit echte guldenroede (2). Iets verderop staat veel hemelsleutel (bloeitijd 
augustus/september). De weg maakt een bocht naar links. Ga 100m na de bocht aan 
het einde van de houtwal rechtsaf, een smal graspad met aan de linkerzijde een 
houtwal. 

b. Op de verharde weg linksaf. Na 50m bij het bord “Heideveld” (3) rechtsaf. In het 
bos groeit veel brede stekelvaren, een grote soort. Aan het einde linksaf en na 30m 
rechtsaf. Op de verharde weg rechtsaf en na 50m linksaf. We passeren het vennetje 
van Bertus de Boer met bank. Midden in het ven groeit veel waterdrieblad (4). Op 
200m na het ven gaan we op een kruising rechtsaf. Aan het einde rechtsaf op een 
brede zandweg. In de sloot langs de weg en op veel plaatsen in het bos groeit 
reuzenbalsemien. (5)
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c. Steek een verharde weg over en ga rechtdoor, een smal pad tussen hoge bomen. 
Op een driesprong rechtdoor. Een pad naar rechts negeren. Aan het einde bij een T-
splitsing linksaf. Negeer een afslag naar rechts. Op een splitsing het rechterpad 
aanhouden.(6) 

d. We kruisen een verhard fietspad en na enkele meters draaien we met de bocht 
mee naar rechts. 
Na 30m linksaf. We komen uit op de hoek van een heideveld, bij paaltje B25. Onze 
route gaat rechtdoor, maar we gaan even rechtsaf en lopen 50m naar een grafheuvel 
met informatiebord en een comfortabele bank. We lopen weer terug naar de hoek 
van het heideveld en gaan nu dus bij B25 rechtsaf. We houden de heide rechts van 
ons. In het voorjaar is hier altijd wel een boompieper (7) te zien. Links langs het pad 
zien we een aantal mierenhopen (8).

e. Op een kruising aan het einde van de heide bij paaltje B24 rechtsaf. Na enkele 
tientallen meters zien we links op een open plek in het bos een grote oppervlakte 
bedekt met rode bosbes (9). We steken de heide (10) over en kruisen een zandpad/
ruiterpad. Ongeveer 10 m na deze kruising houden we op een splitsing bij paaltje 
B27 rechts aan. In deze bocht zien we rechts veel dalkruid (11). 

f. Na 150m bij paaltje B26 scherp linksaf, we gaan even bijna teruglopen. Hier groeit 
veel adelaarsvaren en we zien op veel plekken weer dalkruid. Op een splitsing bij 
een boom met een wit/rood merkteken houden we rechts aan. Al gauw zien we langs 
het pad witte klaverzuring (12). We komen uit op de hoek van een weiland waar een 
bankje staat. We blijven langs het weiland lopen tot we uitkomen bij een bank met 
het opschrift "Groote Baars". Langs het pad en in het bos tegenover deze bank zien 
we op verscheidene plekken lelietje-van-dalen (bloeitijd: mei).

g. Na een stukje bos komen we bij een volgend weiland met daarop een wit huis met 
rieten dak, De Koepel geheten. We blijven zo lang mogelijk het brede pad langs de 
bosrand volgen. Het pad gaat tenslotte een sparrenbos in. Na 100m door het bos bij 
paddenstoel 24589 linksaf. We passeren een huis met een rieten dak; 50m na dit 
huis rechtsaf, langs het bordje "Opengesteld". Nadat we een 
camping gepasseerd zijn zien we links de parkeerplaats.

Spechten
Het is op deze route goed mogelijk om spechten waar te 
nemen. Het gaat om vier soorten.
– De zwarte specht is de grootste, zo groot als een kraai. Hij 
is helemaal zwart met een rood petje op de kop. Aan de 
manier waarop hij tegen een boomstam gaat zitten zie je 
meteen dat het geen kraai is, maar een specht. Dit kun je ook 
zien aan de golvende vlucht. Ze verraden hun aanwezigheid 
vaak met hun luide roep die klinkt als kruu-kruu-kruu. De 
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nestholtes zijn te herkennen aan de grootte en de ovale vorm. Een goede plek om 
zwarte spechten waar te nemen is de omgeving van het ven van Bertus de Boer.
– De groene specht laat zich eerder horen dan zien. Zijn roep is een kenmerkend 
geluid dat ons als gelach in de oren klinkt. Hij is zo groot als een turkse tortel. Zijn 
voedsel bestaat uit mieren die hij op de grond zoekt, vooral in graslanden. Vandaar 
dat je groene spechten vindt op plaatsen waar bos grenst aan graslanden. De wijde 
omgeving rondom het startpunt levert de meeste kans op een waarneming op.
– De grote bonte specht is de meest algemene specht. Je kunt hem overal in het bos 
tegenkomen. Hij is zo groot als een spreeuw met een iets langere staart. Over elke 
schouder heeft hij een lange witte streep. Hieraan kun je hem onderscheiden van de 
kleine bonte specht. Het mannetje heeft een kleine rode plek achter op de kop. Bij 
het vrouwtje ontbreekt die vlek. Jonge grote bonte spechten hebben een rode pet 
over de gehele kop. In het voorjaar roffelt het mannetje graag op een dode tak. Dit 
klinkt luid door het bos. De opening naar de nestholte is rond.
– De kleine bonte specht is duidelijk een stuk kleiner dan zijn grote broer. Hij is niet 
groter dan een huismus. Aangezien de kleine bonte specht leeft in de kruinen van 
loofbomen is hij in het zomerhalfjaar moeilijk te vinden. De beste tijd om hem te zien 
is wanneer het blad van de bomen is. Ook dan is het lastig om hem waar te nemen, 
omdat zijn gedrag nogal onopvallend is. Zijn gehamer op dunne takken is niet meer 
dan een zacht getik dat nog maar net te horen is. De kleine bonte specht heeft rijen 
witte vlekjes dwars over de rug. De lange witte schoudervlekken van de grote bonte 
specht ontbreken.

1. Muizenoor is een lage plant die op het eerste gezicht lijkt op een paardenbloem, 
maar alles aan deze plant is kleiner. Het bloemhoofdje is kleiner en licht citroengeel. 
Aan de rozetbladen zien we meteen dat het geen paardenbloem is, ze zijn veel 
kleiner en grijzer. Draai eens zo'n blad om en je ziet dat de onderkant viltig grijs 
behaard is als het oor van een muis. Muizenoor groeit op droge, schrale en vaak  
zanderige plaatsen. Het haar is een aanpassing aan deze droge omstandigheden, 
want het beperkt de verdamping. Bij langdurig droog weer krullen de bladeren naar 
boven om zo de verdamping nog meer te beperken. Bloeitijd: zomer.

2. Echte guldenroede is een plant van ongeveer een halve meter hoog. Aan de 
bloeistengel zitten trosjes gele bloemen, die wat groter zijn dan bij de tuinplant 
Canadese guldenroede. Echte guldenroede is een plant van bosranden en voelt zich 
op deze houtwal kennelijk goed thuis. Bloeitijd: juli-september.

3. Het Heideveld. We zien in de omgeving van het bord in de verste verte geen 
heideveld. Dat is vreemd. Op het bord lezen we de verklaring: “Rond 1800 waren er 
in deze omgeving uitgestrekte heidevelden, die gemeenschappelijk werden gebruikt 
door de bewoners. De 62 zogenaamde 'eigengeërfde boeren' van Steenwijkerwold 
hadden ieder een aandeel in deze gemeenschappelijke gronden. De Maatschappij 
van Weldadigheid, in 1818 opgericht door generaal Van den Bosch, had voor het 
stichten van landbouwkolonies veel grond nodig. Uit vrees voor deze landhonger 
richtten de 'eigengeërfde boeren' op 16 februari 1819 de vereniging 'Het Heideveld' 
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op met als doel de gronden te behouden voor de gemeenschap. De vereniging 
bestaat nog steeds en heeft ook nog dezelfde doelstelling. Onder leiding van 
burgemeester Stroink is het gebied in de eerste helft van de twintigste eeuw 
ontgonnen en zijn er wegen en bossen aangelegd.”

4. Waterdrieblad is een moerasplant en een pionier van verlanding. Zijn voorkomen 
wijst op een venige bodem. De prachtige witte bloemen hebben kroonbladen die 
bedekt zijn met witte haren. Ze worden bestoven door hommels en honingbijen. De 
bloei is helaas maar van korte duur. Bloeitijd: mei-juni.

5. Reuzenbalsemien of springbalsemien is familie van groot en klein springzaad. De 
beide laatste soorten hebben gele bloemen terwijl de bloemen van reuzenbalsemien 
rozewit of rood van kleur zijn. Dat bij alledrie de soorten het woord "spring" voorkomt 
in de naam is geen toeval. De vruchten van deze soorten springen open bij 
aanraking waardoor de zaden met enig geweld verspreid worden in de naaste 
omgeving. Reuzenbalsemien is afkomstig uit Noord-India en in de negentiende eeuw 
bij ons ingevoerd als tuinplant. Nu is de plant verwilderd. Hij groeit vooral langs 
rivieren en beken en verder op vochtige plaatsen zoals hier in de sloot en op 
vochtige plekken in het bos. Bloeitijd: juli tot oktober.

6. Hazelworm. In de zomer, vooral op warme dagen, is het in dit bosgebied mogelijk 
op het pad een hazelworm aan te treffen. 
Het is een slangachtig dier met een lengte 
van gemiddeld ongeveer 30 cm, bij 
uitzondering iets langer. Hoewel hij veel op 
een slang lijkt is het dat niet; het is een 
pootloze hagedis en voor ons is hij 
volstrekt ongevaarlijk. Zijn verwantschap 
met hagedissen blijkt uit de eigenschap dat 
ook  de hazelworm zijn staart kan loslaten 
als hij daaraan wordt vastgegrepen. Bij 
gevaar, bijvoorbeeld van een wandelend 
mens, blijft hij zo stil op het pad liggen dat 
je werkelijk gaat denken dat hij dood is. 
Loop je echter door en keer je even later terug dan is hij spoorloos verdwenen. 
Hazelwormen zijn gevarieerd van kleur, maar de drie exemplaren die ik in dit gebied 
gezien heb waren egaal lichtbruin. Wees zuinig op deze dieren want ze eten spinnen,  
insecten en aardwormen, maar vooral kleine naaktslakken. Iemand met een 
moestuin zou deze dieren moeten koesteren.    De hazelworm is eierlevendbarend, 
d.w.z. dat de eieren al in het moederlijf uitkomen. De 4 tot 19 jongen hebben bij de 
geboorte een lengte van een centimeter of acht. Meteen vanaf hun geboorte gaan ze 
actief op jacht. In oktober gaan hazelwormen in winterslaap. Ze zoeken daarvoor een 
holte onder de grond, onder een grote steen of in een hoop dorre bladeren en 
kruipen daar soms met velen samen.
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7. Boompieper. In de lente kun je op het heideveld altijd wel een boompieper 
aantreffen die zijn aanwezigheid verraadt door zijn opvallende gedrag tijdens de 
zang. Daarbij stijgt hij zingend een tiental meters omhoog om zich daarna als een 
parachuutje en aldoor zingend te laten zakken naar een andere boomtak.  In de zang 
is steeds weer een traag sieja-sieja-sieja te horen. Met wat fantasie hoor je er een 
slecht startende motor in. Boompiepers kiezen als broedgebied graag een open 
landschap uit met hier en daar een vrijstaande boom. Een bosrand overgaand in 
open heideveld met vrijstaande bomen zoals hier is ideaal voor hen. Boompiepers 
maken hun nest in de lage begroeiing, hier tussen de heidestruiken. Broedtijd: april-
juni. Overwintert in de savannen ten zuiden van de Sahara.

8. Bosmieren. De hopen die we hier zien zijn van rode bosmieren. Ze maken deze 
hopen bij voorkeur rond een boomstronk die dan al gauw onder al het aangesleepte 
materiaal verdwijnt. Dit materiaal bestaat uit takjes, bladstelen en de naalden van 
naaldbomen. Wat we zien is eigenlijk alleen het dak, het eigenlijke nest bevindt zich 
ondergronds. Het dak dient ter bescherming tegen regen, hitte of kou. In de winter 
bivakkeren de mieren ondergronds. In het vroege voorjaar op een zonnige dag 
komen ze naar buiten om zich op te warmen om daarna de warmte mee te nemen 
het nest in. In het zomerhalfjaar zie je in de omgeving van het nest druk belopen 
mierenpaadjes die vaak over tientallen meters leiden naar een boom of struik waarin 
veel luizen zitten. Het is de mieren niet begonnen om de luizen zelf, maar om het 
meeldauw dat ze afscheiden. Met zijn sprieten betrommelt een mier een luis. Dit zet 
de luis aan om een klein druppeltje honingzoete stof te produceren die de mier gretig 
opneemt.

9. Rode bosbes of vossebes is een groenblijvende dwergstruik in tegenstelling tot de 
blauwe bosbes die wel 's winters zijn blad verliest. De rode bosbes kent twee 
bloeiperioden in een jaar, de eerste in mei en juni en de tweede van augutus tot 
oktober. De bessen blijven lang aan de plant zitten omdat ze een conserveermiddel 
bevatten waardoor ze niet wegrotten. Ze zijn bijzonder geschikt om compote van te 
maken. Rode bosbes groeit op zure en voedselarme zand- of veengrond die niet al 
te droog moet worden. Vegetaties met rode bosbes zijn meestal uitgesproken 
soortenarm; het grove en slecht verterende bladafval maakt andere plantengroei 
vrijwel onmogelijk.

10. Struikheide. De heide staat hier in augustus prachtig in bloei, van vergrassing 
door pijpestrootje lijkt geen sprake te zijn. De reden daarvan is dat verscheidene 
delen van het terrein enkele jaren geleden zijn afgeplagd. Die kale plekken waren 
geen prettig gezicht. Inmiddels zijn overal jonge heideplantjes opgekomen die nu ook 
al bloeien. Aan de hoogteverschillen in de vegetatie kun je nog zien welke delen het 
laatst zijn geplagd. Zonder menselijke ingrepen zou bos ontstaan. We zien hier een 
mooi cultuurlandschap. Op de laagste en natste plekken zien we ook dophei.

11. Dalkruid is een lage plant met een lange kruipende wortelstok. Hieraan 
ontspringen alleenstaande, lang gesteelde bladeren en bloeistengels met meestal 
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twee en soms drie bladeren. De bloeistengel eindigt met een langgerekte tros van 
kleine witte bloemen. De vrucht is een bes die lang groen blijft en pas aan het einde 
van het jaar rood kleurt. Dalkruid is een plant van oudere bossen met een enigszins 
vochthoudende en zure grond. Dalkruid houdt niet van plekken met 
strooiselophoping, vandaar dat je hem meestal vindt op hellende vlakken, langs 
beekkanten, op houtwallen of aan de voet van grote bomen. Bloeitijd: mei-juni

12. Witte klaverzuring is een lage en groenblijvende 
plant. Toch kan het blad in het voorjaar zwaar 
beschadigd worden door strenge vorst zonder 
sneeuw. Witte klaverzuring is een uitgesproken 
schaduwplant, hij kan overleven op plaatsen waar 
nog slechts anderhalf procent daglicht doordringt. 
Tegen direct zonlicht verweert de plant zich door de 
blaadjes samen te vouwen in de slaapstand. Hoewel 
de blaadjes doen denken aan een klaver, behoort 
klaverzuring tot een andere familie. In het voorjaar 
bloeit deze plant met witte tot roze bloemen die paars 
geaderd zijn en een gele vlek bezitten aan de voet van de kroonbladen. Bloeitijd: 
april-mei.

Gezocht nieuwe secretaris vanaf 2014 !!! 

In 2014 neemt  Gerry Teurlinckx afscheid als secretaris 
van het bestuur. Wie wil deze taak van haar overnemen ???
We zijn opzoek naar een persoon met  enige ervaring met de pc.
Voor het inwerken wordt ruim de tijd genomen, bovendien zijn de 
overige bestuursleden  graag bereid om  te helpen. 
Als je belangstelling hebt om deze uitdaging aan te gaan? Meldt 
je dan bij Gerry Teurlinckx of een van de andere bestuursleden:
Wilfred Ouwerkerk, Lucille Keur, Lyda Feenstra, Maarten Punt of Henk Buschmann.
De sfeer in het bestuur is prima, we vergaderen om beurten bij een van de bestuurs-
leden thuis. Gemiddeld is er eenmaal per maand een bestuursvergadering, in de 
zomer vaak minder.
Wil je meer informatie over wat de functie precies inhoudt ?
Bel of mail gerust  naar onderstaand adres. Ook is het altijd mogelijk om eerst  even 
mee te lopen in het bestuur om de sfeer te proeven en te kijken hoe het gaat.

Reacties aan secretaris IVN 
gerryteu@planet.nl telefoon 0521-513495 
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De natuurgidsencursus in Norg gaat door  !!!
Voor de natuurgidsencursus 2013-2015, die gegeven wordt in Norg, hebben 
zich vanuit ons gebied 4 personen aangemeld.

De cursus start op 25 september 2013.  De komende weken vinden de kennisma-
kingsgesprekken plaats.  Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  Je kunt je aan-
melden bij Lucille Keur: lkeur@hetnet.nl , telefoonnummer 0561-477574.

Voor uitgebreide  informatie over de cursus: zie de site van IVN-NW-Overijssel.
Lucille Keur

Vooraankondiging IVN Ledendag 2013

Dit jaar bestaat IVN Noordwest Overijssel 20 jaar.
Ter gelegenheid hiervan is het bestuur bezig met de voorbereiding van een bijzonde-
re ledendag in samenwerking met IVN Venendaal /Rhenen .
Op het programma zal o.a. staan een rondleiding in het bijzondere natuurgebied: “De 
Blauwe Kamer”
Vervoer per autobus bij voldoende deelnemers.
In het kader van ons jubileum zal deze dag geheel gratis aan de leden worden aan-
geboden! 
De datum is 5 oktober 2013 

Noteer de datum alvast in uw agenda, u kunt zich nu al aanmelden bij de secretaris 
via email: gerryteu@planet.nl. 
De uitnodiging en meer informatie ontvangt u begin september.

Namens het bestuur 

Gerry Teurlinckx 
Secretaris IVN NWO
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                                                 Leden onder de loep
door Adrie Janne

Muizenissen
Er staat een koude wind aan de Wetering. Toch is het voor-
jaar. Tjallien Muis heeft de nodige voorbereidingen getroffen 
in de groentetuin, om straks tot een goed resultaat te komen.
Het prille groen komt aarzelend boven , het zonnetje speelt verstoppertje van achter 
een witte wolkenrij. Kipjes tokkelen nieuwsgierig rond van achter het gaas en vogels 
vliegen af en aan. Nog even en Tjallien zal haar kraampje langs de weg weer voor-
zien van lekkere verse eitjes en seizoensprodukten.
Ze veegt haar voorhoofd af, heeft net nog een paar perkjes aangeharkt. Wonen aan 
de Wetering is een feest en al helemaal als je van tuinieren houdt. Ze is er dagelijks 

in te vinden. Dat moet wel, want met een oppervlak-
te van 1400 vierkante meter loopt het al gauw uit de 
hand. Ik maak kiekjes van de tuin en Tjallien vertelt, 
wat waar groeit. Snijkool, knoflookuitjes, sla, wortel-
tjes, radijs, bloemkool, broccoli. Ook nog een me-
gastruik van maggi en heerlijke rabarber! Dan is er 
nog een enorme lap gazon, een kippenhok met ren 
en verschillende leuke hoekjes, waar alles mag 
groeien en bloeien, wat het dan ook doet! Ze kan 
zich er helemaal in kwijt. De grote schuur is het do-
mein van Jente. Tjallien vindt het er een grote puin-
hoop, maar ze moet bekennen, dat Jente alles blin-
delings weet te vinden.
Ik ga even terug in de tijd, toen wij hier pas kwamen 
wonen. Ik las in de plaatselijke krant, dat er in Os-
senzijl een gidsencursus van start zou gaan. Je kon 

je aanmelden bij Erica Zwanenburg of Tjallien Muis. Grappige namen! Het leek me 
leuk, om te weten, wie dat waren.
Woonde ik vroeger tussen mensen met een achternaam als Bos, Huigenbos, Broek-
huizen, Luttikhuizen, hier is dat Schaap, Spin, Schelhaas, de Vos, Muis, Mooiweer, 
Vaartjes en Punter geworden. Terug naar mijn onderwerp, heb ik inmiddels wel be-
grepen, dat beide dames niet uit de Weerribben weg te denken zijn . Erica heb ik al 
eerder gesproken maar Tjallien in dit geval nog niet. Tjallien heeft er moeite mee, 
met al die aandacht. Maar zo gaat dat, als je aan de weg timmert! Dan haal je ge-
woon de voorpagina.

We gaan naar binnen. Daar staat de ingemaakte jam klaar in kratten om te worden 
weggebracht.  Ze voorziet haar eigen huiswinkeltje, maar ook het Buitencentrum, de 
bakker in Steenwijkerwold, een aardbeienkweker in de polder enz. Het is een groot 
succes.  Mensen, die de jam hebben geproefd, willen geen andere meer.
Tjallien komt uit het gezin van Herman en Ge Klarenberg. Ze heeft een broer ,Klaas, 
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en een zus, Gepke, en wordt geboren  in Hengelo. Vader en moeder zijn onderne-
mend. Na omzwervingen via Irak (nee, nee, geen foutje!) Schoonebeek en Wil-
lemsoord, is Scheerwolde aan de beurt. Daar wordt een nieuwe beheerder voor 
dorpshuis “De Wielewaal” gevraagd. Vanaf die tijd speelt het leven zich af tussen de 
hapjes en drankjes, de vergaderingen en de oefenavonden van tal van verenigingen. 
Tjallien: “ Natuurlijk reuze gezellig, (of toch eigenlijk niet?) als er vanwege ruimtege-
brek ook nog een groepje fanatiekelingen in de kamer vergadert en je dus vanaf acht 
uur naar je slaapkamer wordt ge-
stuurd!  Op zaterdag was er altijd 
snert. Dan schoof iedereen aan of 
kwam om zijn portie op te halen: 
de klussers van het eerste uur, de 
jagers, de vissers en de beunha-
zen. Snert was er voor iedereen. 
Altijd drukte en gezelligheid. Het 
was hard werken. We gingen nooit 
met vakantie. Mijn moeder is een 
gezellige, gemoedelijke vrouw.  Ze 
konden het niet beter treffen. Had 
je met een uitsmijter normaal twee 
eieren, moeder deed er nog  een 
eitje bovenop. Niets was te veel.”
En dan was er nog de volkstuin, 
waar vader zich naar hartenlust uitleeft. Uiteraard op zijn eigen manier: ze halen sa-
men paardenmest uit de omgeving voor een goed resultaat en dennennaalden van 
de Woldberg, om tussen de aardbeienplantjes te strooien. Zullen die slakken raar 
opkijken! En verder lekker bezig zijn met al je zintuigen. Ruiken, proeven, voelen. Het 
is met de paplepel in gegeven.

 Ook aan de bar en achter de tap is het goed toeven in De Wielewaal. “Jongens, wie 
lust er nog een pilsje?” Nou, daar had Jente Muis wel oren naar!  En trouwens, die 
Klarenberg had toch maar een leuke dochter rondlopen. Dat smaakt naar meer! Er 
wordt wat afgepraat, maar de kans dat het wat wordt is gering. Tjallien is pas 15 jaar. 
Maar het stel is verliefd en laat zich niet van de wijs brengen. Ach wat doe je dan! 
Betere klant als Jente is er niet! Daar moet wat tegenover staan.  “Moet je weten, dat 
ik altijd een lange blonde kerel wilde! Maar het is een kort, dik mannetje geworden!”  
lacht Tjallien. Ze schenkt koffie in en doet er een aardbeiengebakje bij. Vandaag zijn 
ze immers 39 jaar samen! Ze starten samen in Scheerwolde, waar Jente een bouw-
bedrijf runt. Ze wonen zo knus en kneuterig bij elkaar, dat Jente steeds meer terug 
verlangt naar de Wetering, zijn geboortegrond, waar je je eigen gang kon gaan. Waar 
rust en ruimte was.
Daar beginnen ze dan  met een klein stukje grond aan het water, er komt een bootje 
bij, later een caravan. Uiteindelijk weten ze alles te verkopen en een oud huisje aan 
de overkant te bemachtigen. Weg is de fijne keuken en alle comfort van het vorige 
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huis. Ze moeten helemaal opnieuw beginnen. Stukje bij beetje hebben ze alles aan-
gepakt en wonen er al weer 18 jaar met veel plezier.

 Ze hebben samen een zoon, Marcel, die getrouwd is met Jolanda. Ze hebben twee 
kinderen, Nick en Daniek. De kleine meid heeft de genen van oma geërfd! Tjallien, 
lachend: “Die struint al net zo hard door de wildernis, op zoek naar wormpjes, piertjes 
en slakken en  zit altijd onder de builen en kapotte knieën. Altijd ziet ze wat en dan 
roept ze maar: Wacht op mij! Wacht op mij! Nick heeft er minder mee, is graag in de 
weer met zijn Nintendo, en als we dan weer op de parkeerplaats aankomen en ik 
vraag; “ En Nick, wat vond jij nou het leukst van de wandeling ?” dan zegt ie: “Nou, 
dat we weer terug zijn bij de auto!”

Ze zijn een goed koppel! Tjallien, vrolijk en uitbundig, Jente ingetogen en vriendelijk. 
De kunst om je op allerlei terreinen dienstbaar en geliefd te maken, dat siert beiden. 
Jente heeft zijn lintje al gehad, Tjallien niet, al heeft ze er naar eigen zeggen, zeker 
honderd jaar vrijwilligerswerk op zitten: van hobbyclub van de Zondagsschool, 
secretaris van de Hervormde Vouwenvereniging, marktmeester van het Scheerwol-
der feest, een bestuursfunctie bij de  bibliotheek van Oldemarkt,  trekharmonica spe-
len in verzorgingshuizen, tot aan 20 jaar IVN gids tot 10 jaar Jeugd Natuur Club be-
geleider enz . Aanvullend op  laatst genoemde bezigheid, reageert  Tjallien: “ Toen 
Marcel nog klein was, trok ik er ook altijd op uit. Picknicken, kievitseieren zoeken.  
Zette ik hem op zijn gat in het gras langs de slootkant met een boekje en een soep-
stengel en dan ging ik het land over. En dan af en toe roepen naar elkaar. Prachtig 
toch! Had ik dan eitjes gevonden, dan ging ik ze officieel aanbieden aan de koningin 
van Scheerwolde, mijn moeder dus!  Het menu bestond uit een geroosterde boter-
ham met roomboter, tuinkers en radijs  en daarop lag het eitje te pronken! Ik trek er 
nog altijd op uit, samen met Jente. Niet altijd ver of duur, maar vaak gewoon naast de 
deur. Naar het baggerdepot, of met ons bootje naar het gat van Roelie, koffie en ver-
rekijker mee. Gewoon stilletjes naast elkaar zitten genieten, luisteren en rondkijken! 
Dat verveelt nooit!”
Het lijkt allemaal rozengeur en maneschijn, maar schijn bedriegt. Tjallien krijgt te 
maken met de keerzijde van de medaille. Als ze vorig jaar oktober, nietsvermoedend 
naar aanleiding van een borstonderzoek, op dierendag, een negatieve uitslag krijgt. 
Op dat moment stort hun wereld in. Het 
ziekenhuis wordt hun tweede thuis. On-
geloof, boosheid, verdriet, wanhoop, 
machteloosheid, alles hebben ze ge-
proefd. Tjallien: “Je wordt stilgezet. Wat 
zo vanzelfsprekend was, blijkt niet zo te 
zijn. We zijn door een diep dal gegaan, 
maar gelukkig ben ik weer vrij van de 
kanker. Straks nog de bestralingen en 
als dat goed gaat, zijn we al met al een 
jaar verder.”  Als ze straks weer een 
maand lang elke dag naar Zwolle rijden, 
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dan gaan de fietsen mee. Na het bestralen even fijn ontspannen. Dat is een kunst!
IK moet denken aan dat mailtje, waar stond: Geluk maakt je vrolijk, maar verdriet 
maakt je sterk!  

Wereldreis in 273 dagen  
deze vogel vloog een record van 90.000 kilometer
ingezonden door Emile de Leeuw

Op 28 mei 2013 verscheen op NCR.nl 
een artikel over de reis die de Noordse 
Stern elk jaar aflegt.

Als we geluk hebben, doen wij het één 
keer in ons leven: de wereld rond. Na 
het laatste examenjaar, voordat we 
beginnen met werken, tijdens een 
sabbatical. De mooiste plekken op aarde 
bezoeken en de koude winter in Nederland even overslaan, terwijl we in Australië 
zitten. De Noordse Stern doet het gewoon ieder jaar. Hij lijkt doodnormaal, maar 
deze "sensationele vogel" brengt wetenschappers het hoofd op hol.

Wetenschappers wisten allang dat de kleine vogel een verre trekweg heeft: hij vliegt 
jaarlijks van de Noordpool naar de Zuidpool, en terug. Hij broedt in het noorden en 
overwintert in het zuiden, waardoor hij jaarlijks twee zomers meemaakt. De vogel ziet 
meer daglicht dan welk ander wezen op aarde dan ook.

Een groep Nederlandse en Britse onderzoekers heeft een artikel gepubliceerd in 
ARDEA, het officiële blad van de Nederlandse Ornithologische Unie. Ruben Fijn, 
Richard Phillips, Derick Hiemstra en Jan van der Winden bonden superlichte 
'geolocators' aan zeven in Nederland broedende noordse sterns.
De vederlichte apparaatjes legden elke minuut de lichtintensiteit en de tijd vast. Op 
grond daarvan was de daglengte te bepalen, en daarmee de breedtegraad waarop 
de vogel zich die dag bevond. Het moment dat het middag en middernacht is, levert 
de lengtegraad. Zo was de locatie op 50 tot 200 kilometer nauwkeurig te bepalen.
Die Nederlandse vogels blijken nu een record van gemiddeld 90.000 kilometer te 
hebben gevlogen in gemiddeld 273 dagen - meer dan uit eerdere onderzoeken naar 
de vluchtlengte van de vogels bleek. De Nederlandse vogel overtreft ook het record 
voor de langste trekafstand uit de studie naar de Groenlandse noordse stern. Het 
maakt de Noordse Stern de verst trekkende vogel op aarde.

Een nieuwe route
Hij verblijft veel oostelijker op Antarctica dan tot nog toe bekend was voor deze 
vogelsoort, en één vogel ging zelfs nog even langs Nieuw-Zeeland. Bovendien 
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vlogen de vogels nota bene langs Amsterdam Eiland (in de Indische Oceaan).
Over de hele reis deden ze slechts ongeveer 110 dagen, en ze rustten vier keer uit. 
Eenmaal op Antarctica bleven ze rond de 128 dagen, maar ook daar vlogen ze veel: 
zo'n 23.000 kilometer om voedsel te vinden. De reis terug naar Nederland gaat veel 
sneller (en directer). Die duurt maar ongeveer 34 dagen.
De Nederlandse Noordse Sterns vliegen dus helemaal niet direct naar het zuiden, 
zoals de andere soorten min of meer doen.

Hoe vogels hun penis verloren

Op 6 juni 2013 verscheen op http://
www.wetenschap24.nl/ het volgende 
artikel geschreven door Nadine Böke

Het gros van de mannelijke vogels heeft  
geen penis. Ergens tijdens de evolutie 
raakten ze deze kwijt. Maar wanneer? 
Hoe? En: waarom? 
Stel: je bent een mannelijk dier, en om 
een vrouwtje te bevruchten (wat je 
graag wilt) moet je jouw zaad in haar 
lichaam zien te krijgen. Dan is het 
handig om daarvoor een penis te 
hebben. Toch? Hoewel dit idee in 
principe klopt – met een penis kan het 
zaad lekker dicht bij de eitjes in de buik 
van het vrouwtje worden gebracht – zijn 
er toch dieren die in de loop van de 
evolutie dit mannelijke aanhangsel zijn 
kwijtgeraakt. Vogels bijvoorbeeld.

Een luttele drie procent van de moderne 
vogels heeft nog een penis. 
Watervogels, waaronder eenden en 
ganzen, hebben spiraalvormige 
penissen die soms zelfs langer zijn dan 
hun lijf. Maar de meeste andere vogels 
moeten het doen met een cloaca, een 

multifunctioneel ʻgaatjeʼ dat 
mannetjes tegen het gaatje van een 
vrouwtje aan houden om zaad naar 
binnen te spuiten.
Sinds wanneer zijn vogels hun 

piemels kwijt? Hoe is dit precies 
gegaan? En: waarom gebeurde het? 
Een groepje Amerikaanse biologen 
heeft zich over deze vragen gebogen, 
met speciale aandacht voor de vraag 
ʻhoeʼ. En zij losten dit vraagstuk op.

Embryoʼs
Ana Herrera en haar collegaʼs keken om 
die hoe-vraag op te lossen naar de 
ontwikkeling van embryoʼs van 
verschillende vogelsoorten. Waarbij ze, 
logischerwijs, vooral heel goed keken 
naar wat er gebeurde in de 
geslachtsregio van de zich 
ontwikkelende diertjes. Ze maakten 
fotoʼs van elk stapje in de ontwikkeling, 
en plozen bovendien uit welke genen er 
op dat moment actief waren. Oftewel, 
welke genen de ontwikkelingen van dat 
moment aanstuurden.

De belangrijkste dieren uit het 
onderzoek waren eenden en kippen. 
Eenden hebben een penis; kippen niet. 
Herrera zag dat de ontwikkeling van de 
geslachtsdelen bij deze twee dieren tot 
de 35e stap gelijk opgaat. De vogels 
hebben dan een soort buisje dat de 
aanzet is voor een piemel. Bij eenden 
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groeit dit buisje door; maar bij kippen 
verschrompelt het na die 35e stap 
opeens.

De biologen ontdekten 
dat dit kwam doordat 
vanuit de top van de 
penis-in-wording cellen 
massaal ʻzelfmoordʼ 
pleegden. Het komt op 
zich vaker voor dat 
cellen tijdens de 
ontwikkeling van een 
embryo een seintje 
krijgen om zichzelf om te 
brengen. Dit kan nuttig en zelfs 
noodzakelijk zijn voor de vorming van 
lichaamsdelen. Na verder speurwerk 
vonden de Amerikanen ook het gen dat 
verantwoordelijk was voor dit seintje. In 
kippenembryoʼs was vanaf het moment 
van de peniskrimp een gen genaamd 
Bmp4 actief in hun geslachtsregio. Bij 
de eendenembryoʼs niet.

Onderdrukkend gen
Herrera bevestigde het idee dat Bmp4 
zorgt voor het verdwijnen van de penis 
bij kippenembryoʼs door bij sommige 
embryoʼs dit gen uit te schakelen. Als zij 
dat deed, groeide het buisje wel verder. 
Vervolgens toonden zij en haar collegaʼs 
aan dat ook bij allerlei andere 
vogelsoorten die geen penis hebben dit 
gen de ontwikkeling van het 
geslachtsdeel tegenhoudt. Het verhaal 
van het verlies van de penis bij vogels 
lijkt hiermee op het verhaal van het 
verlies van hun tanden. Ook daarbij 
gaat het om een eigenschap die nog 
steeds in hun genen opgeslagen zit, 
maar die tijdens de ontwikkeling wordt 
onderdrukt door weer andere genen. Ja, 
je begrijpt het goed: het is dus mogelijk 
om vogels met tanden te kweken. 

Daarvoor hoef je alleen dat 
onderdrukkende gen uit te schakelen. 
Met hun onderzoek hebben Herrera en 
haar team de hoe-vraag van het 

penisverlies dus opgelost. Het 
ʻsinds wanneerʼ ligt ook voor 
de hand: het 
penisonderdrukkende gen is 
ʻaangeschakeldʼ bij de 
laatste gezamenlijke 
voorouder van de 
hoenderachtigen en de 
neoaves(alle andere 
moderne vogelsoorten, met 

uitzondering van de 
eendachtigen en loopvogels). Alle 
vogels die na die evolutionaire splitsing 
zijn ontstaan, hebben geen penis meer. 
Met een enkele uitzondering; 
waarschijnlijk zijn dit dieren waarbij het 
onderdrukkende gen door een mutatie 
toch weer is uitgeschakeld.
Waarom?
Blijft over: waarom? Wat kan er nou het 
nut van zijn om als dier dat een wijfje 
intern moet bevruchten, je piemel te 
verliezen? Herrera en haar collegaʼs 
denken dat de oplossing van deze 
vraag ligt in het feit dat dingen in de 
evolutie niet per se ʻnutʼ hoeven te 
hebben. Charles Darwin zei zelf al dat 
evolutie, naast door selectie van 
gunstige eigenschappen, ook gestuurd 
kan worden door seksuele selectie 
(denk aan de nutteloze, maar voor 
vrouwtjes o zo aantrekkelijke 
pauwenstaart) of door toeval.

In het geval van vogels en hun penissen 
zou die seksuele selectie bijvoorbeeld 
kunnen zijn geweest dat vrouwelijke 
vogels massaal vielen voor een paar 
mannetjes met een hele kleine of geen 
penis, omdat die hen tenminste niet 
verkrachtten. Het voordeel van een 
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penis is, voor een mannetje, ook dat je 
een vrouwtje hier tegen haar zin mee 
kunt bevruchten. In eendenvijvers kun je 
elke lente weer getuige zijn van kleine 
dramaʼs als mannelijke eenden 
besluiten massaal een vrouwtje te 
bespringen. Als een mannelijk dier géén 
penis meer heeft, heeft verkrachting ook 
geen nut. Om een vrouwtje te kunnen 
bevruchten via een cloaca, moet zij 
gewillig zijn en haar eigen cloaca 
precies op de goede manier tegen die 
van het mannetje drukken. Het verlies 
van de penis had dus wel degelijk een 
voordeel voor vrouwelijke vogels: zij 
konden nu zelf bepalen wie de vader 
van hun kroost werd.

Maar, zoals gezegd, de penis-mutatie 
kan ook toeval zijn. Waarbij je ʻtoevalʼ 
niet helemaal letterlijk moet nemen. Het 
draait er bij deze sturende kracht achter 
evolutie om dat een gen voor 
eigenschap 1 ook bij eigenschap 2 
betrokken is. En dat veranderingen in 
eigenschap 2 het bijeffect zijn van een 
nuttige verandering in eigenschap 1. 
Het is bekend dat Bmp-genen (er zijn er 
een paar van) bij vogels ook een rol 
spelen bij de ontwikkeling van onder 
meer hun veren en snavels. Misschien 
hebben de vogels dus, om maar een 
voorbeeld te noemen, hun piemels 
verloren als relatief onschuldig bijeffect 
van een handigere snavel.

Incasso verzoek           
(herhaald verzoek)

Beste leden van De Noordwesthoek,

In het vorige nummer van Koppel stond 
het verzoek om een machtigingsformu-
lier te tekenen, waarmee het mogelijk 
wordt om de jaarlijkse contributie voor 
De Noordwesthoek automatisch te in-
nen. Het bedoelde formulier was echter 
niet bij Koppel gevoegd, waarvoor onze 
excuses.  Daarom wordt de oproep nog 
eens herhaald.

De acceptgirokaarten die de vereniging 
gebruikt, zijn bijna op. Het aanschaffen 
van nieuwe kaarten en het gebruik 
daarvan brengen relatief hoge kosten 
met zich mee. Kosten die met automa-
tische incasso bespaard kunnen wor-
den. Het geld kan dan voor het echte 
verenigingswerk worden gebruikt. Door 
het formulier te tekenen, maakt u het 
vrijwillige werk van de penningmeester 
ook eenvoudiger en minder tijdrovend.

Het is de bedoeling om de contributie 
met ingang van het jaar 2014 op deze 
wijze te innen. Daarom aan alle leden 
van onze afdeling De Noordwesthoek 
het verzoek om de bijgesloten machtig-
ing te tekenen. Eind januari 2014 kan de 
contributie dan voor de eerste maal op 
deze wijze worden geïnd. De machtig-
ing kan bij een van de bestuursleden 
worden ingeleverd, of worden gezonden 
naar KNNV afdeling De Noordwesthoek, 
Postbus 171, 8330 AD  Steenwijk.

Als er leden zijn die via een acceptgiro-
kaart willen blijven betalen, dan kan dat 
met de huidige acceptgirokaart tot 1 
februari 2014. Daarna worden alleen 
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nog maar acceptgirokaarten verwerkt 
waar het nieuwe IBANbanknummer op 
staat. Aangezien de acceptgirokaarten 
over een paar jaar helemaal verdwijnen 
heeft het bestuur besloten in verband 
met de kosten om geen nieuwe accept-
girokaarten te laten drukken. Hoe wij 
dan de leden zonder incassomachtiging 
een rekening voor de contributie zullen 

sturen is nog niet besloten. Het bestuur 
neemt zich wel voor de hogere adminis-
tratiekosten daarvan bij die leden in 
rekening te brengen.  Voor gewone le-
den komt dat neer op € 2,- en voor 
huisgenootleden op € 1,- per transactie.  
We verwachten dat er begrip zal zijn 
voor dit standpunt.

De Vertegenwoordigende Vergadering

door Tilly Berkenbosch

Ieder jaar houdt de KNNV haar Vertegenwoordigende Vergadering. Dit jaar was dat 
op zaterdag 13 april. Het landelijk bestuur nodigt hiervoor de afgevaardigde leden 
van de afdelingen en alle belangstellende leden uit.

Net als vorig jaar was deze vergadering in Nijkerk. Er is bewust naar een plaats in 
Nederland gekozen die voor alle afdelingen goed bereikbaar is. Van de 50 KNNV-
afdelingen die Nederland telt, waren er 28 vertegenwoordigd bij deze vergadering.

Voor mij was het de derde keer dat ik als vertegenwoordiger van de Noordwesthoek 
naar deze vergadering ging. De vorige keren samen met Annette Bos, dit jaar viel de 
VV echter gelijktijdig met haar vakantie. Gelukkig was Janneke Spin bereid om als 
vertegenwoordiger mee te gaan. Op onze eigen ledenvergadering in februari is dat 
bekrachtigd.

Bij binnenkomst in het Koetshuis in Nijkerk werd ons meteen een grote stapel folders 
uitgereikt om mee terug te nemen en uit te delen in de afdeling. Dat scheelde weer 
portokosten.

De vergadering heeft min of meer een vaste agenda. Kai Waterreus, de voorzitter 
van het landelijk bestuur, opent de vergadering. Hij geeft aan dat hij altijd zeer 
gedreven KNNV-ers tegenkomt. Dat enthousiasme om samen met anderen de 
natuur te bestuderen,moeten we verder uitdragen. Na “het jaar van de bij”, heeft het 
landelijk bestuur nu gekozen voor het thema “de natuur dichtbij huis”. Dit thema zal 
de komende vier jaren worden ingevuld om anderen ook bij de natuur en onze 
vereniging te betrekken. Het begint dit jaar dicht bij huis, met het motto: “Haal meer 
natuur in je tuin”.
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Na zijn openingstoespraak volgt het verslag van de vorige vergadering, het 
Jaarverslag, het Meerjarenbeleidsplan KNNV 2013-2016, het Jaarplan en de 
Financiën. Het Jaarverslag bestaat uit de jaarverslagen van alle afdelingen en van de 
landelijke werkgroepen. Aangezien vorig jaar al was besloten om de kosten van het 
ledenblad Natura terug te brengen, was dat dit jaar geen punt van discussie. Het 
bedrag dat de afdeling per lid aan het landelijk bestuur moet afdragen, wordt niet 
verhoogd, alleen geïndexeerd. Ook hier was iedereen het mee eens.

In het Beleidsplan staat onder andere dat de KNNV met diverse organisaties wil 
samenwerken om haar doelen te bereiken. Op lokaal niveau werken al veel 
afdelingen samen met het IVN. Het Landelijk Bestuur zal deze ontwikkeling bij 
afdelingen stimuleren, onder andere door het uitwisselen van informatie.

Alle stukken werden zonder noemenswaardige discussie vastgesteld. In de 
lunchpauze was er gelegenheid bij te praten, de boeken van de KNNV-uitgeverij te 
bekijken en er was  ook een stand met diverse zoekkaarten, vogelhuisjes, bijenhotels 
en andere praktische natuurvoorwerpen.

Na de pauze was er een presentatie van de schrijfster van het boekje “Tuinieren voor 
(wilde) dieren”. Dit boekje maakt onderdeel uit van het project “Haal meer natuur in je 
tuin”. Mensen die lid worden van de KNNV krijgen dit boekje als welkomstgeschenk.

Om half 4 gingen we weer naar huis, maar niet voordat we de datum voor de 
volgende Vertegenwoordigende Vergadering hadden vastgelegd: zaterdag 5 april 
2014.
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Zevenblad: eetbaar en         
geneeskrachtig, maar wel een 
woekeraar
Floor en Tineke Poot

Zevenblad vinden we tegenwoordig 
maar een lastig onkruid. IJverige tuin-
lieden hebben het ook wel over 'drie-
blad', want die laten de plant niet tot 
zeven blaadjes uitgroeien maar steken 
de plant met zo veel mogelijk wortels 
de grond uit zodra ze hem zien.
Toch is de plant met doel en reden in 
ons land gebracht door de Romeinen, 
die de plant meebrachten toen ze onze 
streken inpalmden. Ze gebruikten het 
kruid als een soort groente. In sommige 
streken noemt men de plant dan ook 
wel Romeinse kervel.
Een paar namen wijzen op medisch 
gebruik: De Latijnse naam is Aegopo-
dium podagraria L, waarin Aegopodium 
'geitenpoot' betekent, waarschijnlijk de 
naam van een soort beenjicht, poda-
gra, in de volksmond 'geitenpootje' ge-
noemd. Zevenblad werd vroeger ge-
bruikt als medicijn tegen deze kwaal. De 
Duitse naam Gichtkraut, jichtkruid, wijst 
daar ook op. Minder vriendelijk is de 
Friese naam, Hoannepoat. 

Zevenblad komt voor in Europa behalve 
in een groot deel van het Middellandse-
Zeegebied, en oostelijk tot in het centra-
le deel van Siberië. Hij komt algemeen 
voor in Nederland en België en kan bij-
na overal groeien, op half beschaduwde 
tot beschaduwde plaatsen, op vochtige, 
bemeste voedselrijke grond, op zware 
grond en op onbewerkte plaatsen, in 
bossen, oevers, tuinen en heggen. 
Zevenblad is een vaste plant, een bos-
plant die met zijn lange kruipende wor-

telstokken met veel uitlopers gemakke-
lijk tussen de sierplanten door laveert. 
De stengels zijn hol, kaal tot weinig be-
haard, en ze krijgen eerst drie, dan vijf, 
dan zeven en soms wel negen ruitvor-
mig tot ovale blaadjes met lange stelen, 

netjes tegenover elkaar, met één aan de 
top. 
Een bloemstengel is driekantig, gevuld 
met merg, en kan 60 tot 90 cm hoog 
worden. Op de bloemstengel verschijnt 
in de zomermaanden een groot samen-
gesteld scherm met lichtroze bloempjes. 
Maar zo ver laat niemand het komen, 
denk ik.

Wanneer je de plant echt kwijt wilt, grijp 
dan niet naar chemische bestrijdings-
middelen, want de wortel overleeft die 
aanslag en na een tijd loopt zevenblad 
weer uit met nieuwe bladeren. Tussen 
andere planten kun je het beste zeven-
blad regelmatig met de riek of een 
schepje handmatig verwijderen. Er mag 
geen stukje van de wortelstok blijven 
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zitten, want dat loopt weer uit. Het is 
zwaar en tijdrovend werk, maar geen 
enkele plant is bestand tegen een 
voortdurende uitputtingsslag. 
In de groentetuin zie je door regelmatig 
wieden, schoffelen en spitten in de prak-
tijk de plant na enige tijd gewoon ver-
dwijnen. In een gazon ben je na een 
paar maanden maaien  zevenblad kwijt. 

Wil je de plant kweken, neem dan een 
grote bloempot of plantenbak met grond 
en houd de plant zo goed onder contro-
le

Huis- tuin en keukengebruik
Zevenblad is bruikbaar als groente. 
Rauw smaken jonge verse bladeren het 
beste. Oudere bladeren zijn kruidiger, 
maar moeten wel zacht gekookt wor-
den. De smaak van de plant doet aan 
spinazie denken
• Fijn gesnipperde jonge blaadjes en 
stengels kun je gebruiken als lentesla 
en in de soep, 
• Gestoofd is het te bereiden als spina-
zie, of in plaats van spinazie in recep-
ten, 
• In bladerdeeg doet zevenblad het 
goed,
• Gedroogd en fijngemalen is zevenblad 
te gebruiken als peterselie (daar ruikt en 
smaakt het ook naar) om rauwkostscho-
tels te kruiden.
• Wanneer de plant in bloei raakt trekt hij 
vlinders, bijen en vogels aan, wat weer 
bevorderlijk is voor de fruitplanten.
• De bloemen kan je mooi verwerken in 
bloemstukken, samen met kamille, ko-
renbloemen, klaprozen en korenaren.

Gekookt zevenblad
Was de jonge bladeren en bladstelen 
goed en kook ze met een eetlepel boter 
en een beetje water. Voeg zout en pe-

per toe en laat ongeveer 10 minuten 
sudderen onder voortdurend roeren. Als 
ze zacht zijn, goed afgieten en voor het 
opdienen nog een beetje boter toevoe-
gen. Eet smakelijk!

Gegratineerd zevenblad
Een slamandje zevenblad wassen en 
goed laten uitlekken. Een el boter of olie 
verhitten, een ui fijnhakken en licht frui-
ten; het zevenblad en 150 g champig-
nons of oesterzwammen meestoven. 1 
dL groentebouillon toevoegen en de 
groenten nog 10 minuten laten sudde-
ren. De bouillon afgieten (bewaren), de 
groenten even laten uitdampen en in 
een ingevette ovenschotel doen. De 
bouillon opnieuw verhitten, 1 el tarwe-
meel oplossen in een beetje water en 
samen met 1 dL room aan de bouillon 
toevoegen, kort doorkoken en over de 
groenten gieten. Bedekken met plakjes 
(harde) geitenkaas of eventueel gerasp-
te pittige kaas. 20 minuten bakken in 
een voorverwarmde over van 200°C, 
daarna nog 5 minuten onder de grill. 

Zevenblad groente schotel (4 personen)
Snipper en fruit twee middelgrote uien 
aan in 2 el olie en voeg appelblokjes 
van twee appels toe. Even omscheppen 
en daarna 300 g zevenblad (zonder 
stengels, gewassen en gesneden) toe-
voegen. Even flink verhitten en om-
scheppen. 1 tl kerrie poeder, zout, peper 
en eventueel wat bouillonpoeder toe-
voegen. Afmaken met 3 el crème 
fraîche of ongeslagen slagroom. Ser-
veer deze groenteschotel met rijst of 
pasta. 
Medicinaal gebruik
Hiervoor kun je de gehele plant gebrui-
ken, inclusief de wortels, vers of ge-
droogd.
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Zevenblad bevat waardevolle mineralen (kalium, calcium, magnesium, kiezelzuur), 
provitamine A, vitamine C en diverse stoffen tegen reuma, artritis en (mogelijk) de 
vorming van tumoren.
Over vergiftiging bij mensen is niets bekend.
Zevenblad werd in de Middeleeuwen op grote schaal aangeplant als middel tegen 
jicht en reuma. De naam (Podagra) verwijst daar ook naar. 
Het kiezelzuur helpt kinderen bij de groei en helpt bij de opbouw van bindweefsel. 
Het is een krachtig kruid dat ook helpt bij darmontsteking en andere problemen met 
de darmwand. Bekend is het gebruik bij de ziekte van Crohn.
Het helpt om de celwand sterker te maken en 
zorgt dat de goede cellen kunnen overleven
Zevenblad werkt ook diuretisch (vochtafdrijvend).

Een aftreksel kan worden gebruikt tegen pijn bij 
reuma, jicht, gewrichtsontsteking of spataderen. 
Aangetaste lichaamsdelen kun je uitwendig be-
handelen met warme kompressen of spoelen met 
een aftreksel.
Omslagen van gekneusde zevenblad bladeren 
werken pijnstillend op pijnlijke gewrichten. 
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De natuur in je tuin

Ton Bode

Zoals al in eerdere nummers van de 
Koppel is geschreven, richt de KNNV 
haar aandacht de komende jaren op de 
natuur dicht bij huis, te beginnen in de 
tuin, op het balkon, het nabije plantsoen 
of zelfs onder je dak. Onder het motto 
‘haal meer natuur in je tuin’ wordt er 
aandacht besteed aan de biologische 
wonderen die zo gewoon lijken als je ze 
regelmatig zo dicht bij huis ziet. Ik las op 
de webpagina van de KNNV dat je met 
gemak 100 soorten planten en dieren in 
je directe omgeving zou moeten kunnen 
zien. Die telling heb ik nog niet gedaan 
en misschien begin ik daar ook niet aan, 
omdat ik niet in alle soortgroepen even 
goed thuis ben. Maar dat neemt niet 
weg dat je met enige oplettendheid leu-

ke dingen 
waar kunt 
nemen.
Mijn eigen 
tuin is rede-
lijk begroeid 
(de bodem 
wil altijd 
bedekt zijn) 
en biedt 
door die 
begroeiing 
onderdak 
aan zeker 

drie slak-
kensoorten, een naaktslak en de huis-
jesslakken tuinslak en segrijnslak. Soms 
kruipen die omhoog tegen stengels en 
blijven ze in de toppen langdurig zitten. 
Ik verdenk ze er wel van dat ze ’s 
nachts afdalen naar de bodem om daar 
voedsel te zoeken. Ook vind ik regelma-
tig egelpoep op het gras. En dat is niet 
verwonderlijk als je weet dat egels slak-
ken en regenwormen eten. Soms zie ik 
ook merels de regenwormen uit de 

grond trekken. De voedselrijkdom onder 
het maaiveld trekt kennelijk ook mollen 
aan, getuige de molshopen die regelma-
tig op nieuwe plaatsen verschijnen. 
Maar dan is het met de insecteneters 
onder de zoogdieren nog niet gebeurd. 
Een andere liefhebber van regenwor-
men en pissebedden, oorwormen en 
kevers is de huisspitsmuis. Die zie je 
niet zo gauw, maar hun alarmkreetjes 
zijn goed te horen als je dicht bij ze 
bent. Bovendien scheiden de muskus-
klieren in de flanken een sterke geur uit, 
die erg kenmerkend is. Ook de poepjes 
zijn goed herkenbaar, onder andere 
door de insectenresten die er in te vin-
den zijn. Twee zoogdieren resten me 
nog. Om te beginnen de steenmarter, 
die al jaren bij ons in de buurt zwerft. De 
uitwerpselen worden met regelmaat op 
onze oprit gedropt en eenmaal zag ik 
een steenmarter bij ons de weg over-
steken. Steenmarters huizen graag in 
gebouwen, als je ze maar de gelegen-
heid geeft om binnen te komen. Wie er 
ook in gebouwen verblijven, dat zijn de 
vleermuizen. Ik heb nog geen vleermui-
zen uit mijn woning of een recent aan-
geschaft ‘nestkastje’ zien komen, maar 
de dwergvleermuis foerageert wel rond 
onze woning, dus tel hij wat mij betreft 
mee.
Vogels kan iedereen waarnemen in de 
eigen omgeving. Hoe meer gevarieerde 
begroeiing, hoe meer verscheidenheid 
in de vogelbevolking, gewoon omdat er 
dan een breed voedselaanbod is. Dat 
gebeurt bij ons zeker in de winter, als 
we onze wintergasten verwennen met 
allerlei zaden. Vooral zonnepitten trek-
ken veel vinkachtigen aan. Op onze 
voerplaats kwamen we tot vink, keep, 
groenling, sijs en appelvink. Van de 
laatste zelfs zes, drie mannen en drie 
vrouwen. Half mei kwam er nog een 
man appelvink foerageren in de tuin. Ik 
heb dus de stille hoop dat het wijfje er-
gens in de eigen tuin of een van de 
buurtuinen op eieren zit. Maar toen de 
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Afrikagangers onder de trekvogels te-
rugkwamen, konden we ook genieten 
van de zang van de nachtegaal, de ge-
kraagde roodstaart en de bonte vliegen-
vanger. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat deze soorten meerdere zangposten 
hebben en ook in de tuinen van de bu-
ren zingen. Maar dat doet aan mijn na-
tuurbeleving niets af. Ik heb al enkele 
tientallen jaren enkele kunstnesten voor 
de huiszwaluw aan mijn huis hangen. 
Een huiszwaluw heeft zich daar nooit bij 
laten zien. Wel worden de nesten in de 
winter als slaapplaats gebruikt door 
koolmees en pimpelmees, maar verder 

hingen ze daar maar. Tot dit voorjaar. 
Een boomkruiperpaar haalde het in het 
hoofd om in één van de kunstnesten 
een nest te gaan bouwen. Tijdens de 
nestbouw landden ze bij het aanvliegen 
halverwege tegen de muur en kropen 
vervolgens op hun specifieke wijze om-
hoog. De takjes in hun bek waren soms 
best groot.

En dan, zodra de bloemen bloeien ko-
men ook de vlinders voor de dag. Op de 
eerste warme dagen, nog voor die lange 
nawinter die we hadden, zagen we al 
een dagpauwoog en een citroenvlinder 
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vliegen. Later, na de vorstperiode volg-
den onder ander het oranjetipje, het 
boomblauwtje en  het bont zandoogje. 
En als het jaar vordert en alle vlinders 
verschijnen die als ei of pop hebben 
overwinterd, dan volgen er vast nog 
meer soorten. Ben benieuwd hoe de 
buddleia dit jaar zal bloeien en hoeveel 
kleine vossen, atalanta’s en gamma-uil-
tjes ik tijdens de tuinvlindertelling begin 
augustus zal tellen.
Ik kom er nu achter dat ik al ongeveer 
30 soorten heb genoemd, dus als ik 
mijn best zou doen, dan haal ik die 100 
soorten wel. In ieder geval is het zo 
dicht bij huis genieten van de grote ver-
scheidenheid aan soorten.
foto’s Ton Bode

Agenda

zo 30 juni 
10.30-12.30u  Rottige Meenthe  
gezinswa exc  plant en dier.

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

21 juli IVN 
Wandeling door de Rottige 
Meente

Locatie: 10.30u op de parkeerplaats bij 
de Oldelamerbrug in Munnekeburen 
(aan de Grindweg). De wandeling is 

geschikt voor het hele gezin en duurt tot 
12.30 uur.

27 juli IVN 
Fotosafari langs het natuurpad 
bij Ossenzijl

Locatie: 13.30u op de 
parkeerplaats van het buitencentrum 
van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te 
Ossenzijl. Om ongeveer 15.30u zijn we 
weer terug.

zaterdag 3 en zondag 4 augustus: 
Vlinderstichting - landelijke 
tuinvlindertelling. Informatie: 
www.vlinderstichting.nl

6 augustus IVN 
Wandeling ʻOntdek De 
Weerribbenʼ

Locatie: De wandelexcursie is 
van 10.00-12.00 uur. De start is op de 
parkeerplaats van het buitencentrum 
van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te 
Ossenzijl. 

18 augustus IVN 
Ontdek het Laarzenpad met het 
hele gezin!

Locatie: De start is bij het 
informatiecentrum van Nationaal Park 
Weerribben-Wieden aan het 
Kalenbergerpad 4, Kalenberg. De 
wandeling duurt van 10.30-12.00 uur.

zaterdag 24 en zondag 25 augustus: 
Dutch Bird Fair, Oostvaardersplassen, 
Lelystad. Informatie: 
www.dutchbirdfair.nl

31 augustus KNNV “De 
Noordwesthoek” 
Excursie Eeserveld

Locatie: We vertrekken om 8.30 
uur vanaf de fietsenstalling aan de 
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Eesveense kant van station Steenwijk 
en om 8.45 uur vanaf de parkeerplaats 
aan 't Goor. De wandeling zal drie tot 
vier uur in beslag nemen.

15 september IVN 
Wandeling door de Rottige 
Meente

Locatie: 10.30u op de 
parkeerplaats bij de Oldelamerbrug in 
Munnekeburen (aan de Grindweg). De 
wandeling is geschikt voor het hele 
gezin en duurt tot 12.30 uur.

21 september IVN 
Wandeling ʻOntdek De 
Weerribbenʼ

Locatie: De wandelexcursie is van 
10.00-12.00 uur. De start is op de 
parkeerplaats van het buitencentrum 
van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te 
Ossenzijl. 

22 september IVN 
Ontdek het Laarzenpad met het 
hele gezin!

Locatie: De start is bij het 
informatiecentrum van Nationaal Park 
Weerribben-Wieden aan het 
Kalenbergerpad 4, Kalenberg. De 
wandeling duurt van 10.30-12.00 uur.

Zaterdag 12 oktober: Voge-
lexcursie Lauwersmeer  Vertrek 
8.00 uur fietsenstalling par-

keerplaats station. (Eesveense zijde) 
17.00 uur terug.

di 15 okt  18.15-20.00u Wold-
berg, werkschuur SBB t.over 
camping Kapje  schemerschim              

wandeling 

21 oktober 2013
 KNNV “De Noordwesthoek” 
Lezing

di 22 okt   18.00-20.00u    
zelfde als 15 okt

 Zaterdag  26 oktober Vogels 
kijken in Gaasterland.Vertrek 
8.00 uur fietsenstalling 

parkeerplaats station. (Eesveense zijde) 
17.00 uur terug.

18 november 2013
 KNNV “De Noord westhoek”
Lezing

16 december 2013
 KNNV “De Noordwesthoek” 
Lezing

20 januari 2014
 KNNV “De Noordwesthoek” 
Lezing

17 maart 2014
 KNNV “De Noordwesthoek” 
Lezing
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Beschrijving van de excursies en 
lezingen

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 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 
pantserjufferen 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.

Koppel juli 2013                                                blad 31



Wandeling door de Rottige Meente op zondag 21 juli en zondag 15 september 

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. Op 
deze zondagochtend neemt een IVN natuurgids u mee tijdens een 1,5 uur durende 
wandeling door de Rottige Meente. Zij zal onder andere vertellen over het ontstaan 
van het gebied, de flora en fauna en de 
cultuurhistorie. De wandeling is 
geschikt voor het hele gezin en duurt 
tot 12.30 uur. De starttijd is om 10.30 
uur op de parkeerplaats bij de 
Oldelamerbrug in Munnekeburen (aan 
de Grindweg). Aan deze excursie, die 
onder alle omstandigheden door gaat, 
zijn geen kosten verbonden. Voor extra 
informatie en opgave: Sandra 
Visscher, telefoon 0561 480820 of 06 
25246139.

Fotosafari langs het natuurpad bij Ossenzijl op zaterdag 27 juli

Op deze zaterdag zal de IVN natuurgids u aan de hand van praktische voorbeelden 
tips geven, die tijdens de wandeling  in praktijk kunnen worden gebracht. Maak 
mooiere foto's door te letten op de compositie, het licht, de achtergrond en vormen. 
De fotosafari start om 13.30u op de parkeerplaats van het buitencentrum van 
Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te Ossenzijl. Om ongeveer 15.30u zijn we weer 
terug. Aan deze safari zijn geen kosten verbonden. Voor extra informatie en opgave: 
Loek Teurlinckx, telefoon 0521 513495.

Wandeling ʻOntdek De Weerribbenʼ op dinsdag 6 augustus en zaterdag 21 
september

De boeiende plantenwereld bekijken, het wonder van de verlanding van water 
ervaren en te luisteren naar de moerasgeluiden zijn enkele aspecten waar u van kunt 
genieten als u samen met een IVN-natuurgids op pad gaat. Al wandelend vertelt de 
gids ook over de geschiedenis van het gebied zoals de turfwinning, de 
overschakeling naar de rietcultuur en hoe de mensen vroeger met dit gebied samen 
leefden. De wandelexcursie is van 10.00-12.00 uur. De start is op beide dagen op de 
parkeerplaats van het buitencentrum van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te 
Ossenzijl. Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. Voor extra informatie en 
opgave: Tjeerd v.d Meer, telefoon 0521 511549.
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Ontdek het Laarzenpad met het hele gezin op zondag 18 augustus en zondag 
22 september

Het laarzenpad van 3,5 km loopt door de moerassen en rietvelden bij Kalenberg. 
Tijdens deze wandeling loop je over het dichtgegroeide water en vertelt de 
natuurgids van de IVN afdeling Noordwest Overijssel over de planten en dieren die 
er in het gebied leven. Samen ga je op 
ontdekkingstocht door het gebied, 
maar vergeet niet je laarzen aan te 
doen! De wandeling duurt van 
10.30-12.00 uur. De start is op beide 
dagen bij het informatiecentrum van 
Nationaal Park Weerribben-Wieden 
aan het Kalenbergerpad 4, Kalenberg. 
Aan deze wandeling zijn geen kosten 
verbonden. Voor extra informatie en 
opgave: Jacco Schilder, telefoon 06 
108137481.

Excursie Eeserveld op zaterdag 31 
augustus

Deze wandelexcursie van 5 km start op de parkeerplaats aan het einde 't Goor bij 
Baars. We wandelen door golvend terrein in een grote boog om en over de 
Eiderberg. Afwisselend passeren we houtwallen, graslanden, stukken bos, een 
heidegebied en een vennetje. Hoewel het een vogelrijk gebied is, zullen we daar 
minder van merken. Vogels zijn wel aanwezig, maar houden zich in deze tijd van het 
jaar meestal stil. De aandacht zal daarom dan ook meer uitgaan naar bomen, 
struiken, kruidachtige planten en insecten. De heide is nu op zijn mooist. We 
vertrekken om 8.30 uur vanaf de fietsenstalling aan de Eesveense kant van station 
Steenwijk en om 8.45 uur vanaf de 
parkeerplaats aan 't Goor. De 
wandeling zal drie tot vier uur in beslag 
nemen.
Zie voor meer informatie de wandeltip 
in dit blad of bel Theo van de Graaf, 
telefoon 0521-587345.

Zeilen door het moeras

Door enthousiaste vrijwilligers is een 
originele Zuiderzeepunter uit Kuinre 
gerestaureerd en vaarklaar gemaakt 
voor zeiltochten in de regio. Met een 
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groep van maximaal 10 vaargasten kunt u onder leiding van de schipper en een IVN-
natuurgids op deze ʻKuunderpunterʼ genieten van een heerlijk vaartocht door de 
vaarten van De Weerribben. U wordt door hen gewezen op de mooie omgeving waar 
u door heen vaart. Als de omstandigheden het toelaten, kunt u misschien onderweg 
helpen met het zeilen.
Dataʼs:
Periode: 4 mei t/m 21 september elke zaterdag 10.30-12.30 uur én 13:30-15:30 uur 
Startplaats: Buitencentrum van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te Ossenzijl
Kosten: Volwassenen € 8,00; kinderen tot 12 jaar € 6,00
Aanmelden en betalen: Buitencentrum Weerribben – tel: 0561-477 272

12 oktober gaan we weer een bezoek brengen aan het Lauwersmeergebied
Van uit de auto en op de kijkplaatsen zullen we de vogels bekijken. We zullen op 
deze tocht vogels zien die dan uitrusten en eten zoeken voor de lange trip naar het 
zuiden of hier overwinteren.
We vertrekken om 8.00 uur bij de fietsen stalling op de parkeerplaats aan de Ees-
veense zijde van het station , waar we  om 17.00 proberen terug te zijn
Vergeet niet om warme kleding ,verrekijker en proviand voor onderweg mee te ne-
men.
Nadere inlichtingen     Albert steenbergen    tel 0521-513547

Op 26 oktober gaan we vogels kijken in Gaas-
terland, waar  we vele eenden en ganzen  kunnen 
bewonderen, die dan net uit het noorden zijn ge-
komen om hier te overwinteren of op doortrek 
zijn.Natuurlijk krijgen ook andere vogels onze 
aandacht.De excursie start in Steenwijk, dan naar 
Ossenzijl, via de Hopweg naar Lemmer, waar we 
een kijkje nemen in de haven. Dan richting de Lei-
en, Oldemirdum, via de kustlijn naar Stavoren, 
Warns, de Workumer Buitenwaard, waar altijd wel 
wat te zien is.Een verrekijker, warme kleding en 

provi-
and zijn 
op deze dagexcursie niet overbodig.
Vertrek dus vanaf de parkeerplaats aan 
de Eesveense kant van het station 
Steenwijk, om 8.00 uur en vervolgens 
om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 
het Buitencentrum in Ossenzijl.
info Albert steenbergen tel 0521-513547
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JeugdNatuurClub “DE WEERRIBBEN” 
viert haar 10 jarig bestaan! 
door Paula Stuart
22 mei 2013, een middag met een feestelijk 
tintje…..

Met het afsluiten van het clubjaar 2012-2013 is 
het thema voor deze clubmiddag “Natuurthea-
ter”. De kinderen nemen zelf actief deel aan dit 
theater, -aan het Natuurpad in Ossenzijl- niet 
wetende wat er nog komen gaat.

Hun programma is deze middag ingekort en zo vaart om 15.30 
uur een volle boot met uitbundige kinderen de loods binnen bij 
het Buitencen-trum Weerribben in Ossenzijl, waar het ont-
vangstcomité de kinderen opwacht.

En dan…..een warm onthaal, de JuniorRangers hebben het 
Buitencen- trum versierd, er staan gevulde glazen met een 
suikerrandje, een gigantische taart mét het logo van de 
JeugdNatuurClub “DE WEERRIBBEN”, het feest kan begin-
nen. 

Thea Peters van IVN-Nationaal Park Weerribben-Wieden opent 
het officiële gedeelte van deze middag, alle aanwezigen worden welkom geheten en 
zij blikt in haar toespraak terug op de afgelopen 10 succes- volle jaren van de 
JeugdNatuurClub. Wij hebben een prachtige club, die al heel wat kinderen een goe-
de basis heeft gegeven om van de natuur te kunnen genieten. Niemand heeft ooit 
kunnen vermoeden dat er vanuit de JeugdNatuurClub, kinderen door zullen stromen 
naar de vervolgclub de “JuniorRangers”, die nu ook al 6 jaar actief is in dit gebied. 

Na haar toespraak mag Thea Peters de kadootjes van Staatsbosbeheer en de IVN 
afdeling NW Overijssel voor de JeugdNatuurClub in ontvangst nemen. Daarna volgt 
het officiële moment: het aansnijden van de feesttaart! 

Een jubileumfeest is geen feest zonder kadootjes, ook de kinderen 
ontvangen een kleinigheid: een echte schatkist gevuld met bloem-
zaad en een kompas. 

De middag wordt afgesloten, de genodigden worden bedankt en de 
kinderen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Met de net 
gekregen kompas op zak weten zij in september weer de weg naar 
Ossenzijl te vinden voor het nieuwe clubjaar.   
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Met Paula op heksenjacht
door Adrie Janne

De viering van 10 jaar Jeugdnatuurclub met de kin-
deren kreeg een vervolg. Paula nodigde ons, die 
betrokken waren geweest en zijn, uit voor een gezel-
lig en informeel samenzijn. Daarvoor was een pas-
send evenement uitgezocht , namelijk een heksen-
museum. Dat bestond uit een winkeltje met artikelen 
van dien aard en een  gelegenheid om koffie of thee 
te bestellen. Er omheen lag een grote tuin met een 
hokuspokusindeling.
Dit keer werden niet de kinderen, maar de leidsters 
om de tuin geleid, voorzien van potlood en papier en 
een lijst met af te werken projecten. Het was een 
beetje gekkigheid en daarom was er tijd genoeg  voor de nodige onderonsjes. Heks 
Margarita werd ook nog in verlegenheid gebracht. Ze had het zo druk, dat ze name-
lijk twee groepen dames tegelijkertijd aan liet schuiven, die allemaal koffie, thee en 
gebak bestelden. Het was duidelijk, ze kon niet heksen! Maar wij hadden geduld en 
tijd te over. Trouwens heks ben je niet zomaar, daar gaat een opleiding aan vooraf! 
Begrijpelijk. Je kunt wel in een pot gaan roeren, maar daar horen dan wel de nodige 
kookpotkreten bij! En wat te denken van al die glimmende steentjes, waarvan jij de 
bijbehorende kracht uit je hoofd moet leren! Nee, heks, daar hoort een bepaald pro-
fiel bij. Je moet niet op je mondje gevallen zijn (en dat risico loop je, als je bezem-
steel het begeeft). Je moet een rijke fantasie hebben en ruim van geest zijn, en wat 
nog belangrijker is: een lekkere sappige duim! Ik kijk de kring eens rond en denk 
zeker, dat er tussen ons meiden potentieel zit!

 Na een paar uur kregen we er genoeg van en keerden terug naar de werkelijkheid. 
Dat was helemaal niet verkeerd, want herberg “De Wildenberg” in Vledder verwacht-
te ons al en we vielen meteen aan! Gezellig boerderijtje in de schemering, kaarsjes 
aan, muziekje, gekeuvel over en weer, wijntje erbij, en maar genieten. Paula bedank-
te ons voor onze inzet. “Dat hebben we toch maar met elkaar gedaan die tien jaar! 
Dat getuigt van harmonie en respect meiden!” riep ze.” Proost!”
Later nam Erica Zwanenburg het woord en overhandigde Paula en ons elk een 
exemplaar van “Tien jaar JNC de Weerribben”  Dat was een hele verrassing. Ieder-
een superblij! Ook Liesbeth Schoenman had een speech in petto. Zij was zo creatief 
geweest, om ook heel veel materiaal en fotoʼs van de afgelopen jaren uit te zoeken 
en samen te vatten in een bijzonder boekwerk. Wat een mooi cadeau! Paula was 
zichtbaar ontroerd en zowaar sprakeloos! Samengevat was het een toppie afsluiting, 
waar we warm aan terug zullen denken! 
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