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De lente is inmiddels overgegaan in de zomer en wanneer 
u het eerste ZNT van 2015 openslaat, hebben we de langste 
dag van het jaar al achter ons gelaten. 

In dit nummer vindt u een aantal inventarisaties door het 
KNNV in het gebied van de Emmertochtsloot, informatie 
over het 40-jarig jubileum van het IVN, verslagen van 
o.a. de Natuurgidsencursus, de wilde bijencursus, de 
Vechterweerdveldlessen, twee interviews en heel veel 
andere bijdragen van onze KNNV- en IVN-leden. 

Het is dik nummer geworden. Wederom in kleur, de reacties 
waren zeer positief. 

In het laatste ZNT van 2014 deden we een oproep voor 
natuurselfies. Daar hebben we geen reactie opgehad, 
blijkbaar leeft dat niet zo onder onze lezers. 

Met een heerlijke lente in herinnering en een mooie zomer 
en herfst in het vooruitzicht hopen we veel buiten te zijn. 
Want dáár is waar we het liefste verpozen: in de natuur. 
Of dat nu in uw eigen tuin is, dan wel in de ‘wilde’ natuur 
van Zwolle en omstreken, geniet ervan en blijf vooral uw 
bijdragen insturen. Wij kijken er met plezier naar uit.

De sluitingsdatum voor het tweede nummer van dit jaar is 
13 september 2015. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Leander Broere
Jeroen Koot
Carin van de Ploeg
Wietske Prummel 

zntredactie@live.nl
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Als je het bekende Rondje Zwolle fietst, passeer je ten zuiden van Herfte en oostelijk van het bekende 
recreatiegebied Wythmenerplas een watergang, de Emmertochtsloot. Dit is ‘punt 40’, Valkenbergweg, op 
de fietskaart. Het is een bekend punt voor de vele vrijwilligers van KNNV-Zwolle die er in 2014 intensief 
onderzoek deden naar de natuurwaarden van het jonge natuurgebiedje. Het is een oeverland met veel 
riet aan weerszijden van de Emmertochtsloot ten oosten van het bruggetje in de Valkenbergweg. Aan 
weerszijden van de tochtsloot liggen twee gegraven plasjes met zeer zacht glooiende oevers. Ten westen 
van de Valkenbergweg ligt het Erfgenamenbos.

Op verzoek van Waterschap Groot-Salland en Landschap Overijssel, de beheerders van dit gebied, is een 
groep enthousiaste KNNV-ers uit Zwolle in 2014 dit gebiedje gaan inventariseren. Specialisten op het 
gebied van hogere planten, mossen, paddenstoelen, broedvogels, amfibieën en insecten bezochten 
diverse keren in het veldseizoen dit gebied en kwamen tot soms verrassende waarnemingen. Na dit 
artikel volgen de resultaten van diverse onderzoeken met nuttige adviezen voor de beheerders.

Tot twintig jaar geleden was de Emmertochtsloot een saaie, rechte watergang, stromend vanaf de land-
goederen van Dalfsen richting Zwolle. Ten noorden van de Wythemerplas, 500 m stroomafwaarts van 
het onderzoeksgebied, stroomt de Emmertochtsloot uit in de Herfterwetering. De Emmertochtsloot had 
een puur landbouwkundige functie. Door de stuwen was het voor vissen onmogelijk om stroomop- of 
stroomafwaarts te migreren. In het plangebied van de Emmertochtsloot zijn inmiddels al verschillende 
leuke integrale projecten uitgevoerd. Integraal betekent dat niet alleen naar de landbouwfunctie van 
aan- en afvoer van water is gekeken, maar dat ook recreatie en natuur uitdrukkelijk bij de planvorming 
zijn betrokken.

Waterschap Groot-Salland en Landschap Overijssel, maar ook landbouworganisaties, gemeenten en 
provincie werkten bij de planning en uitvoering van projecten goed samen en dat leverde duidelijk 
meerwaarde op. Er werd veel extra waterberging gerealiseerd, dat is de opslag van overtollig regenwater. 
Deze opslag verkleint de kans op overstromingen in Zwolle. Het landschap ging erop vooruit en last but not 
least, de natuurwaarden werden op een aantal plekken langs de tochtsloot behoorlijk verhoogd. 

Figuur 1:  Overzichtsfoto van het gebiedje gezien vanaf het bruggetje over de Emmertochtsloot. (foto: Erik van Dijk)

Emmertochtsloot, inventarisaties 2014 
door KNNV-Zwolle door Erik van Dijk
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In de jaren negentig waren de taluds van de Emmertochtsloot al flauwer gemaakt. Langs de Herfterwete-
ring werd toen al 2,5 ha extra waterberging gerealiseerd. In 2010 en 2011 is het WAVE-project Emmer-
tochtsloot uitgevoerd, waarin meer waterberging is gerealiseerd en stuwen passeerbaar zijn gemaakt voor 
vis. Het persbericht over het gereedkomen van de herinrichting van de Emmersloot in 2011 en een toe-
lichting op wat WAVE betekent, vindt u in het grijze katern. Zowel het waterschap als Landschap Overijssel 
stelden een aantal randvoorwaarden aan het project, respectievelijk vanuit de functie als waterberging, als 
vanuit de te behalen natuurwaarden. Zo was het voor Landschap Overijssel van belang dat de zuidelijke 
plas gevrijwaard zou zijn van overstroming, om te voorkomen dat er vissen in zou komen die de eitjes van 
amfibieën zouden opeten.

Project Emmertochtsloot van Waterschap Groot Salland afgerond (DalfsenNet.nl  14 oktober 2011 09:04) 

EMMEN – HOONHORST – Woensdagmiddag 12 oktober 2011 namen directeur Henk Hengeveld van Landschap Overijssel en
dagelijks bestuurslid Hans de Jong van het Waterschap Groot Salland de heringerichte Emmertochtsloot officieel in gebruik. 
Dit gebeurde door het weghalen van een schot voor de eerste doorlaat in de vistrap langs de Poppenallee bij huis De Horte.
Hierna stroomde het water vrij weg en kan de vis zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts zijn weg vinden. 

Wat er is gebeurd 
Op 4 percelen met een totale oppervlakte van 4 ha is waterberging aangelegd. Deze waterberging is nodig om in natte
perioden overtollig water te kunnen opslaan en in droge perioden water `op voorraad’ te hebben en om in te spelen op
klimaatverandering. Van deze percelen zijn en blijven er 3 in eigendom van Landschap Overijssel. In totaal is er 15.000 m3
grond verzet. Verreweg de meeste grond is in de directe omgeving gebruikt voor het verbeteren van percelen en een klein
deel is afgevoerd naar elders.

Vistrappen 
Ook zijn bij 3 stuwen in de Emmertochtsloot vistrappen aangelegd. Op 2 locaties is naast de bestaande stuw een type vistrap
aangelegd dat bestaat uit aaneengeschakelde kamers (80 x 80 cm), waardoor het water stroomt van het hoge naar het lage
deel. Het peilverschil is ca. 50 cm. Op de derde locatie is een zgn. cascade vispassage aangelegd. Dit type past voortreffelijk in 
een natuurlijke omgeving. De open compartimenten zijn slingerend in het landschap opgenomen en afgezet met keien.
De vistrappen hebben een positieve invloed op de visstand en uitbreiding van het paai- en leefgebied van vele vissoorten.

WAVE 
Het gezamenlijke project Emmertochtsloot van Waterschap Groot Salland en Landschap Overijssel maakt deel uit van het
Europese samenwerkingsproject WAVE, dat staat voor Water Adaption is Valuable for Everybody. Vrij vertaald: duurzaam
omgaan met water is voor iedereen waardevol. Belangrijk doel van dit project is dat Europese partners samenwerken en 
kennis

Figuur 2:  Artikel Dalfsennet over project Emmertochtsloot.

Een van de resultaten van het WAVE-project is het natuurgebiedje Emmertochtsloot, bij de kruising met 
de Valkenbergweg. In een eerste fase eind jaren 1990 was dit gebiedje al verdiept om de waterber-
ging te vergroten en natte natuur te realiseren. Door de ligging net ten oosten van rivierduinen in het 
Erfgenamenbos en op landgoed Boschwijk met daarop arm eikenbos, is er kwel van voedselarm 
grondwater, wat goed is voor de kwaliteit van de vochtige vegetaties. Al in 2004 werden er veel zeldzame 
vochtgebonden en redelijk voedselmijdende plantensoorten waargenomen (onderzoek door Loekie van 
Tweel van Landschap Overijssel).

Ik wens jullie veel leesplezier met de artikelen over hogere planten, mossen, paddenstoelen resp. 
amfibieën. In een volgend ZNT worden de resultaten betreffende broedvogels en insecten van ditzelfde 
gebiedje opgenomen.

Bronnen:
Waterschap Groot-Salland, mei 2010. Projectplan Emmertochtsloot; Wave. I.s.m. Landschap Overijssel. 
Rapport nummer 2010-8870. 17 pagina's.
Waterschap Groot-Salland, 2010. Waterberging Emmertochtsloot. Inrichtingsvoorstel bergingsgebied 1. 
Definitief. 8 pagina's.
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De flora in het gebied van de Emmertochtsloot
door Elja van Dongen

Het onderzoeksgebied aan weerszijden van de Emmertochtsloot is eigendom van Landschap Overijssel en 
ligt aan de oostkant van Zwolle in de buurt van Herfte, waar de Emmertochtsloot onder de Valkenbergweg 
door gaat (figuur 1). Dwars door het terreintje stroomt de Emmertochtsloot, die in 2013 ter plekke ver-
ruimd is en natuurvriendelijke oevers heeft gekregen in het kader van waterberging. Er liggen twee ronde 
poeltjes in het gebied. De noordelijke poel is ook in 2013 gegraven, de zuidelijke in 2002. Aan de westkant 
ligt de Valkenbergweg met een houtwal.

De plantenwerkgroep van KNNV-Zwolle bezocht het gebied in 2014 viermaal: op 15 mei, 19 juni, 26 juni 
en 12 augustus. Op grond van verschillen in de begroeiing en de vochtigheid van de bodem is het onder-
zoeksgebied in acht kleinere gebieden opgedeeld (zie figuur 2). De bijzondere soorten staan ingetekend 
in deze figuur.

Figuur 1:  Het toegangshek tot het onderzoeksgebied. (foto: Elja van Dongen)
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De deelgebieden worden hier kort beschreven:
Gebied 1 is een droog gebiedje, waar gestreepte witbol, gewoon reukgras, veldzuring en smalle weegbree 
overheersen. Veel voorkomende soorten zijn gewone hoornbloem, rode klaver, kleine klaver en gewoon 
biggenkruid. Op grond van deze en de overige hier voorkomende soorten kan het gebiedje aangemerkt 
worden als matig voedselrijk tot voedselrijk (zie figuur 3 en tabel 1). In dit gebied komen 57 soorten voor.

Gebied 2 is eveneens een droog gebiedje. Hier zijn de meest voorkomende soorten glanshaver, gestreepte 
witbol, zachte dravik, veldzuring, kruipende boterbloem en smalle weegbree. Er groeit veel ruw beemd-
gras, gewone hoornbloem, pinksterbloem, scherpe boterbloem en witte klaver. Dit gebiedje is duidelijk wat 
voedselrijker dan gebied 1. Dit wordt ook geïllustreerd in figuur 3. Het kan dan ook aangemerkt worden 
als een voedselrijk gebied. In dit gebied komen 60 soorten voor.

Gebied 3 verschilt weinig van gebied 2. Ook dit gebiedje is voedselrijk, maar wel iets natter dan gebied 2. 
Er groeit heel veel glanshaver, gestreepte witbol, veldzuring, kruipende boterbloem en smalle weegbree. 
Er groeit veel ruw beemdgras, zachte dravik, grote vossenstaart, riet, rietgras, gewone hoornbloem en 
scherpe boterbloem. In dit gebied komen 60 soorten voor.

Gebied 4 is de noordelijke natuurvriendelijke oever (figuur 4). Dit is een vrij nat gebied met lager gelegen 
stukken, waar water staat. Ook is de rand van de natuurvriendelijke oever, die ten tijde van het onderzoek 
onder water stond, meegenomen in de inventarisatie. Heel veel voorkomende soorten zijn zwart tandzaad, 

Figuur 2:  Het onderzoeksgebied met de Emmertochtsloot, de twee poelen en de houtwal langs de Valkenbergweg (linksonder) en  
 de acht deelgebieden. De rode vlaggetjes verwijzen naar het voorkomen van bijzondere soorten.
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gewone waterbies, kleine watereppe, moerasvergeet-mij-nietje, pitrus, tweerijige zegge, egelboterbloem, 
knolrus en wilg spec.

Er groeit veel ruw beemdgras, riet, rietgras, grote lisdodde, grote waterweegbree, scherpe zegge, wolfs-
poot, Chara spec., echte koekoeksbloem en moerasrolklaver. De bodem is voedselrijk. Hier komen een 
aantal bijzondere soorten voor: rietorchis (3 exemplaren), pilvaren, borstelbies, Chara spec., geelgroene 
zegge, groot blaasjeskruid, heelblaadjes en naaldwaterbies. Dit zijn soorten van matig voedselrijke tot 
voedselarme grond. De hier groeiende holpijp en gewone dotterbloem wijzen op de aanwezigheid van 
kwel. In dit gebied komen 94 soorten voor.

Gebied 5 is een vrij droog gebiedje, waar heel veel ruw beemdgras, gestreepte witbol, gewoon reuk-
gras, kruipende boterbloem, echte koekoeksbloem, moerasrolklaver, pitrus en veldrus (figuur 5) groeit. 
Veel voorkomende soorten zijn rietgras, scherpe boterbloem, biezenknoppen en gewoon biggenkruid. Ook 
groeit hier grote ratelaar en de Rode lijstsoort kamgras (Rl.: Gevoelig). Op grond van de voorkomende 
soorten is ook dit een voedselrijk gebiedje. De twee bijzondere soorten zijn soorten van wat voedselarmere 
grond. In dit gebied komen 74 soorten voor.

Gebied 6 is een afwijkend stukje in gebied 5. Hier groeit heel veel veldrus, pitrus en gewoon biggenkruid. 
De bodem is hier matig voedselarm tot matig voedselrijk. In dit gebied komen 24 soorten voor.

Gebied 7 betreft de oever rond de zuidelijke poel. Hier overheersen egelboterbloem en veldrus. Er groeit 
veel zwart tandzaad, geelgroene zegge, biezenknoppen, gewoon biggenkruid, wilg spec. en zachte berk. 
Dit is het minst voedselrijke gebiedje en kan aangeduid worden als matig voedselarm. De hier voorko-
mende bijzondere soorten zijn: koningsvaren(5 exemplaren) (figuur 6), pilvaren, kamvaren (figuur 7), 
kleine zonnedauw (2 exemplaren) (figuur 8), blauwe zegge, geelgroene zegge, groot blaasjeskruid, grote 
ratelaar, naaldwaterbies en struikhei, allemaal passend bij matig voedselarme grond. In dit gebied komen 
54 soorten voor.

Figuur 3:  De percentages van de in de acht deelgebieden gevonden plantensoorten naar de eisen die deze soorten aan de voedsel- 
 rijkdom stellen. ZVR: zeer voedselrijk, VR: voedselrijk, MVR: matig voedselrijk, MVA: matig voedselarm, VA: voedselarm.
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Gebied 8 is de zuidelijke natuurvriendelijke oever. Ook dit is, evenals gebied 4, een vrij nat gebied met 
lager gelegen stukken, waar water staat. Ook hier is de rand van de natuurvriendelijke oever, die ten tijde 
van het onderzoek onder water stond, meegenomen in de inventarisatie. Heel veel voorkomende soor-
ten zijn grote lisdodde, zwart tandzaad, kleine watereppe, kruipende boterbloem, witte klaver, egelboter-
bloem, veldrus en knolrus. Er groeit veel gestreepte witbol, riet, scherpe zegge, zomprus en echte koe-
koeksbloem (figuur 9). De bodem is voedselrijk.

De hier voorkomende bijzondere soorten zijn soorten van voedselarmere grond: de Rode Lijstsoort arm-
bloemige waterbies (Rode Lijst: Bedreigd), pilvaren, rietorchis (4 exemplaren), sterzegge, ijle zegge, bor-
stelbies, Chara spec., naaldwaterbies, geelgroene zegge en groot blaasjeskruid. Ook hier duidt de aanwe-
zigheid van holpijp en gewone dotterbloem op kwel. In dit gebied komen 98 soorten voor.

Het huidige beheer
Het onderhoud van het gebied is verdeeld over twee organisaties, het Waterschap Groot Salland en 
Landschap Overijssel. Het Waterschap onderhoudt de gebiedjes 4 en 8. Dat zijn de beide natuurvriende-
lijke oevers van de Emmertochtsloot. Volgens het huidige onderhoudsplan worden zij eenmaal per 5 jaar 
gemaaid, waarbij het maaisel na een paar dagen wordt afgevoerd. De houtige opslag wordt jaarlijks ver-
wijderd. 

Figuur 4:  Deelgebied 4. (foto: Elja van Dongen) Figuur 5:  Veldrus & struikhei. (foto: Elja van D.)

Figuur 6:  Koningsvaren. (foto: Elja van Dongen) Figuur 7:  Kamvaren.  (foto: Elja van Dongen)
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Landschap Overijssel onderhoudt de overige gebiedjes. Deze worden jaarlijks gemaaid na 15 juni. Even-
tueel wordt er later in het seizoen een tweede maaibeurt uitgevoerd of er wordt nabegraasd met schapen. 
De oever van de zuidelijke poel zal worden gemaaid als er te veel opslag van houtig gewas plaatsvindt. De 
poelen zullen worden geschoond als ze te veel dichtlopen.

Aanbevelingen voor het beheer
De beide natuurvriendelijke oevers (gebiedjes 4 en 8) en de oever rond de zuidelijke poel (gebied 7) her-
bergen veel bijzondere soorten. Deze geven alle de voorkeur aan voedselarmere grond. Het verdient aan-
beveling de maaifrequentie op te voeren tot 1 maal per 2 à 3 jaar. Hiermee wordt voorkomen dat de oevers 
te veel verruigen. Bovendien krijgen de bijzondere soorten zo meer kans op een voedselarmere bodem en 
kunnen in aantal toenemen.

In de gebieden 4 en 7 is nu al veel opslag van wilg spec. en zachte berk. Zoals ook al in het onderhouds-
plan van de natuurvriendelijke oever staat beschreven, moet deze opslag jaarlijks worden verwijderd, om-
dat anders een moerasbos ontstaat, wat het open karakter van het gebied aantast. Ditzelfde geldt voor de 
oever van de zuidelijke poel (gebied 7).

Voor de voedselrijke gebieden 1, 2, 3 en 5 zal een frequentie van tweemaal per jaar maaien met afvoer 
van het maaisel sneller een voedselarmer milieu opleveren dan het huidige beheer. Er kan dan een soor-
tenrijk schraal hooiland ontstaan waarin zich wellicht ook andere bijzondere soorten zullen vestigen.

N.B. Voor de volledige soortenlijsten per deelgebied wordt verwezen naar het rapport over alle inventari-
saties de werkgroepen van KNNV-Zwolle in het gebied van de Emmertochtsloot.

Figuur 8:  Kleine zonnedauw. (foto: Elja van Dongen) Figuur 9:  Echte koekoeksbloem. (foto: Elja van Dongen)
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Tabel 1: Overzicht inventarisatie

Gebied 1: 57 soorten
ZVR + VR: 56,1%, waarvan 3 soorten heel veel en veel
ZVR + VR + MVR: 77,2%, waarvan 6 soorten heel veel en veel
MVR+MVA+VA: 43,9%, waarvan 5 soorten heel veel en veel
MVA + VA: 22,8%, waarvan 2 soorten heel veel en veel
Heel veel: veldzuring(VR), gestreepte witbol (MVR), smalle weegbree(MVR), gewoon reukgras(VA).
Veel: gewone hoornbloem(VR), rode klaver(VR), kleine klaver(MVR), gewoon biggenkruid(VA).

Gebied 2: 60 soorten
ZVR + VR: 61,7%, waarvan 8 soorten heel veel en veel
ZVR + VR + MVR: 80,0%, waarvan 11 soorten heel veel en veel
MVR + MVA + VA: 38,3%, waarvan 3 soorten heel veel
MVA + VA 20,0%
Heel veel: glanshaver(VR), veldzuring(VR), kruipende boterbloem(VR), gestreepte witbol(MVR), zachte 
dravik(MVR), smalle weegbree(MVR).
Veel: ruw beemdgras(ZVR), gewone hoornbloem(VR), pinksterbloem(VR), scherpe boterbloem(VR), witte 
klaver(VR).

Gebied 3: 60 soorten
ZVR + VR: 60,0%, waarvan 9 soorten heel veel en veel
ZVR + VR + MVR: 80,0%, waarvan 12 soorten heel veel en veel
MVR+MVA+VA: 40,0%, waarvan 3 soorten heel veel en veel
MVA + VA: 20,0%
Heel veel: glanshaver(VR), kruipende boterbloem(VR), veldzuring(VR), gestreepte witbol(MVR), smalle 
weegbree(MVR).
Veel: ruw beemdgras(ZVR), gewone hoornbloem(VR), grote vossenstaart(VR), riet(VR), rietgras(VR), 
scherpe boterbloem(VR), zachte dravik(MVR).

Gebied 4: 94 soorten
ZVR + VR: 58,5%, waarvan 11 soorten heel veel en veel
ZVR + VR + MVR: 86,2%, waarvan 16 soorten heel veel en veel
MVR+MVA+VA: 41,5%, waarvan 7 soorten heel veel en veel
MVA + VA: 13,8%, waarvan 2 soorten heel veel en veel
Heel veel: zwart tandzaad(ZVR), gewone waterbies(VR), kleine watereppe(VR), moerasvergeet-mij-
nietje(VR), pitrus(MVR), tweerijige zegge(MVR), egelboterbloem(MVA), knolrus(VA), wilg spec..
Veel: grote lisdodde(ZVR), ruw beemdgras(ZVR), grote waterweegbree(VR), riet(VR), rietgras(VR), scher-
pe zegge(VR),wolfspoot(VR), Chara spec.(MVR), echte koekoeksbloem(MVR), moerasrolklaver(MVR).
Bijzondere soorten: MVR: borstelbies, Chara spec., geelgroene zegge, groot blaasjeskruid, heelblaadjes, 
holpijp; MVA: pilvaren, rietorchis(3 ex.); VA: naaldwaterbies

Gebied 5: 74 soorten
ZVR + VR: 59,5%, waarvan 4 soorten heel veel en veel
ZVR + VR + MVR: 81,1%, waarvan 8 soorten heel veel en veel
MVR+MVA+VA: 40,5%, waarvan 8 soorten heel veel en veel
MVA + VA: 18,9%, waarvan 4 soorten heel veel en veel
Heel veel: ruw beemdgras(ZVR), kruipende boterbloem(VR), echte koekoeksbloem(MVR), gestreepte 
witbol(MVR), moerasrolklaver(MVR), pitrus(MVR), veldrus(MVA), gewoon reukgras(VA).
Veel: rietgras(VR), scherpe boterbloem(VR), biezenknoppen(MVA), gewoon biggenkruid(VA).
Bijzondere soorten: MVR: kamgras (Rode Lijst:gevoelig); MVA: grote ratelaar
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Paddenstoelen in het gebied van de Emmertochtsloot
door Tineke Burghard

In 2014 voerde de paddenstoelenwerkgroep van KNNV en IVN een inventarisatie uit in het terrein van 
Landschap Overijssel, gelegen aan de Valkenbergweg te Zwolle, rond de Emmertochtsloot. Het terrein is 
in totaal viermaal onderzocht, zowel door de werkgroep gezamenlijk als door individuele leden. Door de 
zachte winter konden we al vroeg in het jaar starten met de inventarisaties.

De totaallijst (zie figuur 1) telt 48 soorten, waarvan 30 tot de groep der saprofyten behoren, paddenstoelen 
levend van dood materiaal. De overige soorten leven in symbiose met hogere planten of zijn geassocieerd 
met mossen. In het eerste geval vormen zij ectomycorrhiza op de buitenzijde van de plantenwortels.

Tussen het rijkelijk aanwezige veenmos rondom het zuidelijk (oudere) gelegen poeltje werden enkele 
exemplaren van de veenmosgrauwkop aangetroffen (figuur 2). Deze soort staat vermeld op de Rode Lijst 
2008 als kwetsbaar.

Voor aanbevelingen ten aanzien van het beheer sluiten we ons graag aan bij het advies van de 
plantenwerkgroep. In voedselarme , schrale terreinen kunnen zich bijzondere paddenstoelen vestigen.

Gebied 6: 24 soorten
ZVR + VR: 37,5%
ZVR + VR + MVR: 70,8%, waarvan 1 soort heel veel
MVR+MVA+VA: 62,5%, waarvan 3 soorten heel veel
MVA + VA: 29,2%, waarvan 2 soorten heel veel
Heel veel: pitrus(MVR), veldrus(MVA), gewoon biggenkruid(VA).

Gebied 7: 54 soorten
ZVR + VR: 42,6%, waarvan 1 soort veel
ZVR + VR + MVR: 64,8%, waarvan 2 soorten veel
MVR+MVA+VA: 57,4%, waarvan 5 soorten heel veel en veel
MVA + VA: 35,2%, waarvan 4 soorten heel veel en veel
Heel veel: egelboterbloem(MVA), veldrus(MVA).
Veel: zwart tandzaad(ZVR), geelgroene zegge(MVR), biezenknoppen(MVA), gewoon biggenkruid(VA), wilg 
spec., zachte berk.
Bijzondere soorten: MVR: geelgroene zegge, groot blaasjeskruid: MVA: grote ratelaar, kamvaren, 
koningsvaren(5ex.), pilvaren; VA: blauwe zegge, kleine zonnedauw (2ex.), naaldwaterbies, struikhei

Gebied 8: 98 soorten
ZVR + VR: 57,2%, waarvan 8 soorten heel veel en veel
ZVR + VR + MVR: 83,7%, waarvan 10 soorten heel veel en veel
MVR+MVA+VA: 42,8%, waarvan 5 soorten heel veel en veel
MVA + VA: 16,3%, waarvan 3 soorten heel veel
Heel veel: grote lisdodde(ZVR), zwart tandzaad(ZVR), kleine watereppe(VR), kruipende boterbloem(VR), 
witte klaver(VR), egelboterbloem(MVA), veldrus(MVA), knolrus(VA).
Veel: riet(VR), scherpe zegge(VR), zomprus(VR), echte koekoeksbloem(MVR), gestreepte witbol(MVR).
Bijzondere soorten: VR: ijle zegge; MVR: borstelbies, Chara spec., geelgroene zegge, groot blaasjeskruid, 
holpijp; MVA: pilvaren, rietorchis (4ex.), sterzegge; VA: armbloemige waterbies (Rode Lijst.: bedreigd), 
naaldwaterbies

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 groep Substraat/organisme
Alnicola escharoides bleke elzenzompzwam x - - - em els
Arthrinum phaeospermum geen Nederlandse naam - x - - sk grassen
Bulbillomyces farinosus korreltjeszwam - x - - sh elzenhout
Calvatia excipuliformis plooivoetstuifzwam - x - - st grond
Clavaria falcata spitse knotszwam - - - x st gras, zand
Clitocybe nebularis nevelzwam - - - x st loofbomenstrooisel
Clitocybe prunulus grote molenaar - - x - em/st grond
Conocybe tenera kaneelkleurig breeksteeltje - - x - st grond
Crepidotus epibryus klein oorzwammetje x - - - sh loofhout
Cystoderma amianthinum okergele korrelhoed - - - x st gras
Diatrype stigma korstvormig schorsschijfje - x - - sh loofhout
Diatrypella quercina eikenschorsschijfje - x - - sh eikenhout
Entoloma sericeum bruine satijnzwam - - - x st gras, zand
Galerina clavata groot mosklokje x - - - am mos
Hebeloma pusillum wilgenvaalhoed - - - x em wilg
Hebeloma sacchariolens oranjebloesemzwam - - x - em loofbomen
Hymenoscyphus vernus vroeg vlieskelkje - x - - sh loofhout
Hypholoma elongatum bleke moeraszwavelkop x - x - am mossen

Hypholoma fasciculare gewone zwavelkop - - - x sh loofhout

Hypoxylon fragiforme roestbruine kogelzwam - x - - sh beukenhout

Inocybe lacera var helobia zandpadvezelkop - - x - em els

Laccaria laccata gewone fopzwam - - - x em loofbomen/struiken

Lachnum apalum pitrusfranjekelkje - x - - sk pitrus

Lactarius glyciosmus kokosmelkzwam - - - x em berk

Lactarius pubescens donzige melkzwam - - x - em berk

Leccinum variicolor bonte berkeboleet - - x - em berk

Lepista flaccida roodbruine schijnridderzwam - - - x st loofbomen/struiken

Lepista nuda paarse schijnridderzwam - - - x st loofbomen/struiken

Lewia infectoria gewoon muurspoorbolletje - x - - sk grassen

Lophodermium arundinaceum rietspleetlip - x - - sk riet

Lycoperdon perlatum parelstuifzwam x - - - st humus

Lyophyllum palustre RL: KW veenmosgrauwkop - - x - am levend veenmos

Mycena filopes draadsteelmycena - - x x st loofbomen/struiken

Omphalina obscurata somber trechtertje x x - - st humus

Omphalina velutipes pelargoniumtrechtertje - x - - st humus

Peniophora lycii berijpte schorszwam - x - - sh loofhout

Phomatospora dinemasporium grasknikkertje - x - - sk gras

Phyllachora junci russenzwartkorstje - x - - sk rus

Puccinia urticata brandnetelzeggeroest - x - - pb brandnetel

Rhodocollybia butyracea botercollybia - - - x st loofbomen/struiken

Rickenella fibula oranjegeel trechtertje - - x - am mossen

Rosellinia mammiformis glad tepelkogeltje - x - - sh loofhout
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Russula laccata geurige wilgenrussula - - - x em wilg

Russula nitida kleine berkerussula - - x - em berk

Russula parazurea berijpte russula - - x - em loofbomen

Schizopora paradoxa witte tandzwam - x - - sh loofhout

Scleroderma areolatum kleine aardappelbovist - - x - em loofbomen/struiken

Xylaria hypoxylon geweizwam x - - - sh loofhout

Figuur 1:  Lijst van paddenstoelensoorten waargenomen (x) tijdens elk van de vier inventarisatiebezoeken aan het ter- 
 rein rond de Emmertochtsloot aan de Valkenbergweg. Rode Lijst KW = kwetsbaar. Data van de bezoeken: 
 1: 3-1-2014, 2: 7-3-2014, 3: 29-8-2014, 4: 13-11.2014. Toelichting op de groepen: am: associatie met mossen,  
 mogelijk zwakparasitisch, em: ectomycorrihizavormend, pb: parasiet op levende organismen (biotroof), sh:  
 saprotroof op hout, sk: saprotroof op kruidachtigen.

Figuur 2:  Veenmosgrauwkop. Figuur 3: Somber trechtertje. 
 (foto Gerard Bredewold)

Mosseninventarisatie Emmertochtsloot
door Herma Visscher
In 2014 heeft de Mossenwerkgroep van KNNV-Zwolle het gebiedje rondom de Emmertochtsloot aan de
Valkenbergweg in Zwolle geïnventariseerd. Het terrein, dat niet vrij toegankelijk is, is eigendom van
Landschap Overijssel; dit verleende een vergunning voor de inventarisatie. We hebben het gebied van
januari tot en met oktober een paar keer bezocht. We troffen maar liefst 49 soorten mossen aan (zie
figuur 1).

Waterberging
De Emmertochtsloot is een laaglandbeek die ontspringt in de buurt van Hoonhorst en via Landgoed De
Horte richting Zwolle loopt. Omstreeks 2002 is de poel aan de zuidzijde van de Emmertochtsloot aangelegd 
(zie figuur 2); de poel aan de noordzijde is van later datum. Landschap Overijssel heeft een paar jaar 
geleden samen met het Waterschap Groot Salland rond de Emmertochtsloot en de noordelijke poel een 
waterberging gecreëerd.

De zuidelijke poel is niet in de waterberging opgenomen. Men zag toen namelijk al dat de natuur in de
directe omgeving van deze poel zich mooi ontwikkelde. De afbeelding van het terrein in de tabel klopt 
wat betreft de noordelijke poel niet meer. Deze poel is in het kader van de waterberging grotendeels met 
de Emmertochtsloot verbonden.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 F T

Aneura pinguis Echt vetmos x x     x 3

Atrichum undulatum Groot rimpelmos  x      3

Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos     x   1

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos    x x   3

Bryum argenteum Zilvermos x x    x  3

Bryum barnesii Geelkorrelknikmos x x      3

Bryum caespiticium Zode knikmos  x     x 2

Bryum capillare Gedraaid knikmos      x  2

Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos   x x    3

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos x x x     3

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje    x    2

Cephalozia bicuspidata Gewoon maanmos   x     1
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Door de wijze van afgraven aan beide zijden van de Emmertochtsloot zijn licht glooiende overgangszones 
van nat naar droog ontstaan, waarbij het jaargetijde de mate van natheid bepaalt. Door het project 
Waterberging is boeiende ‘nieuwe natuur’ tot ontwikkeling gekomen. Op de recent afgeplagde delen is een 
mooie pioniervegetatie ontstaan (zie groeiplaatsen 1 en 2). Een paar karakteristieke voorbeelden hiervan 
zijn de levermossen Aneura pinguis (echt vetmos), Fossombronia wondraczekii (gestekeld goudkorrelmos) 
en het bladmos Philonotis fontana (beekstaartjesmos). Aneura pinguis komt in grote hoeveelheden en in 
plakkaten van soms wel 10 cm doorsnee voor! De uiterst kleine ‘kropjes’ van het goudkorrelmos zie je      
meestal pas thuis onder de binoculair, verscholen tussen andere mossen.

Rond de zuidelijke poel
Zoals reeds gezegd heeft de zuidelijke poel zich op geheel eigen wijze ontwikkeld. Deze is inmiddels bijna 
volledig omringd door een rietkraag. In en om deze rietkraag vonden we tot onze grote verrassing maar 
liefst zes verschillende Sphagnum (veenmos)-soorten, waaronder Sphagnum molle, die op de Rode lijst 
staat. Naast de veenmossen groeien grote ‘bossen’ Polytrichum commune (gewoon haarmos): een soort 
die zich thuis voelt in een vochtig tot nat milieu op arme, zure grond. Best bijzonder dat de directe 
omgeving van de zuidelijke poel zich in een paar jaar tijd zo sterk in die richting heeft ontwikkeld! 

Minder mooi is dat Campylopus introflexus (grijs kronkelsteeltje) vaste voet heeft gekregen op een iets 
hoger gelegen zandig stukje. Dit mos kan hele terreinen koloniseren, waardoor de mosflora er eenzijdig 
uit gaat zien.

Beheer
Wat betreft het beheer hopen we dat men het gebied openhoudt en alles doet om verruiging te voorkomen! 
Het behoud en bevorderen van reliëf is van belang voor de soortenrijkdom van de terrestrische 
(bodembewonende) mossen. Het zou jammer zijn als gewoon haakmos, gewoon puntmos en grijs 
kronkelsteeltje de boventoon gaan voeren.

Dat het ‘dichtgroeien’ snel kan gaan hebben we hier dit jaar met eigen ogen kunnen zien: kleine boompjes 
steken de kop op en groeien razendsnel. Van de grote kale, afgeplagde stukken die in januari te zien 
waren, was in november al niet veel overgebleven.

Het gebiedje is niet op korstmossen geïnventariseerd, maar ons oog viel wel op een grote groeiplaats
(westelijk van nr 1 op het kaartje) van het terrestrische korstmos Peltigera didactyla (soredieus leermos)
bekend als pionier op verstoorde, schrale, grazige plekken op zandgrond.

Dat dit kleine terreintje 49 soorten opleverde heeft ons wel verrast. We zouden de ontwikkeling ervan
dan ook graag willen volgen!

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 F T
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Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje    x   x 2

Drepanocladus aduncus Moerassikkelmos x x      3

Fossombronia wondraczekii Gestekeld goudkorrelmos x x     x 3

Fumaria hygrometrica Gewoon krulmos  x     x 2

Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos      x x 2

Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos     x   3

Kinbergia praelonga Fijn laddermos x    x   3

Leptobryum pyriforme Slankmos  x      3

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos     x   2

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos x       3

Mnium hornum Gewoon sterrenmos     x   2

Orthotrichum affine Gewone haarmuts     x  x 2

Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts      x x 2

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts     x   2

Oxyrrhynchium speciosum Moerassnavelmos     x  x 2

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos  x      2

Philonotis fontana Beekstaartjesmos  x      3

Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos x x     x 3

Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos     x   1

Pohlia annotina Gewoon broedpeermos x       2

Pohlia nutans Gewoon peermos x       2

Polytrichum commune Gewoon haarmos   x    x 3

Polytrichum juniperinum Zandhaarmos x       2

Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos     x   3

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos    x    3

Riccardia chamedryfolia Gewoon moerasvorkje x x      3

Riccardia incurvata Hol moerasvorkje x x      3

Riccia fluitans Gewoon watervorkje x       2

Schistidium crassipilum Muurachterlichtmos      x x 1

Sphagnum  cuspidatm Waterveenmos   x     3

Sphagnum denticulatum Geoord veenmos   x     2

Sphagnum  fallax Fraai veenmos   x     3

Sphagnum  fimbriatum Gewimperd veenmos   x     3

Sphagnum molle, KW Week veenmos   x     2

Sphagnum squarrosum Haakveenmos   x     3

Tortula muralis Gewoon muursterretje      x x 1

Warnstorfia fluitans Vensikkelmos   x     3

Figuur 1: De 49 mossoorten die tussen januari en oktober 2014 zijn aangetoond op het terreintje bij de Emmertochtsloot  
 (Zwolle). Groeiplaatsen (zie kaartje): 1: oevers noordzijde Emmertochtsloot (incl. noordelijke poel), 2: oevers 
 zuidzijde Emmertochtsloot, 3: oevers zuidelijke poel, 4: grasland, 5: bomen zuidelijke poel en houtwal (Valken-
 bergweg), 6: dam Emmertochtsloot (steen); F: met sporenkapsel, T: aantal (1: 1 ex., 2: 2-5 ex., 3: meer dan 5 ex; 
 cursief: levermossen, rechtop: bladmossen; KW: Rode Lijstsoort (kwetsbaar).
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Figuur 2: Overzichtskaartje.

Figuur 3: Gewoon knikkertjesmos. 
 (foto Herma Visscher)
 
Twee andere foto’s bij dit artikel staan op p. 19!

Figuur 4: Haakveenmos. (foto Herma Visscher)
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Jubileumtekening 40 jaar IVN van Willemien van Ittersum
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Jubileumcolumn 
door Jan van Lenteren, voorzitter IVN-Zwolle e.o.

Dit jaar bestaat het IVN-Zwolle veertig jaar. Tijd voor een beschouwing. Als we terugkijken zien we een 
vereniging die door de jaren heen in een veilige wereld op de vertrouwde wijze aandacht heeft besteed aan
lering, verdieping en verspreiding van het Groene evangelie. Honderden mensen hebben dat met heel hun
ziel en zaligheid gedaan. Talloze vrijwilligers leverden op verschillende posten hun bijdrage. Ze deden dat
met passie.

Hoe zal het ons de komende veertig jaar vergaan? Tot nu toe was er weinig weerstand tegen onze 
activiteiten. Vrijwel iedereen heeft, al is het maar latent, nog een soort een overtuiging dat de natuur ons 
raakt. Maar sinds het woord duurzaamheid is geïntroduceerd valt er een toenemende polarisatie waar te 
nemen. Het was tot voor kort nog min of meer vanzelfsprekend om met een zeker respect met onze 
omgeving om te gaan. Heden ten dage moet je je groene gelijk bevechten. 

Het gaat niet goed met de natuur en dus met de aarde. Klimaatverandering, luchtvervuiling en 
zeespiegelstijging worden steeds vaker ontkend. Het politieke klimaat wordt grimmiger. Dat was dichtbij te 
zien door de respectloze wijze waarop de vorige staatssecretaris als een olifant door de groene porseleinkast 
denderde. En terwijl de min of meer beschaafde wereld aarzelt op mondiale klimaattoppen komt er grove 
taal uit de vooral populistische hoek.

Het ergste dat ons tot nu toe kon overkomen was te worden uitgemaakt voor geitenharensokken-figuren 
of vage kabouters; maar het discours wordt nu ordinairder. We moeten weerbaarder worden. Dat zal 
niet lukken met de ons zo vertrouwde methoden van een ouderwetse vereniging of met klassieke  
communicatie. Het is al moeilijk om aan de levensvoorwaarde van een degelijke bestuursstructuur 
te voldoen. Bij zowel KNNV als bij het IVN waart het vacaturespook rond en rukt de vergrijzing op.

We moeten met nieuwe oplossingen komen. Met onze boodschap is niks mis en aan de expertise ligt het 
ook niet. Maar we moeten de boodschap spitser en sneller overbrengen, gebruikmakend van nieuwe  
media. Ons verhaal is super-actueel, maar we dienen ons te heroriënteren.

Een sombere boodschap? Dat hoeft niet. Maar er gaan bij het begin van het jubileum wel een paar wekkers 
af. Als bij het ontwaken echter het slaapkamerraam openstaat dan fluit, ruist en geurt de natuur ons 
tegemoet. Geïnspireerd springen we aanstonds uit de veren. Een groene toekomst lacht ons toe.

Hol moerasvorkje.
(foto Herma Visscher, zie pag. 14-17)

Beekstaartjesmos. 
(foto Herma Visscher, zie pag. 14-17)
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“Daar is Nico de Haan verder uitgegroeid” 
Interview met Hendrikus van der Laan door Wietske Prummel

Tijdens de boottocht ter gelegenheid van 110 jaar KNNV-Zwolle, waarop Nico de Haan meevoer om ons 
nog meer over de vogels langs de IJssel te leren (zie het vorige ZNT), bleek dat het erelid van de KNNV 
(sinds 1985), Hendrikus van der Laan, nu bijna 90 jaar, de jonge Nico de Haan bij Zalk had ontmoet. “Ga 
die eens interviewen”, zei Henk Rensink. Zo gezegd zo gedaan. Hendrikus telt nog iedere wintermaand met 
Henk Rensink voor SOVON vogels langs een deel van de IJssel. Het gesprek ging over de ontmoeting  
met Nico de Haan, maar vooral over de geschiedenis van de KNNV (tot 1951 NNV), de natuurbescherming 
en het natuuronderwijs in Zwolle.

NJN-er en onderwijzer
Hendrikus (1925) werd geboren in Meppel. “Ik ben mede gevormd door de NJN, de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie. In die tijd was de padvinderij in opkomst; daar hoorden we niet bij. Een buurvriendje 
was naar een NJN-kamp in Winterswijk geweest; hij nam vandaar fossiele walviswervels mee. Ik keek er 
belangstellend naar. Ik kom uit een gezin waar de Verkadealbums een grote rol speelden. De belangstelling 
en liefde voor de natuur kreeg ik van mijn ouders. Toen ik 12 jaar werd, werd ik lid van de NJN, als ‘kluns’. 
In zaal Ogterop werd toen net de plaatselijke NJN-afdeling opgericht.”

“Op zaterdag en zondag gingen we op excursie, en er waren kampen. Met een mede-NJN-er, mijn 
schoolvriend Douwe Rijpkema, ging ik een keer naar het Staphorster Boertje, Stegeman, de beroemde 
kruidendokter, om hem te vragen waar Arnica, valkruid, groeide. Hij wilde het niet zeggen. NJN-leden van
christelijke huize gingen voor de oorlog op zondag naar de kerk, terwijl andere leden op excursie gingen. 
Dat was helemaal geen probleem. In en na de oorlog werd dat moeilijker. Douwe Rijpkema richtte in 1943 
de CMJN op, de Christelijke Meppeler Jeugdclub voor Natuurstudie. In 1946 werd in Balkbrug de CJN, de 
landelijke Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie, op streng bijbelse grondslag, opgericht. Misschien 
heeft ook de vrije sfeer die in de oorlog ook in de NJN ontstond meegespeeld: ‘tochten’ - alles dat niet vast 
zat, dat eigen je je toe - en ‘organiseren’ - zorgen dat iets er komt -, werden gewone begrippen in de NJN. 
Als jeugdbond had de NJN een eigen vocabulaire. ‘Mieters’ werd niet door iedere ouder geapprecieerd.” 
Het is duidelijk dat de oprichting van een aparte christelijke jeugdbond voor natuurstudie voor Hendrikus 
niet had gehoeven.

In 1940 verhuisde Hendrikus naar Zwolle. Hij maakte er de hbs (nu vwo) af en volgde de kweekschool 
(nu pabo). Hij was een van de eerste natuurgidsen in Nederland. Hendrikus vertelt: “In de oorlog werd er 
heel veel natuur vernield, door illegale boskap, maar ook door toegenomen recreatiedruk. De Duitse   
bezetter nam allerlei maatregelen. Een daarvan was dat iedere werknemer nu recht had op één week 
vakantie. Daarvoor hadden veel mensen maar één dag vrij. De boeren zagen er wel brood in. Zij moesten 
hun land scheuren voor de roggeteelt, en hun eieren inleveren. Hun kippenhokken kwamen leeg te 
staan. Die boden ze als logies aan. Er ontstonden kampeercentra, en die vroegen om voorlichting over de 
natuur.”

“De enige organisatie die iets deed voor de natuur was de ANWB. Die eer moeten we ze geven. 
Natuurmonumenten en de provinciale landschappen, behalve het Fryske Gea, wilden niets met educatie 
te maken hebben. De ANWB had in de crisisjaren al fietspaden laten aanleggen en paddenstoelen 
geplaatst. In de oorlog werd een aantal NJN-ers bij de ANWB aangesteld als natuurgids: zonder beloning, 
maar het was wel een mooie vakantiebesteding. Ik had net mijn hbs-diploma gehaald en gaf in Beekbergen 
enige weken voorlichting. Ik hield er excursies op kampeercentrum Klein Canada in een voormalig 
vermeerderingsbedrijf; de ruimte met de broedmachines diende als kantine.”

“We probeerden de NJN in Zwolle te laten voortbestaan: we deden aan wintervoedering en 
natuurbescherming. We inventariseerden natuurterreinen rond Zwolle, vooral bossen. De NJN organiseerde 
in de oorlog zomerkampen in Weerselo, in Twente, en in Barsbeek, bij De Krieger. Daar ontdekten we 
een nieuw excursieterrein op een opgespoten zandplaat. Vanwege de vele vogelsoorten doopten we het 
tot ‘Vogeleiland’, en zo heet het nog steeds.”

Je kon nergens in: alle landgoederen waren privé-bezit
Mocht je in de bossen van de landgoederen? Hendrikus antwoordt: “Nee, je mocht nergens in, een groot 
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verschil met nu. Landgoed Windesheim, de Colckhof, Zandhove, het Marsbos, Bikkenrade, Boschwijk, 
Soeslo: allemaal particulier terrein waar je niet in mocht. Er stonden hekken om deze bossen of bordjes 
‘VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN ART.461.WETB.V.STRAFR.’ bij de ingang. Na correspondentie 
met de baron mochten leden van de NJN die meededen met de vogelbescherming, wel vrij rondlopen in 
Landgoed Windesheim om onderzoek te doen. De padvinderij was de enige die Soeslo in mocht”.

“Je kon nergens in, soms wel als je het vroeg. Zandhove was na de oorlog een ziekenhuis voor tbc-
patiënten. Men wilde er geen wandelaars, omdat die aangestoken konden worden door patiënten. Met 
zuster De Groot van Zandhove hadden we goede contacten. Johan Walsma mocht er een nestkast voor 
bosuilen ophangen, griezelig hoog, maar met succes.”

Het KNNV-lidmaatschap
Wanneer werd je lid van de KNNV? “Jan Wieringa, een Groninger, kwam hier na de oorlog wonen, vanuit 
Hengelo. Hij was leraar aan de Handelsschool. Hij ging propaganda maken voor de KNNV. De landelijke 
organisatie gaf medewerking door sprekers in te zetten. Foppie (Fop I.) Brouwer uit Groningen kwam een 
lezing geven. Mensen moesten toegang betalen. Ik had Foppie voor de oorlog al een keer ontmoet: hij 
wilde de NJN vragen waar de orchideeën groeiden bij Havelte. Dat hebben we hem niet gezegd. Hij 
heeft een prachtige dissertatie over de Zwollenaar Eli Heimans geschreven. Na de lezing wilden veel 
mensen lid worden. Maar ik niet, evenmin als de meeste NJN-ers.”

“Het was een andere tijd dan nu. De NNV wilde in 1946 het landelijke congres houden in Zwolle. 
Zwolle lag gunstig en had een bloeiende afdeling met 60 leden. Het congres was op zaterdag en zondag. 
Iedereen werkte nog op zaterdagmorgen. De vergadering was op zaterdagmiddag, op zondag was er een 
excursie. De congresgangers werden bij leden ondergebracht, of in hotels. Op zaterdag werden de 
congresgangers ontvangen door de burgemeester met de ambtsketen om; men ging in optocht naar de 
burgemeester. De voorzitter van afdeling Zwolle verleende weinig of geen medewerking, omdat er op 
zondag een excursie werd gehouden.”

Figuur 1:  Hendrikus van der Laan gezeten voor zijn bijenkasten. (foto Wietske Prummel)
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“Na de oorlog lag de (K)NNV-Zwolle eerst een beetje stil. Maar zij begon dankzij Jan Wieringa toch 
weer te lopen. In 1957/58 ben ik lid geworden. Tineke Pettinga-Smid maakte mij lid toen we haar man, 
de oude sok Jarg Pettinga, bezochten. Wieringa had mij gestrikt om excursies te gaan houden. Ik heb ze 
de toren van Havelte laten beklimmen: Westerzand, Holtingerzand, Oosterzand. Een tijdje later hield Jan
Wieringa ermee op. Van het bestuur strikte Willy van der Muur-Koster mij toen als voorzitter, en op 30
oktober 1962 benoemde de vergadering mij in die functie. We deden eigenlijk alles, ook de educatie. Het
IVN was er nog niet.” IVN-Zwolle is opgericht in 1975 en viert nu haar 40-jarig jubileum.

Maakten jullie vaak excursies? “Zeker, naar Duitsland, naar het Borkener Paradies (dat was met het
gewest), naar Denekamp, voor de geologie. De plantenwerkgroep inventariseerde in de kop van Overijssel
en in de Mastenbroekerpolder, veelal geleid door eigen leden. Ook bij Dubbeldam (bij de oude IJsselbrug)
hebben we alles geïnventariseerd. Er was nog weinig bekend. Voorafgaand aan de dijkverhoging hebben
we de dijkvegetatie onderzocht en ook het vóórkomen van bepaalde planten. Ook de vogelclub
inventariseerde, voor de landelijke tellingen. In de Tureluur (de KNNV-voorganger van het ZNT) verschenen
de verslagen.”

“In Langenholte, Zalk en Windesheim voerden we actie tegen het kievitseierenrapen. Dankzij de 
samenwerking met de boeren en de rijkspolitie werd het rapen officieel verboden. Dit werd met KNNV-
borden aangegeven. Enkele leden werden controleur Vogelwet. We organiseerden een filmavond voor de 
boeren en de politie. Samen met de dierenbescherming brachten we de burgemeester in een ludieke actie 
een groot chocolade-ei om hem te bewegen voortaan niet meer het eerste kievitsei in ontvangst te nemen. 
De burgemeester accepteerde het ei, maar was als hartstochtelijk jager niet genegen aan ons verzoek te 
voldoen.”

“We hebben het het gemeentebestuur ook wel eens lastig gemaakt. We bepleitten een ander tracé voor de 
IJsselallee: niet door de woonwijken. De gemeente had de toename van het autoverkeer ook helemaal 
verkeerd ingeschat, veel te laag. Wie had er een auto in de jaren 1950? Een minderheid. De KNNV stelde 
voor de weg langs de spoorlijn te leggen. Zo is het ook gebeurd.”

“De (K)NVV hield ook eens een wandeling samen met het NIVON, met de trein naar Dalfsen, wandelen 
naar Wythem, met de bus terug. Er werd gaspeldoorn gevonden; alle KNNV-ers met de neus in de 
gaspeldoorn. De NIVON-ers wilden doorlopen. Het klikte niet zo tussen de verenigingen.”

De ontmoeting met Nico de Haan
“Wout de Vries was leraar aardrijkskunde op de hbs. Hij fotografeerde, evenals ik. Op een dag zei Wout: 
‘We moeten eens naar Zalk gaan. Daar ben ik geweest. Daar liep een jongen in ’t veld. En daar heb ik 
mee gepraat. En die jongen weet het nest van een roerdomp te vinden.’ Wij ernaar toe: daar liep inderdaad 
een jongen in het veld met belangstelling voor vogels; waar we even mee gesproken hebben; hij kon 
ons helaas niet zeggen waar het nest was. Hij zag er duidelijk anders uit dan de boerenjongens uit 
het dorp; hij was dan ook de zoon van de dominee. Verder hebben we geen aandacht aan die jongen 
geschonken. Later bleek: uit die jongen is Nico de Haan gegroeid, van Vogelbescherming, de ambassadeur 
voor de vogels. Hij was ineens beroemd. Hij heeft veel furore gemaakt met de vogeltjes. Wij hebben hem 
één keer gesproken. Later fotografeerde ik ‘mijn’ roerdomp in de rietvelden van het Zwarte Meer, met 
iemand van Staatsbosbeheer.”

Natuuronderwijs op de scholen
“Na de oorlog ben ik begonnen met de educatie voor de scholen. We organiseerden lezingen en excursies 
voor het onderwijzend personeel van de lagere scholen in Zwolle en Zwollerkerspel. In Zwolle werden 
wel woningen gebouwd, maar er werd weinig natuur en groen aangelegd in de nieuwe wijken. Aan de 
Herenweg was al lang een schoolwerktuin. Die moest weg: er moesten nieuwe huizen komen. Rond de 
flats in Holtenbroek werd aan groen niets gedaan. Evenmin in de Pierik, de Hanekamp en aan de 
Meppelerweg. Daar werd de gemeente op aangesproken. Dat ging via de Stichting De Zwolse Gemeenschap, 
die na de oorlog was opgericht als bemiddelaar tussen bevolking en gemeentebestuur. Er werd toen de 
Commissie Jeugd en Natuur opgericht, met vertegenwoordigers van het openbaar en het bijzonder 
onderwijs, en van de Plantsoenendienst. De NJN-er Harry Pijfers en ik schreven het ‘werkprogramma’.”

“Ik was onderwijzer in Zwolle, eerst aan de openbare school 12 aan de Hoogstraat. Voordat ik voor de klas 
kwam, had ik had 3,5 jaar in een dienstweigeraarskamp gezeten en gewerkt bij de DUW, de Dienst 
Uitvoering Werken. De taal van de Kamperpoort kende ik wel. De school staat er nog, aan de Veemarkt. 
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Ik hield me goed staande op deze school en deed veel aan de natuur. De kinderen brachten van alles 
mee, een verongelukte buizerd enzovoort. Er waren best kinderen die konden doorleren. De ouders wilden 
er vaak niets van weten. Ze moesten maar naar de ambachts- of huishoudschool, of gaan werken op een 
naaiatelier of in de koekjesfabriek om geld binnen te brengen. Ik heb echt moeten praten bij de ouders 
om de kinderen naar de hbs te krijgen, of naar de mulo (nu vmbo-t), waar je de boeken niet hoefde 
te betalen. Het lukte lang niet altijd de ouders te overreden. Maar voor een aantal leerlingen wel. Ze 
redden het ook zonder te doubleren.”

“De Commissie Jeugd en Natuur richtte zich altijd op alle onderwijsrichtingen: openbaar, protestants-
christelijk en katholiek. Dat was ook mijn opvatting. We hielden jaarlijks een natuurpuzzeltocht voor de 
leerlingen van klas 5 en hoger van acht lagere scholen. Al het personeel van de scholen werkte eraan mee. 
In de klas lagen preparaten, die de kinderen konden bekijken en benoemen. Er waren prijzen aan 
verbonden. Wethouder Nooter van Openbare werken deelde de prijzen uit op de slotbijeenkomst, waarop 
ook een mooie natuurfilm werd vertoond.”

“Op de lagere school aan de Zwarteweg, tot 1967 gemeente Zwollerkerspel, waar ik later werkte, had 
ik een broedmachine. De kuikens kwamen tot teleurstelling van de kinderen meestal in de nacht uit het ei. 
Ik plakte er ook het rekenonderwijs aan vast: eieren wegen, kuikens wegen, etc. Bij de school had ik 
een schooltuin. In de herfst hield ik altijd een tentoonstelling. De kinderen hebben mij jarenlang muizen
gebracht voor de bosuil die ik als kuiken van Zandhove redde. Ik heb hem 18 jaar gehad.”

De tentoonstelling in de Bethlehemkerk in 1965
“Van 3-21 september 1965 hielden we een grote tentoonstelling ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum 
van KNNV afd. Zwolle en tevens ter herdenking van het 100e geboortejaar van Jac. P. Thijsse. Dat was 
echt een klapstuk, waar veel mensen op afkwamen. De tentoonstelling werd gehouden in de Bethlehemkerk. 
Er hing een groot portret van Thijsse. Wij hadden als motto voor de tentoonstelling: Het jaar van 
Thijsse in de stad van Heimans. De zoon van Eli Heimans, prof. J. Heimans, opende de tentoonstelling. 
Hij wilde dat graag doen. Hij kon hier logeren; zijn familie woonde hier nog.” Hendrikus heeft de tekst 
van zijn voordracht nog, en twee grote plakboeken met de verslagen en foto’s van de tentoonstelling.

“Thema’s op de tentoonstelling waren de geologie van de omgeving van Zwolle, de archeologie, het 
dijkenlandschap, het rietland, sloot en plas, bos en hei, de herfst en de natuurbescherming. Er waren 
fossielen, aquaria, een diorama met een opgezet wild zwijn en wilde planten. De beeldhoudster Bé Thoden 
van Velsen had een maquette van het hele landschap rond Zwolle gemaakt. In het midden stonden 
originele aquarellen van de Verkadealbums. De fotoclub toonde mooie natuurfoto’s. Alle scholen kregen 
toegang tegen een gereduceerde prijs. De hele KNNV werkte mee. De gemeente stond garant voor de 
tekorten. Ruim 1250 mensen bezochten de tentoonstelling. Zo kregen we ook nieuwe leden.”

Het was een interessant gesprek, waaraan ook de vrouw van Hendrikus van der Laan, Tini van der Laan-
Vogt deelnam.

Figuur 2:  Tekeningen van rendier, eland en muskusos op de tentoonstelling in 1965, met daarvoor 
                       botten van deze dieren. Uit een album van Hendrikus van der Laan.
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Waddenweekend 2015 door Ans Selhorst

Ook dit najaar organiseren wij voor iedereen die mee wil een weekend naar een Waddeneiland, dit keer 
Vlieland. We verblijven van 25 t/m 27 september in kampeerhuis Twest Endt Dorpsstraat 181, Vlieland.

De prijs van het weekend is € 100,- per persoon. 

Hiervoor krijg je 2 overnachtingen, de bootovertocht, het hele weekend een fiets met 7 versnellingen, 1 
warme maaltijd. 2x ontbijt en 2 lunchpakketten. Ook zorgen we voor de nodige koffie en thee.

Je kunt je aanmelden via ans.selhorst@home.nl. Je mag ook bellen, 038-4534301 of 06-
51061166

Figuur 1: Tijdens een vorig waddenweekend kwam deze hongerige zilvermeeuw vlak bij ons toen we aan het eten waren.    
 Hij dacht zeker dat er iets te eten voor hem was. (foto Henk en Ans Selhorst)

Groot aantal waarnemers in Zwolle  door Anja Bosman-de Haan

Op waarneming.nl zijn in 2014 voor de gemeente Zwolle 3039 verschillende planten- en diersoorten 
gemeld. Zwolle heeft hiermee de 4e plaats veroverd op de ranglijst van alle gemeenten. 

Zwolle moest Bergen (NH), Ede en Wageningen, met respectievelijk 3591, 3392 en 3302 soorten, voor 
laten gaan. Het aantal in Zwolle waargenomen soorten was in 2013 overigens iets hoger: 3201 soorten 
(bron Waarneming.nl Nieuwsbrief 2, 9-1-2015).
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Sleedoornpage-eitjes zoeken in Zwolle-Zuid  
door Ine Reinders, Anja Bosman-de Haan, Sicco Ens en Wietske Prummel

De Vlinderstichting, KNNV- en IVN-Zwolle trekken al een aantal jaren samen op om sleedoornpage-eitjes 
te tellen. Ook in 2015 hebben we een speurtocht gedaan naar de eitjes. De honkvaste sleedoornpage 
(Thecla betulae) is een bedreigde vlindersoort in de groep van de blauwtjes. De sleedoorn is de waardplant 
van deze vlindersoort. De soort overwintert als ei. In april komen de eitjes uit. De rupsen eten dan van de 
bladknoppen, later ook van het blad.

Het vrouwtje legt in augustus-september (en soms tot in november) haar eitjes in de oksels van zijtakjes 
van jonge, vitale sleedoornstruiken, en vooral op de overgang van één- naar tweejarige twijgen. Zij legt 
haar eitjes vooral op de zonnige zuid- of westzijde van de struik. De verborgen levende vlinder is onopval-
lend en verschijnt pas eind juli. De eitjes zijn in de winter vrij gemakkelijk op sleedoorntakken te vinden. 
Als je wilt weten of deze vlindersoort in een gebied voorkomt, en hoe talrijk hij is, kun je je het beste op 
de eitjes richten.

De sleedoornpage komt voor op de overgang van zand- naar kleigronden. De soort is aangetroffen langs 
de randen van de Veluwe, in Zuid-Limburg, op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug, in Overijssel 
(Zwolle, het Vechtdal bij Ommen en Steenwijk), en in Zuidoost-Friesland. Wolvega is de meest noordelijke 
locatie. De laatste jaren verschuift het leefgebied van de sleedoornpage steeds meer van natuurgebieden 
naar tuinen en parken in stedelijk gebied. De sleedoornpage is de enige bedreigde vlindersoort in Ne-
derland die vooral buiten natuurgebieden voorkomt, waaronder in de stad Zwolle. De aanplant van veel 
sleedoornstruiken tegen de geluidswallen langs de IJsselallee en in struwelen in de parken van Zwolle-Zuid 
zal daaraan hebben bijgedragen.

De sleedoorns moeten af en toe gesnoeid of afgezet worden om voor de sleedoornpage als waardplant 
geschikt te blijven. Het snoeien moet beslist niet elk jaar gebeuren, zoals voor een haag. Dit lijkt het 
beleid te zijn met de nieuwe aanplant van meidoorns en sleedoorns langs de Parallelweg: we vonden er 
geen enkel sleedoornpage-ei. Het beste is het om elke twee jaar 20% van de sleedoorns in een struweel 
met sleedoorns te snoeien, dus niet alle struiken tegelijkertijd. Dit moet het liefst in de winter gebeuren, 
omdat je er dan beter bij kunt, en kunt zien wat je doet. Alvorens te gaan snoeien moeten de te snoei-
en struiken worden afgezocht op eitjes. Takjes met eitjes kunnen dan verwijderd worden en naar elders 
getransplanteerd.

Figuur1: Drie sleedoornpage-eitjes bij elkaar.  (foto Remco Vos, van Vlinderwerkgroep IVN Eemland)
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Sleedoornpage-eitjes in Zwolle-Zuid
Al enige jaren is het in januari/februari soms een drukte van belang bij de Zwolse sleedoornstruiken, met 
name in Zwolle-Zuid. Onder leiding van biologen Sicco Ens van de Vlinderstichting en 'onze' Anja Bosman 
wordt elke sleedoornstruik onderzocht. De ronde, witte eitjes, een speldenknop groot, zijn met enige 
oefening ook door beginners te vinden. Het oppervlak is bedekt met een ribbelpatroon: net een zee-egeltje 
(zie figuur 1).

Gewapend met een loep gaan de tien vrijwilligers aan de slag (figuur 3). Een gezond eitje gevonden? 
Dan wordt de plek opgeslagen in Sicco's GPS en elk eitje wordt afzonderlijk gemerkt met een touwtje. 
Dan weten we dat dat eitje al geteld is en opgeslagen. Soms zijn de eitjes al opgegeten door andere 
organismen. Die tellen niet mee. We komen op de sleedoorns ook af en toe eitjes van blauwrandspanner, 
meidoornuil en kortzuiger tegen. Dit zijn nachtvlinders die hun eitjes o.a. op sleedoorn leggen en ook als 
ei overwinteren. De eitjes van de blauwrandspanner zijn langwerpig en meestal ingedeukt: net badkuipjes. 
Vooral in de parken krijg je leuke reacties van hondenuitlaters en andere wandelaars. Een leidster van 
een kinderdagverblijf opende voor ons het hek tot het speelplein. Daarachter wist zij ook een sleedoorn 
te staan: met eitjes!

De touwtjes van vorig jaar vind je soms terug. Dit seizoen zijn er tijdens zes teldagen ongeveer 555 
eitjes van de sleedoornpage gevonden in Zwolle-Zuid: ca. 120 langs de IJsselallee, 270 bij het Jo van 
Marle-sportpark, rond de 40 in het Schellerpark, ca. 116 in het Ittersumerpark en 2 aan het begin van de 
Bloksteeg, tegen de geluidswal langs de IJsselallee. Dankzij de bijdrage van Zwolse KNNV-ers en IVN-ers 
kan de Vlinderstichting de stand van de sleedoornpage in Zwolle bijhouden.

In de winter van 2008-2009 werden in Zwolle-Zuid in totaal 171 eitjes geteld, in 2009-2010: 200 eitjes, 
in 2010-2011: 262, in 2011-2012 117, in 2012-2013: 244, en in 2013-2014 maar liefst 742. Het record in 
2013-2014 werd mede bereikt door het zoekwerk door Leo Winter, die helaas op 8 oktober 2014 overleed. 
Uit deze aantallen kun je niet zonder meer afleiden dat de sleedoornpage in Zwolle tot 2014 sterk toenam 
en in 2015 weer iets afnam: het aantal tellers varieerde per dag van 1 tot maximaal 8 meer of minder 
goed getrainde mensen. Dit heeft de tellingen uiteraard beïnvloed, evenals het weer op een teldag. Als 
het begon te sneeuwen, is het tellen meestal gestopt. Toch is het nuttig jaarlijks het aantal eitjes op de 
sleedoorns in Zwolle-Zuid te blijven tellen.

Dus volgend jaar weer! Doe je mee? Stuur een e-mail naar anjabosmandehaan@hotmail.com.
Wie meer wil weten over de sleedoornpage vind dit onder meer op http://www.vlinderwerkgroepthecla.
be/sleedoornpage.html

Figuur 2: Leden van KNNV- en IVN-Zwolle zoeken met Sicco Ens van de Vlinderstichting (2e van rechts) in de geluidswal  
 van de IJsselallee naar sleedoornpage-eitjes. (foto Ine Reinders)
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Cursus wilde bijen, een verslag 
door Anne Jan Loonstra

Inleiding
In 2014 is door KNNV-Zwolle een cursus Wilde Bijen georganiseerd. De afdeling had hiertoe een werkgroep 
Wilde Bijencursus opgericht, waarbinnen Anja Bosman-de Haan de organiserende en coördinerende rol 
had. Zij heeft deze functie met veel aandacht en grote inzet vervuld. De eerste aanzetten tot de cursus 
waren gedaan door Henk Wubbolts van de Bijenteeltvereniging Zwolle e.o. Binnen deze vereniging bleek 
echter te weinig draagvlak voor een wilde bijencursus. De organisatie is daarna overgenomen door KNNV-
Zwolle. Financieel is de cursus mede mogelijk gemaakt door Groen en Doen.

Aanleiding cursus
Al langere tijd overwogen enkele personen binnen verschillende verenigingen in en rond Zwolle een be-
ginnerscursus wilde bijen op te zetten. Reden hiervoor was de gebrekkige kennis van deze soortgroep 
in Zwolle en omstreken, zowel wat betreft de verspreiding van de wilde bijen in deze contreien, als wat 
betreft leefwijze, levenscyclus en dergelijke aspecten. Er was duidelijk een cursus nodig om mensen op dit 
vlak op te leiden en te enthousiasmeren en op die manier ook in Zwolle aandacht voor de wilde bijen te 
krijgen. Na intensief overleg in Zwolle, en via de telefoon en e-mail is een programma opgesteld.

Docenten
Hoofddocent: Anne Jan Loonstra. 
Gastdocenten: Pieter van Breugel, Joop Dahm, Arie Koster.

Opzet, doel en doelgroep van de cursus
Samengevat ging het om een laagdrempelige cursus op het gebied van wilde bijen met een introducerend, 
degelijk en praktisch karakter. De deelnemers maakten niet alleen kennis met de wilde bij, maar ook met 
allerlei insecten die op wilde bijen lijken, zoals zweefvliegen en roofvliegen. De cursisten hebben kunnen 
leren hoe deze te onderscheiden van wilde bijen, in theorie, maar ook tijdens een viertal veldexcursies. De 
cursus had dus een brede basis. Zij is bedoeld als een opstapje voor zelfstudie, zowel op het vlak van de 
biologie en de ecologie, als op dat van de determinatie. De huidige opzet biedt goede mogelijkheden voor 
determinatie- en terugkomdagen.

De deelnemers waren mensen met een interesse in de natuur, al dan niet leden van verenigingen zoals 
KNNV of IVN. Het ging om mensen met meer of minder - tot zelfs geen – voorkennis, die oprecht geïnter-
esseerd bleken en echt iets met wilde bijen wilden gaan doen. Elke cursist nam zo veel mogelijk deel aan 
alle theorieonderdelen en veldexcursies. Zij kregen een cursusboek dat geldt als begeleidend naslagwerk 
(Loonstra 2014) (zie figuur 1).

Figuur 1 (links): 
Omslag begeleidend cursusboek. 
(foto Anne Jan Loonstra)

Figuur 2&3 (rechts): 
Twee dia’s uit de theorieles over 
kennismaking met wilde bijen. 
(foto’s en samenstelling Anne Jan 
Loonstra)
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Het streven was blijvende activiteit en betrokkenheid van de deelnemers op het gebied van wilde bijen 
te creëren, te zorgen voor meer draagvlak voor wilde bijen in de leefomgeving, bij-vriendelijk beheer te 
stimuleren en educatie en onderzoek (inventarisatie) op het gebied van wilde bijen te bevorderen.

Globale inhoud theorie en praktijk

1. Wilde bijen in hun element (Anne Jan Loonstra)
De eerste theorieles ging in op biologie, levenscyclus, levenswijze, verbondenheid met het landschap en 
de flora, bedreigingen, beheer en inrichting van tuin en landschap en het bevorderen van de aanwezig-
heid van bijen om het huis. De cursus was zo opgezet dat alle behandelde onderdelen gedurende de hele 
les regelmatig aan elkaar werden teruggekoppeld. De cursisten kregen niet alleen details en weetjes van 
de levenswijze gepresenteerd, maar ook hoe deze onderling samenhangen en hoe zij gekoppeld zijn aan 
het landschap waarin de bijen leven. De presentatie bestond uit woord en beeld; het laatste bestond uit 
foto- en filmmateriaal en eigengemaakte schaalmodellen (zie figuur 2&3). Het visuele karakter van de 
presentatie en het filmmateriaal zorgden voor veel enthousiasme; een wereld ging voor de mensen open. 
Kerndoelen waren bewustwording en verwondering.

2. Determinatieles (Anne Jan Loonstra).
Na de theorieles kwam de praktijkles, waarbij de cursisten opgeprikte bijen leerden determineren. Als 
eerste leerde men door middel van een beknopte presentatie hoe een bij te onderscheiden van alle an-
dere angeldragers. Elke deelnemer kreeg een eenvoudige tabel tot de genera (geslachten), een binoculair 
en een opgeprikt vrouwelijk exemplaar van een bijensoort. Zij kregen allen een en dezelfde soort uit de 
volgende genera: Andrena, Osmia en Nomada. Met behulp van een powerpoint-presentatie met detail-
foto’s van alle lichaamsonderdelen die in de tabel werden genoemd, determineerden de cursisten samen 
Andrena en Osmia tot op het genus. De opzet was dus de cursisten niet achterover te laten zitten en 
presentaties te laten bekijken, maar ze echt aan het werk te zetten. De mensen worden bewogen zelf te 
kijken, de vragen goed te lezen, de beestjes te draaien en te keren etc.

Na de gezamenlijke determinatie volgde een zelfstandige determinatieopdracht, waarbij alle deelnemers 
zonder begeleiding een Nomada moesten determineren. Wederom kreeg iedereen een vrouwelijk exem-
plaar van dezelfde soort. Nadat alle deelnemers klaar waren, werden alle vragen in de tabel weer toegeli-
cht met een powerpoint-presentatie. Hierdoor kon men zien of men via de goede weg door de tabel heen 
was gekomen (of niet) en waar de grootste moeilijkheden lagen.

Kerndoelen waren bewustwording van de omvang van de soortenrijkdom aan wilde bijen in Nederland en 
van de drempel die men over moet om bijen echt goed te leren kennen. Dit laatste in vergelijking met 
bijvoorbeeld dagvlinders waarbij determinatie voornamelijk neerkomt op plaatjes kijken.

3. Wilde bijen in relatie tot groenbeheer (Arie Koster).
Arie Koster verzorgde een lezing waarbij de cursisten kennismaakten met allerhande aspecten rond bij-
en en groenbeheer: de geschiedenis van het groenbeheer in Nederland, de mentaliteit onder groenbe-
heerders en het publiek, praktijkvoorbeelden, knelpunten, etc. Kerndoelen waren horizonverbreding en 
leren denken en kijken vanuit het perspectief van het beheer van onze groene omgeving.

4. Nesthulp voor bijen (Pieter van Breugel & Joop Dahm)
Tijdens deze cursusochtend werden voor de pauze de voorwaarden voor zinvolle nesthulp voor solitaire 
bijen en wespen besproken. Daarbij is dieper ingegaan op het aanbieden van bamboe, riet of houtblok-
ken met geboorde gaten. De diameters, de diepte en de plaats in de zon bepalen welke bewoners erop 
afkomen. Vele voorbeelden passeerden de revue, van eenvoudige rietbundels en nestblokken tot grote 
bijenhotels. Nadrukkelijk werd aanbevolen om klein te beginnen en de nesthulp uit te breiden als blijkt 
dat deze goed aanslaat.

Na de pauze was er een korte uiteenzetting door Joop Dahm, die rosse metselbijen inzet voor de bestui-
ving van blauwe bessen. U-vormig gefreesde gangen in plankjes die op elkaar gestapeld zijn blijken graag 
door deze bijen te worden benut (zie figuur 4). Na dit intermezzo kwam een aantal soorten solitaire bijen 
aan bod die gebruikmaken van de aangeboden nestgelegenheden. Voorbeelden zijn de wormkruidbij, de 
tronkenbij, klokjesbijen, metselbijen, wolbijen, maskerbijen en behangersbijen.

Afgesloten werd met het laten zien van diverse soorten parasitaire insecten, die leven ten koste van bijen 
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in de nesthulp. Zie ook Van Breugel (2014). Kerndoelen van deze les waren bewustwording, verwondering 
en praktische inzichten.

5. Excursies (Anne Jan Loonstra)
Om kennis te maken met de variatie aan wilde bijen is ervoor gekozen om op vier verschillende tijdstippen 
het veld in te gaan, twee keer in het voorjaar en twee keer in de zomer. De excursies waren natuurlijk 
voornamelijk op bijen gericht, maar elk ander gevonden insect werd ook bekeken en besproken. Dit om 
een brede basis te bieden.

De eerste twee excursies waren voornamelijk gericht op het al wandelend zien wat we met z’n allen tegen-
kwamen op de verschillende excursieterreinen. Tevens keken we naar wat de bij in een landschap nodig 
heeft: nestplaatsen, specifieke voedselplanten etc. De laatste twee excursies waren soortgelijk van opzet, 
maar toen mochten de deelnemers bovendien zelf of in kleine groepjes bijen of andere insecten gaan 
vangen. De vangsten werden tijdelijk bewaard voor centrale bespreking. Het ging hier dus niet alleen om 
herkenning van bijen in het veld, maar tevens om het vangen en hanteren van bijen zelf te leren.

Voor de heide-excursie had ik een speciale zoekkaart gemaakt, waarop twee heidespecialisten (Andrena 
fuscipes en Colletes succinctus) en hun broedparasieten (Nomada rufipes en Epeolus cruciger) zijn afge-
beeld (figuur 5). Deze bijen hebben alle (via zichzelf of de gastheer) een directe binding met struikhei (Cal-
luna vulgaris). Tijdens deze excursie konden de deelnemers door deze beperking (slechts vier soorten!) 
redelijk gemakkelijk de soorten vangen en aanwijzen. Kerndoelen waren nu het leren kijken en observeren 
in het veld en het leren vangen en hanteren van insecten.

Tijdens de vier excursies rondom Zwolle zijn er in totaal 45 soorten bijen waargenomen (zie figuur 6, let 
op: hommels zijn ook bijen!). Daarmee hebben de cursisten een aardige indruk gekregen van de vormen 
en soortenrijkdom in Nederland (358 soorten) en in Zwolle in het bijzonder. De schatting is dat er in en 
rond Zwolle zeker 100 soorten wilde bijen voorkomen. Naast bijen zijn er 92 andere soorten insecten 
bekeken en vergeleken om de cursisten breder in te leiden op alles wat er op bloemen te vinden is.

Vier excursies in 2014:
12 april
Het Engelse Werk. Bloem- en structuurrijke uiterwaarden en dijktalud bij Zwolle.
17 mei
Agnietenberg en omgeving. Bloemrijke begraafplaats, groene zones in woonwijk, bloemrijke dijk, bos en 
park Agnietenberg.
7 juni
Terrein van de oude steenfabriek bij Windesheim. Groot braak terrein. Bodem schraal en bloemrijk met 
veel microstructuren.

Figuur 4: MDF-plank met gefreesde nestgangen voor rosse metselbijen (links) en de cursisten aandachtig aan het 
 luisteren (rechts). (foto's Pieter van Breugel en Henk Wubbolts)
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30 augustus
Wezepsche Heide. Heideterrein, afgewisseld met bossen. Excursie gericht op heidespecialisten.

Nabeschouwing
De cursus en de huidige opzet ervan zijn binnen KNNV-Zwolle positief ontvangen. Voor de meeste deelne-
mers is er een compleet nieuwe wereld opengegaan en zij zullen nooit meer naar een landschap kunnen 
kijken zonder even (of langer) aan de bijen te denken.

Wel blijft het de vraag hoeveel mensen na de cursus daadwerkelijk doorgaan zich te verdiepen in wilde 
bijen en zo ja, in welke vorm en in welke mate. Naar bijen en andere insecten kijken blijft altijd een gewild 
onderwerp voor een lezingenprogramma en als excursiedoel. Diepgaander studie echter lijkt voor veel 
mensen een te hoge drempel, zeker als het gaat om het opbouwen van soortenkennis. Waar men aan-
vankelijk denkt met een eenvoudige zoekkaart uit de voeten te kunnen, komt men al snel van een koude 
kermis thuis en blijkt het opbouwen van een solide soortenkennis niet gemakkelijk te realiseren. Voor veel 
mensen blijft het bij even proeven aan de materie. De verwondering blijft uiteraard wel bestaan. Het is 
zaak doordacht en helder om te gaan met bovengenoemd probleem bij het geven van nieuwe cursussen.

Wat betreft het determinatieonderdeel: het bleek te ambitieus om dit te willen leren aan mensen die dit 
nooit eerder hebben gedaan. De praktijk wees echter uit (ondanks bovenstaande opmerkingen) dat de 
deelnemers erg enthousiast waren en er over het algemeen goed uit kwamen. Dit onderdeel zorgde er ook 
voor dat de cursisten een aardige indruk kregen van de omvang van een bijenstudie en beseften dat je 
de soortenkennis niet zomaar even opdoet met een paar determinatielesjes. Er waren een paar enthousi-
astelingen binnen de cursus die ook in eigen tijd zijn gaan fotograferen en een enkele keer iets zijn gaan 
verzamelen. Zoals eerder gezegd is het verzamelen van dieren voor veel mensen bezwaarlijk omdat dit 
neerkomt op het doden van de dieren. Het is zaak om ook aan deze groep mensen voldoende te bieden 
op de andere vlakken in de cursus.

De cursisten hebben bijzonder veel geleerd van alle excursies (zie figuur 7). Met name het leren ontdekken 
van waar de bijen te vinden zijn, wanneer ze te vinden zijn en dat er überhaupt zoveel aanwezig kunnen 
zijn in de eigen omgeving sloeg erg goed aan. De cursisten wisten ook elkaar te enthousiasmeren en op 
zaken te wijzen. In maart 2015 is de tweede editie van de wilde bijencursus van start gegaan.

Literatuur:

Loonstra, A.J. 2014. Wilde bijencursus. Uitgave in eigen beheer. 60p.
Breugel, P. van 2014. Gasten in bijenhotels. Eis Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden & 
Naturalis Biodiversity Center, Leiden.

Figuur 5:   
Zoekkaart voor twee soorten 
wilde bijen die  gebonden 
zijn aan struikhei. 
(Samengesteld door Anne Jan 
Loonstra)

Figuur 6 (rechterblad):  
Tabel met tijdens de cursus 
aangetroffen soorten.

Gebied en datum (in 2014)

H
et

 E
ng

el
se

 W
er

k

Be
rg

kl
oo

st
er

 b
eg

ra
af

pl
aa

ts
 b

ij 
Ag

ni
et

en
be

rg

O
m

ge
vi

ng
 A

gn
ie

te
nb

er
g 

(w
an

de
lin

g 
ric

ht
in

g 
di

jk
)

D
ijk

 A
gn

ie
te

nb
er

g

Bo
s 

Ag
ni

et
en

be
rg

O
ud

e 
St

ee
nf

ab
rie

k 
W

in
de

sh
ei

m

W
ez

ep
er

he
id

e

Nederlandse soortnaam Wetenschappelijke soortnaam 12-4 17-5 17-5 17-5 17-5 7-6 30-8

Geriemde zandbij Andrena angustior x

Witbaardzandbij Andrena barbilabris x x

Tweekleurige zandbij Andrena bicolor x

Goudpootzandbij Andrena chrysosceles x

Grasbij Andrena flavipes x

Vosje Andrena fulva x

Roodgatje Andrena haemorrhoa x

Ereprijszandbij Andrena labiata x

Gewone dwergzandbij Andrena minutula x x x

Viltvlekzandbij Andrena nitida x x

Witkopdwergzandbij Andrena subopaca x

Grijze zandbij Andrena vaga x

Variabele zandbij Andrena varians x

Roodbuikje Andrena ventralis x

Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella x

Honingbij Apis mellifera x x x

Tuinhommel Bombus hortorum x x

Boomhommel Bombus hypnorum x x x x

Steenhommel Bombus lapidarius x x x

Veldhommel Bombus lucorum x

Akkerhommel Bombus pascuorum x x x x

Weidehommel Bombus pratorum x x

Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris x

Aardhommel Bombus terrestris x x x

Grote koekoekshommel Bombus vestalis x
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Gebied en datum (in 2014)
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Nederlandse soortnaam Wetenschappelijke soortnaam 12-4 17-5 17-5 17-5 17-5 7-6 30-8

Geriemde zandbij Andrena angustior x

Witbaardzandbij Andrena barbilabris x x

Tweekleurige zandbij Andrena bicolor x

Goudpootzandbij Andrena chrysosceles x

Grasbij Andrena flavipes x

Vosje Andrena fulva x

Roodgatje Andrena haemorrhoa x

Ereprijszandbij Andrena labiata x

Gewone dwergzandbij Andrena minutula x x x

Viltvlekzandbij Andrena nitida x x

Witkopdwergzandbij Andrena subopaca x

Grijze zandbij Andrena vaga x

Variabele zandbij Andrena varians x

Roodbuikje Andrena ventralis x

Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella x

Honingbij Apis mellifera x x x

Tuinhommel Bombus hortorum x x

Boomhommel Bombus hypnorum x x x x

Steenhommel Bombus lapidarius x x x

Veldhommel Bombus lucorum x

Akkerhommel Bombus pascuorum x x x x

Weidehommel Bombus pratorum x x

Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris x

Aardhommel Bombus terrestris x x x

Grote koekoekshommel Bombus vestalis x



ZNT

32 | Zwols Natuur Tijdschrift 22e jaargang nummer 1

Ranonkelbij Chelostoma florisomne x

Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum x x x x

Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum x

Matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium x x x

Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio x x

Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum x

Gewone franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum x

Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum x x

Grote bladsnijder Megachile willughbiella x

Geelschouderwespbij Nomada ferruginata x

Gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata x

Kortsprietwespbij Nomada fucata x

Smalbandwespbij Nomada goodeniana x x

Gewone dubbeltand Nomada ruficornis x x

Geeltipje Nomada sheppardana x

Rosse metselbij Osmia bicornis x

Heideviltbij Epeolus cruciger x

Heizijdebij Colletes succinctus x

Heidezandbij Andrena fuscipes x

Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes x

Figuur 7:  
Bijen vangen tijdens de 
veldexcursie.
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De IVN-stand. Interview met Fenna Westers 
door Carin van de Ploeg en Wietske Prummel

Op 21 maart 2015 stond de IVN-stand op de GroenDoeDag van de gemeente Hattem. Deze dag, die als 
thema had ‘Natuur en Educatie’, werd gehouden in het gebouw De Marke aan de Daendelsweg. De ge-
meente Hattem deelde buiten zakken compost uit. De GroenDoeDag was voor de redactie een mooie aan-
leiding om Fenna in de stand te bezoeken en haar te interviewen over haar werk voor het IVN. Aansluitend 
aan de IVN-stand hadden Heike Tack en Margreet Dekker een tafel ingericht met onder meer naakt- en 
huisjesslakken, braakballen, kastanjetakken en andere dingen die kinderen met hen konden bekijken en 
doen (Figuur 1).

Carin: wanneer ben jij met de stand voor het IVN begonnen en hoe kwam dat zo? Fenna: “Dat was toch 
wel aan het begin van de jaren 90, of nog iets eerder. Hoe dat kwam? Omdat ik het belangrijk en leuk 
vond en nog steeds vind. Ik zou het eerst tijdelijk gaan doen; dat bleef maar tijdelijk, en op een gegeven 
moment werd dat ‘tijdelijk’ eraf gehaald en deed ik het gewoon, en ik doe het nog steeds.”

Carin: dat is een behoorlijk lange tijd. Fenna: “Ja, en ik was ook een van de oprichters van de IVN-afdeling 
Zwolle. Dat is nu 40 jaar geleden, in 1975. Mensen uit allerlei organisaties hier in Zwolle vonden het 
nodig dat er een IVN-Zwolle zou komen: de gemeente (ik werkte zelf ook bij de gemeente, bij de afdeling 
plantsoenen, als natuureducatief medewerker), Staatsbosbeheer, het onderwijs, Landschap Overijssel en-
zovoort. En IVN-Zwolle bestaat nog steeds.”

“Ik heb behalve de stand ook andere dingen voor het IVN gedaan. In de beginjaren van het IVN heb ik met 
anderen vijf fietsroutes rond Zwolle uitgezet en in boekjes beschreven. We organiseerden ook verschil-
lende tentoonstellingen, onder andere in Dalfsen, Hasselt, Wijhe, Heino en Ommen.“

Carin: hoe loopt de stand? Fenna: “Die loopt wel goed, zoals eigenlijk altijd. Vroeger stonden we ook wel 
vier of vijf dagen op een tuinbeurs in de IJsselhallen. Dat was een heel ‘gedoe’ om bemensing te krijgen. 
En we stonden wel buiten met de stand, zoals bij de opening van de paddentunnels aan de Fabrieksweg in 
Windesheim. Het muziekkorps van Windesheim zorgde voor de muziek, en burgemeester Franssen opende 
de tunnels. Een heel vrolijk evenement. Wij stonden er dan met onze stand om informatie over de natuur 
te geven, en mensen ook inhoudelijk voor te lichten. En we stonden wel op meer plaatsen. De laatste jaren 
staan we zes keer per jaar in de Nooterhof, onder andere op de streekmarkten en de voor- en nazomer-
feesten daar. En zoals nu, iets extra’s hier in Hattem.”

Figuur 1:  
De IVN-stand opgesteld 
op de GroenDoeDag 
van de gemeente Hat-
tem, met daarachter 
(rechts) Fenna Westers. 
Links: de doe-tafel van 
Heike Tack en Margreet 
Dekker (met mutsje).
(foto: Carin van de Ploeg)
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Carin: wat heb je allemaal in de stand? Fenna: “Ik heb allerlei boekjes, loeppotjes, zoekkaarten, herken-
ningskaarten. Die verkoop ik. Het aantal herkenningskaarten breidt zich gelukkig steeds meer uit. Boekjes 
over dieren in de tuin, educatieve boekjes en folders, zoals over rupsen. Kortom: praktische dingen die 
mensen nodig hebben voor hun natuurbeleving en voor de kennismaking met de natuur.

Carin: je hebt ook loco’s liggen. Wat doe je daarmee? Wietske reageert verbaasd: Wat zijn dat? Fenna: 
“Dat is een plastic bord in de vorm van een doosje met twaalf steentjes, genummerd 1-12; verder heb 
je een kaart met bv. 12 vogels en 12 vogelnamen; je legt de nummers op de - naar jouw idee - juiste 
vogelnaam; als je klaar bent, keer je de loco-doos om, en controleer je op de achterzijde door middel van 
figuren of je de juiste naam bij de juiste vogel hebt geplaatst.” Voor wie het nog niet helemaal duidelijk is: 
kom een keer bij Fenna in de stand, dan kun je het zelf doen. “Met die loco’s kun je kinderen, maar ook 
volwassenen een activiteit laten doen. Vaak zeggen ze: ik ken geen vogels. Dan moedig ik ze aan: begin 
met wat je weet. Dan valt het vaak erg mee.”

“Die loco-bladen maak ik zelf, je kunt eindeloos variëren: vruchten, bomen, paddenstoelen, bloemen, vlin-
ders, waterdiertjes. Vogels zijn het meest in trek. Je moet een beetje geschikte afbeeldingen hebben. Het 
is belangrijk dat je er wat van leert. Met die loco’s heb je direct contact en je kunt over de vogels, bomen, 
bloemen etc. vertellen. Ik verkoop ze ook, voor 1 Euro, ongeplastificeerd. Dan kunnen de mensen het thuis 
oefenen/spelen, want ze hebben vaak nog een loco-doos op de zolder liggen.”

“Activiteitenfolders geef ik alleen mee als mensen geïnteresseerd zijn. Lid worden mensen niet zo gauw. 
Dat gaat meestal via een excursie of een cursus. De stand is een eerste contact met het IVN en geeft de 
mogelijkheid tot een gesprek over natuur en natuurbeleving.”

Helmhorst 2015 "De wind waait nu door het bos". 
door Erik van Dijk

De afgelopen jaren inventariseerden diverse werkgroepen van KNNV afdeling Zwolle de natuurwaarden 
van het mooie, maar wat vergeten landgoed Helmhorst in de buurtschap Herfte, ten zuiden van Berkum 
(zie Van Dijk, Ruiter & Versteegde, 2012; Van Dijk 2013). Zorgpunten wat betreft duurzaam behoud en 
herstel van natuurwaarden zijn de recente eigendomsoverdracht aan een investeringsmaatschappij en 
tegelijk het jarenlang achterstallige onderhoud van het bos. Het idee achter onze inventarisaties was dat 
het aantonen van de natuurwaarden belangrijk is om het landgoed onder de aandacht te brengen van 
beleidsmakers bij gemeente en provincie en om nuttig advies te kunnen geven over het beheer.

Leden van onze afdeling liepen mee met de nieuwe terreinbeheerder en hoorden van het plan om het bos 
sterk uit te dunnen. Dat was al zo’n twintig jaar niet meer gebeurd. In principe kan het kappen van dunne 
boompjes onder of naast gezonde, uitgegroeide bomen geen kwaad. En bij twee gezonde bomen die te 
dicht bijeen staan, moet een keuze worden gemaakt om een van beide bomen verder te laten uitgroeien. 
Een deel van het bos bestaat uit monotone, dichte aanplant van Douglassparren, waarin best flink gekapt 
kan worden. Het is sowieso voor het landschappelijk aanzicht en de biodiversiteit goed dat er open plekken 
komen waar de oorspronkelijke loofbomen en struiken weer een kans krijgen.

De afgelopen jaren waren de enige plekken waar rigoureus gekapt is, de delen van het bos onder en nabij 
de beide hoogspanningslijnen die het landgoed helaas in het zuiden doorsnijden. Deze kap gebeurde rück-
sichtslos met achterlating van een chaos aan stammen en takken. Vanuit de KNNV werd op basis van onze 
inventarisatieresultaten aan de huidige beheerder duidelijk gemaakt dat we dat soort kap in de andere 
delen van het bos niet zouden toejuichen. Er werd daarom in het hele bos zorgvuldig geblest. Dit is het 
markeren van bomen die voor het realiseren van bosdoelen moeten worden geveld. In dit geval werden 
gele stippen gezet op de bomen die gekapt moesten worden, vooral sparren en loofbomen die te dicht bij 
hun buurman stonden. Blauwe strepen werden gezet op de bomen die zeker moesten blijven staan.

Vanaf najaar 2014 tot na de jaarwisseling vond het ‘groot onderhoud’ plaats. Ik ging half februari eens 
kijken in het bos om de tijdelijke ‘ravage’ te zien en maakte een aantal foto’s (zie figuur 1-3). Een wan-
delaar - meestal lopen mensen er met hun hond - die ik toen tegenkwam, klaagde erover dat je tijdens 
stormweer nu in het ooit overal luwe bos flink in de wind loopt. Het groot onderhoud blijkt door veel be-
zoekers als vernieling van het hen bekende bos te worden ervaren.
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Bij mijn eerste inventarisatierondje meteen na de dunning, die gelukkig ruim voor het begin van het 
broedseizoen werd afgerond, valt een aantal zaken op. Zo was ons advies om de bosrand rond het plasje 
flink te dunnen om daar meer licht te krijgen en minder bladval in het water. Dat zou goed zijn voor de 
kwaliteit van het waterleven. Helaas is juist hier niet of nauwelijks gekapt. De nabije rododendrons blijken 
wel gekapt te zijn. Voor veel wandelaars is dit een teleurstelling omdat deze struiken in het voorjaar zo 
prachtig bloeiden. Maar de rododendron is een uitheemse soort, hoort meer in parken dan in bossen waar 
oorspronkelijke natuur wordt nagestreefd. Dat geldt weer niet voor de hulst waarvan we helaas ook veel 
gesneuvelde exemplaren aantroffen.

Wat de vogels betreft heeft Evert Ruiter begin maart, na de dunning, al goed rondgekeken en geluisterd. 
Nog voordat de trekkers uit Afrika weer terug zijn, constateert hij alweer een druk vogelleven. Alle stand-
vogels zijn in goede aantallen aanwezig. Grote bonte specht en boomklever zijn goed vertegenwoordigd 
en ook ijsvogel, buizerd en groene specht heeft hij gezien en gehoord. De opvallende afwezigen waren 
appelvink en holenduif.

Wellicht de grootste verstoring naast het kappen zelf, zijn de sporen van het transport van de gekapte 
stammen uit het bos, plaatselijk 0,4 tot 0,5 meter diepe sporen in de zachte bosgrond. Er wordt vaak 
geklaagd dat wandelaars het fragiele evenwicht tussen boomwortels en mycorrhiza van schimmels in 
de bodem verstoren, maar de talrijke zeer diepe sporen van zware trekkers gedurende de natte winter-
maanden houden een veelvoud van dat effect in. Wel is het vergeleken tot recreatiewandelen eenmalig. 
Bij het transport werden ook veel wortels van de blijvende bomen zwaar beschadigd of doorgesneden.

Voor de niet-gekapte bomen is er nog een andere zorg. Van met name bij beuken die opgroeien in een 
donker bos, is het bekend dat ze erg gevoelig zijn voor direct zonlicht: hun bast is dun en kan verbranden. 
Ik heb persoonlijk heel wat monumentale beuken gekend die om die reden voortijdig het loodje legden, 
zoals de prachtige Linnaeusbeuk in de Leidse Hortus. Vooral nabij de Helmhorstweg, die langs het bos 
loopt, maar ook op enkele andere plaatsen zijn vrijwel alle beschermende bomen verwijderd. Het is de 
vraag of de beuken die nu in de volle zon staan, het op de langere termijn redden. Een positief punt is 
dat de beheerder na het grootschalige onderhoud duidelijke bordjes heeft neergezet die mountainbikers 
en loslopende honden in het landgoed verbieden (Figuur 4). Ook is inmiddels een aantal paden afgesloten 

Figuur 1 (links): De twee oudste eiken staan er nog! (foto: Erik van Dijk) 
Figuur 2 (rechtsboven): Plaatselijk erg rigoureuze dunning van de beuken. (foto: Erik van Dijk)
Figuur 3 (rechtsonder): Flinke schade door het transport. (foto: Erik van Dijk) 
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met bomen of hekken wat de rust van de natuur ten goede komt (Figuur 5). Andere complimenten zijn te 
maken voor het goede herstel van de oude oprijlaan, het vrijstellen van de waardevolle zeer oude eiken 
en het laten staan en liggen van wat dood hout.

Het is van belang dat er ook na deze grootschalige dunning doorgegaan wordt met inventarisaties van 
de planten en dieren in het bos. Wat zijn de positieve effecten, en hoe lang duurt het voordat die te zien 
zijn? Zijn er negatieve gevolgen?

Daarom hierbij een oproep aan de werkgroepen van KNNV en IVN en aan individuele onderzoekers om 
de Helmhorst niet te vergeten en de inventarisaties van enkele jaren terug te herhalen met dezelfde of 
vergelijkbare methodieken.

Erik van Dijk, Evert Ruiter & Liesbeth Versteegde 2012. Landgoed Helmhorst (Zwolle), Natuurinventari-
satie 2005 – 2011. Rapport KNNV-Zwolle. 31 pagina's.

Erik van Dijk 2013. De Helmhorst, het vergeten landgoed. ZNT 20 (4), 24-27.

Figuur 4 (links): Toegang alleen voor wandelaars, met aangelijnde (foto: Evert Ruiter) 
Figuur 5 (rechts): Pad afgesloten voor mountainbikers (foto: Evert Ruiter)

Een nieuwe paddenstoelensoort voor Westerveld 
door Gerard Bredewold

Het is nog vroeg in de ochtend van 5 januari 2015. Het weer lokt om, zoals ik vaker doe, te gaan struinen 
in het Westerveldse bos. Begin januari loont het om weer eens op zoek gaan naar zakjeszwammen (as-
comyceten) op liggende stammen van omgezaagde of omgewaaide bomen. Vaak zijn daarop bijzondere 
zwammetjes te vinden onder andere pokzwammetjes (Nitschkia) en spleetkooltjes (Hysterium). Deze 
soorten zijn hooguit enkele millimeters groot.

Bij een omgezaagde haagbeuk maak ik een foto van mogelijk vergroeide kogelzwammen. Ik bekijk de foto en 
tot mijn verrassing zie ik tussen de kogelzwammen ook heel kleine schoteltjes, met een diameter van 3-5 mm, 
zwart en bruinzwart van kleur. Ik ben verrast: deze soort ken ik niet. Dit kan wel eens een leuke vondst zijn.

Voorzichtig snijd ik een stuk bast met materiaal af om mee te nemen voor microscopisch onderzoek. Een 
paar dagen later krijg ik van Herma Visscher, die het materiaal microscopisch onderzocht, het bericht dat 
het gaat om het hazelaarroetschoteltje (Patellariopsis atrovinosa). Op Waarneming.nl staat deze soort ver-
meld als zeer zeldzaam. De soort was niet eerder in het Westerveldse bos gevonden. Mijn dag was goed.
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Figuur 1: Grote aantallen hazelaarroetschoteltjes (de kleine zwarte schoteltjes) op de bast van een omgezaagde haag- 
 beuk in het Westerveldse bos, 5 januari 2015. (foto: Gerard Bredewold)
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Speurwerk
Het kind voert de opdracht uit: het schepnet 
vlak onder het watervlak heen en weer 
bewegen, het binnenste een paar keer 
buiten in een plastic bakje doen. Let 
op die griezel, de rugzwemmer, en leer 
de naam van de waterkever die met 
gele randen. Een kokerjuffer! Eer 
de glazenmaker. Een bloedzuiger(?) zet
zich vast op de huid....
  Het kind neemt een loep, 
zoekt de naam, schudt het diertje van zich af
en volgt het in zijn rappe, schuwe haast.
Zo alleen, lid van de kleine jaargroep, 
op zoek naar wat de tijd aan leven gaf, 
is het een jong dat in de kudde graast.
(Schoolkinderen van DE POLHAAR ontdekken de natuur in 
Vechterweerd © Lenze L. Bouwers (publicatie met toestemming van 
auteur)

In enkele rake regels staat hier het verhaal van de veldlessen die het IVN in de Vechterweerd geeft. De 
Vechterweerd ligt aan de zuidoever van de Vecht, bij de stuw in Dalfsen. Kinderen van groep 7 en 8 van 
basisscholen uit de omgeving, komen de natuur ontdekken aan de hand van opdrachtkaarten. Door zelf 
aan de slag te gaan en alle zintuigen te gebruiken kunnen ze de boeiende natuur in dit waterwingebied 
van Vitens ervaren. Én zoals veel leerkrachten na afloop zeggen: daar kan geen theorieboek tegenop!

Vitens en IVN werken samen in dit project. Vitens is eigenaar van het gebied, waar binnenkort water gewon-
nen wordt. Omdat natuurontwikkeling en waterwinning goed samen gaan, krijgt de natuur in de Vechter-
weerd vrij spel. Zo is er in de afgelopen jaren een afwisselende natuur ontstaan met bloemrijke graslanden, 
ruigtes met hoge planten en hier en daar struikgewas. Er groeien ruim 200 soorten planten! Het is een 
ideale plek voor vele soorten insecten, vogels en andere dieren. Om bebossing tegen te gaan trekt er een 
kudde galloway-runderen rond. Kortom een ideale, spannende plek om kinderen mee naar toe te nemen.

IVN-Zwolle maakte opdrachtkaarten en voor dit komende seizoen ligt ook een nieuwe diapresentatie met 
foto's van Rob Elfring klaar. Deze presentatie wordt gebruikt bij de introductieles op school. Een ervaren 
IVN-gids vertelt voorafgaand aan de veldles in de klas over de waterwinning van Vitens, ruimte voor de 
rivier en natuurontwikkeling in de Vechterweerd. Ook komen zaken als 'hoe ga je om met de wilde run-
deren (galloways)' en 'wat trek je aan' aan bod.

Een veldles duurt ongeveer 2 uur (een ochtend of een middag). De kinderen gaan in groepjes van 4 of 5 
de natuur onderzoeken en ontdekken gewapend met onder andere verrekijkers, loepen, schepnetten én al 
hun zintuigen het gebied. Met behulp van de opdrachtkaarten gaan ze bijvoorbeeld in de bodem boren, op 
plantenspeurtocht, naar vogels kijken, waterdiertjes vangen, gallowaypoep onderzoeken en van Vechtwater 
drinkwater maken. Natuurbeleving staat centraal en al doende leren de kinderen op een speelse manier van 
alles over de natuur en waterwinning. De scholen zorgen zelf voor hulpouders voor de groepjes leerlingen.

De IVN werkgroep Veldlessen Vechterweerd zorgt voor drie vrijwilligers per veldles om materialen uit te 
delen, naar de galloways te gaan en algemene begeleiding. Op dit moment zijn er ongeveer 13 mensen 
actief als veldlesgids. We zijn altijd op zoek naar nieuwe begeleiding. Ben je benieuwd naar Vechterweerd 
en heb je plezier in het omgaan met 10-12 jarigen? Kom dan eens kijken of vraag informatie op bij Heike 
Tack: veldlessen@ivnzwolle.nl.

Meer info vind je op www.ivnzwolle.nl en http://www.vitens.nl/overvitens/water/projecten/Paginas/
Vechterweerd-in-Dalfsen.aspx
Boekje van het IVN: Kom mee naar buiten! IVN laat kinderen de natuur beleven, pp. 20-21.

Vechterweerd Veldlessen 
door Ine Reinders

Figuur 1: 
Kinderen onderzoeken waterbeestjes 
uit de Vecht tijdens een veldles in de 
Vechterweerd. (foto Ans Messlink, een 
van de gidsen)
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Natuurgidsencursus IVN 2015 (1)
door Janneke Paalhaar

Sommige mensen adopteren een panda, een blindengeleidehond of een kind uit een ver land. Wij, cursis-
ten van de Natuurgidsencursus, adopteren een natuurterrein. Niet omdat er geld nodig is om het speci-
fieke gebied te onderhouden, maar omdat er best een beetje meer aandacht gevestigd mag worden op de 
mooie stukjes natuur in en rondom Zwolle.

Het adopteren van een natuurterrein is een van de onderdelen van de IVN-Natuurgidsencursus. We leren 
het gebied van binnen en van buiten kennen door allerlei onderzoeken uit te voeren op het terrein. We 
nemen bodemprofielen, vangen waterbeestjes, zoeken naar sporen van dieren op elk moment van de 
dag, achterhalen de historie van het gebied en onderzoeken de verschillende biotopen die er voorkomen.

Het gebied dat ik, samen met twee medecursisten, heb onderzocht is landgoed De Helmhorst, vlak 
ten oosten van Zwolle. Dit voor iedereen toegankelijke landgoed staat onder druk van een flink aan-
tal bedreigingen. Zo zijn er de oprukkende stad, een mogelijke verbreding van het spoor en een 
hoogspanningsleiding die het landgoed doorkruist. We realiseren ons hoe de verschillende belan-
gen een rol spelen bij het voortbestaan van een prachtig stukje cultuurhistorisch erfgoed van de 
stad. Niet alleen de historische, maar ook de ecologische en landschappelijke waarden van het land-
goed zijn bijzonder. Neem nou de eeuwenoude eiken die nog onderdeel uitmaken van een karakteris-
tieke houtwal (figuur 1). Of de vele verschillende soorten vleermuizen die er hun onderkomen vinden.

Het is inspirerend om een gebied bijna letterlijk in te duiken en er alles van te weten te komen. Landgoed 
De Helmhorst is niet alleen het behouden waard, het is ook zeker een bezoekje waard. En zo zijn er veel 
meer kleine stukjes natuur nabij de stad Zwolle die relatief onbekend zijn, maar wel bijzonder. Ga op zoek 
en adopteer eens zo’n stukje natuur, verdiep je er in en het zal je verrassen wat je allemaal tegen komt.

Figuur 2: Bruggetje over de wetering op landgoed De  
 Helmhorst. (foto Inge de Groot)

Figuur 1: Een eeuwenoude eik uit de houtwal op land- 
 goed De Helmhorst. (foto Inge de Groot, deel 
 neemster aan de cursus)

Natuurgidsencursus IVN 2015 (2)
door Harry Wendt
Toen we lazen dat er weer een Natuurgidsencursus ging starten, zei mijn vrouw: “Is dat niets voor jou?” 
Ik was juist op zoek naar een nieuwe uitdaging, dus daar heb ik even over nagedacht. Bij de eerste ken-
nismakingsbijeenkomst was het direct raak, er was geen denken meer nodig. Het begin van de cursus 
ging relatief veel over de natuur en ik dacht wel “Wat weet ik weinig”. Maar ook jijzelf als mens met al je 
mogelijkheden komt in de cursus spelenderwijs aan de orde. 

En niks hoeft, alles mag, en je bepaalt zelf maar hoever je wilt gaan, welk kennisniveau je wilt be-
reiken. En met leken, biologen en alles ertussenin is dat een mooie opzet. Het gaf mij daar-
om de mogelijkheid te ontdekken hoever ik kon en wilde gaan in het verwerven van kennis over 
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de natuur en over jezelf. Een nieuwe uitdaging: mooie natuur, fijne mensen en jezelf ontdek-
ken. Wat wil een mens nog meer. Op de Nooterhof een cursus krijgen is heel stimulerend. 
We hebben veel gedaan: Het eigen terrein onderzoeken (mijn tuin), een adoptieterrein (Kranenburg) met 
een groep samen onderzoeken, de gegevens vastleggen en presenteren, allerlei onderzoeksmethoden 
bekeken en uitgeprobeerd, eigen praatjes over de natuur gedaan b.v. 5 min en 10 minuten als voor-
bereiding op het natuurgids-zijn. En we zijn een weekend samen op pad geweest om elkaar dingen uit de 
natuur te leren, en ook een beetje om jezelf te leren kennen.

In februari begonnen we aan de laatste fase van de cursus: de eindpresentatie. Niet meer samen, maar 
zelf een onderwerp uit de natuur bedenken en daarover presenteren. Als je nog wat wilt leren is het nu 
de kans. En dat samen beleven en ontdekken met al die mensen die net zo gek van de natuur zijn als jij-
zelf, is fantastisch!Daarom kan ik iedereen aanraden, als de kans zich voordoet, de cursus ook te volgen.

Figuur 2: Welke insecten leven in een boom? Gebruik  
 een “omgekeerde paraplu”. (foto Mirjam   
 Smith)

Figuur 1: Welke kwaliteiten van mezelf herken ik in  
 een dier?! (foto Mirjam Smith)

Broedvogelinventarisatie Vreugderijkerwaard 2013. 
door Jur Furda, Radbout Echten en Erik van Dijk

Inleiding
In 2011 werd KNNV-Zwolle benaderd door Natuurmonumenten om een aantal soortengroepen te laten 
inventariseren in het uiterwaardengebied Vreugderijkerwaard door deskundige vrijwilligers. De Vreugde-
rijkerwaard ligt op de oostoever van de IJssel, ten westen van Zwolle, ter hoogte van Westenholte.

De aanleiding voor het verzoek van Natuurmonumenten was, naast de verplichtingen inzake (natuur)-
subsidieregelingen, dat het gebied sterk in ontwikkeling is vanwege het project Ruimte voor de Rivier. Bij 
Westenholte zal de dijk worden verlegd, waardoor de uiterwaarden worden vergroot en ook nog worden 
verdiept. Dankzij deze –inmiddels vertraagde- dijkverlegging zal het hoogwaterpeil van de IJssel bij Zwolle 
zo’n 15 cm dalen. De vastlegging van de ecologische waarden van het gebied in 2012 en 2013 (en inmid-
dels ook 2014) dient als een nulmeting voor de te verwachten veranderingen in de flora en fauna door de 
genoemde ingrepen.

Als soortengroepen voor inventarisatie door de KNNV-vrijwilligers kwamen in aanmerking de broedvogels, 
de amfibieën en reptielen, de insecten (met name libellen en vlinders) en de paddenstoelen. De vegeta-
tiekartering werd door Natuurmonumenten uitbesteed aan het bedrijf van Melchior van Tweel (zie Van 
Tweel, 2014). De libellen en vlinders zijn in 2012 en 2013 door KNNV-Zwolle geïnventariseerd (Winter, 
2014).

In 2012 en 2013 inventariseerde de Vogelwerkgroep Zwolle (coördinator Jur Furda) de broedvogels van 
het gebied. Over de broedvogels van 2012 berichtten Jur Furda en Radboud van Echten in ZNT 20/2 
(2013). In dit artikel worden de resultaten van de inventarisatie 2013 besproken en vergeleken met die 
van 2012. In 2015 worden de broedvogels in de Vreugderijkerwaard opnieuw geïnventariseerd.
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Figuur 1: Het inventarisatiegebied Vreugderijkerwaard (zwart omlijnd) met in blauw de route die tijdens de inventari- 
 saties in 2013 werd gelopen. 
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Methode
Het inventariseren van de broedvogels in het gebied is gebeurd volgens de Handleiding Sovon Broedvo-
gelonderzoek 2011, Broedvogel Monitoring Project Alle Soorten (BMP-A) (Van Dijk & Boele, 2011). Dit 
geldt voor zowel het veldwerk als het bureauwerk. Na de positieve ervaringen van 2012 is voor de tweede 
maal gebruik gemaakt van het digitaal invoeren van de telgegevens in de database van Sovon. Door mid-
del van autoclustering is per soort het aantal en de plaats van de territoria gegenereerd (meer over deze 
methodiek in het genoemde artikel in ZNT 20/2 (2013)).

Bezoeken en route
Er zijn in 2013 acht tellingen door vier groepjes tellers uitgevoerd. Een groep bestaat uit twee tot maxi-
maal vier tellers. De data/weekenden weken weinig af van die in 2012 (tabel 1). De resultaten van zeven 
tellingen zijn ingevoerd in het Sovon-systeem, die van de achtste zijn helaas zoekgeraakt. In figuur 1 is 
in blauw de vaste looproute van de inventarisaties binnen het gebied aangegeven. Conform de methode 
BMP-A was de aanvangstijd van de tellingen 1 uur voor zonsopgang.

Weersgesteldheid
Gedurende het broedseizoen van 2013, met name eind mei, waren de waterstanden van het rivierwater 
veel hoger dan in dezelfde periode van 2012. Dit had tot gevolg dat het eilandje in de nevengeul ge-
durende de broedperiode geheel onder water stond. Daardoor konden de vogelsoorten die in 2012 alleen 
op dit eilandje broedden (kluut, visdief en brandgans) in 2013 niet nestelen en geen jongen grootbrengen 
(figuur 2).

Resultaten
In 2012 en 2013 broedden in totaal 77 soorten vogels in de Vreugderijkerwaard. In 2012 waren dat er 62, 
in 2013 tien soorten meer, namelijk 72. Voor vijf soorten die hier wel in 2012 broedden, werd dat niet in 
2013 geconstateerd (tabel 2). Van de 77 soorten staan er 17 op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten 
voor Nederland. De Rode Lijst deelt de bedreigde vogelsoorten in volgens een combinatie van trend (toe-
name/afname op de lange duur) en zeldzaamheid.

Figuur 2: Kluut, broedvogel van het eiland in de Vreugderijkerwaard.  (foto Dirk G. Dekker van Natuurmonumenten)
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Deze 17 Rode Lijst-broedvogels van de Vreugderijkerwaard vallen in drie categorieën van deze lijst: 
bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE). Twee broedvogelsoorten van de Vreugderijkerwaard 
zijn bedreigd: watersnip en zwarte stern. Vijf soorten zijn kwetsbaar: wintertaling, zomertaling, slobeend, 
visdief en koekoek. Tien vogelsoorten zijn gevoelig. Dit zijn grutto, tureluur, veldleeuwerik, huiszwaluw, 
graspieper, gele kwikstaart, spotvogel, huismus, ringmus en kneu.

Conclusies
De inventarisaties in 2012 en 2013 zijn de eerste twee van een gewenste meerjarige broedvogelmoni-
toring in de Vreugderijkerwaard. Het is daarom nog niet mogelijk om vooruit- of achteruitgang in de tijd 
vast te stellen. Nieuwkomers, wegblijvers, stijgers en dalers kunnen in de komende jaren geconstateerd 
worden bij het consequent blijven toepassen van de gebruikte methodiek BMP-A. Op een totaal van 77 
broedvogelsoorten werden 17 Rode Lijstsoorten waargenomen (zie tabel 2).

Dat in 2013 zoveel minder kluten en visdieven in de Vreugderijkerwaard broedden, komt door het hoge 
water in eind mei. Mogelijk zijn de grotere aantallen broedterritoria van rietzanger, spotvogel en grasmus 
in 2013 dan in 2012 reëel (tabel 2), en nemen deze soorten echt toe in de Vreugderijkerwaard. De tijd 
zal het leren.

Over het broedsucces van de vogels in de verschillende biotopen binnen de Vreugderijkerwaard in 2013 
ten opzichte van 2012 kan het volgende worden gezegd: rietvogels: wisselend, sommige soorten meer 
territoria in 2013, andere minder; de soorten op het rivierduin: vrijwel gelijke aantallen territoria als in 
2012; de soorten van het struweel: een toename van het aantal territoria.

Andere ervaringen: meer dan getallen
Voor de tellers, waaronder de auteurs van dit rapport, ging het niet alleen om de broedvogels en hun terri-
toria. Soms zijn de belevenissen in het veld zo indrukwekkend dat je ze niet meer vergeet. Als waarnemers 
ben je in een landschap waar veel meer gebeurt en dat maakt voor ons mede het plezier van het tellen uit. 
Een voorbeeld is de jonge visarend die aan het jagen was boven het water. Hij dook vier keer, waarbij hij 
niets ving. De vijfde keer kwam hij met een prooi uit het water. Prachtig.
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Tabel 1. Overzicht inventarisatiebezoeken in 2012-2013 (duur: aantal uren)
 2012 start duur  2013 start duur
1 31-3 7:15 3:30  30-3 5:45 3:15
2 14-4 5:30 4  13-4 6:40 4:15
3 28-4 5:15 3:30  28-4 5:30 4:00
4 12-5 5:15 4:15  20-5 4:15 3:30
5 26-5 5:00 4:10  25-5* 4:45 4:30
6 16-6 5:10 4:30  09-6 5:10 4:30
7 30-6 4:20 4:40  23-6 4:30 3:50
8 16-7 5:00 2:15  uitgevoerd maar zoek
* ZEER HOOG WATER, EILAND ONDERGELOPEN
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soort Rode Lijst 2012 2013

Dodaars 2 -

Fuut 4 4

Knobbelzwaan 3 3

Kolgans - 2

Grauwe gans 29 24

Soepgans 2 1

Canadese gans 10 17

Brandgans 4 1

Nijlgans 3 2

Bergeend 9 5

Krakeend 6 12

Wintertaling KW - 5

Wilde eend 2 12

Zomertaling KW 2 1

Slobeend KW 1 4

Kuifeend 4 5

Buizerd 1 1

Fazant 3 3

Waterral - 2

Waterhoen - 1

Meerkoet 3 13

Scholekster 1 2

Kluut 28 2

Kleine plevier - 1

Kievit 1 1

Watersnip BE 1 -

Grutto GE 2 4

Wulp - 1

Tureluur GE 3 4

Kokmeeuw 1 3

Visdief KW 21 4

Zwarte stern BE 20 18

Holenduif - 3

Houtduif 4 4

Koekoek KW 2 3

Gierzwaluw 3 1

Grote bonte specht 1 1

Veldleeuwerik GE - 2

Huiszwaluw GE 1 -

soort Rode Lijst 2012 2013

Graspieper GE 20 25

Gele Kwikstaart GE 12 10

Witte kwikstaart 2 2

Winterkoning 6 6

Heggenmus 3 5

Roodborst - 1

Blauwborst 1 4

Merel 15 16

Zanglijster 2 3

Sprinkhaanzanger 1 -

Rietzanger 16 28

Bosrietzanger 20 7

Kleine karekiet 25 23

Spotvogel GE - 2

Braamsluiper 2 1

Grasmus 13 20

Tuinfluiter 2 1

Zwartkop 9 7

Tjiftjaf 6 7

Fitis 7 16

Bonte vliegenvanger 1 -

Staartmees - 2

Pimpelmees 4 3

Koolmees 4 6

Boomkruiper - 2

Gaai 3 3

Ekster 1 1

Kauw - 1

Zwarte kraai 1 1

Spreeuw 6 1

Huismus GE 5 4

Ringmus GE - 6

Vink 1 2

Groenling 1 2

Putter 1 2

Kneu GE 6 8

Appelvink - 1

Rietgors 26 15

Tabel 2:Aantal broedterritoria in de Vreugderijkerwaard per soort in 2012 en 2013. 
 Toelichting Rode Lijst (voor heel Nederland): BE (rood): bedreigde soorten; KW 
 (oranje): kwetsbare soorten; GE (geel): gevoelige soorten.
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De landinrichting Marshoek-Hoonhorst en een 
millenniumboom door Wim van Bruggen

Vanaf 1987 maak ik deel uit van de Landinrichtingscommissie Marshoek-Hoonhorst. Ik vertegenwoordig 
binnen de commissie de NMO (natuur- en milieufederatie Overijssel). Mede doordat ik al zo lang met dit 
gebied bezig ben en er vroeger ook nog in de buurt heb gewoond ken ik zo langzamerhand elk weggetje, 
elk perceel en bijna elke boer binnen het gebied. Na de stemming in 1989 werd in 1990 een begin gemaakt 
met de uitvoering van de ruilverkaveling. Het project is na veel oponthoud inmiddels voltooid.

Een van de voordelen van zo'n landinrichting is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de in-
richting en het beheer. Na 27 jaar inzet kun je moeilijk accepteren dat de gemaakte afspraken niet worden 
nagekomen. In 2014 bleek het beheer niet helemaal optimaal.

Iets over het landinrichtingsplan
In dit ruilverkavelingsproject, gelegen in de gemeenten Zwolle en Dalfsen, is de verscheidenheid aan land-
schappen zoveel mogelijk zeker gesteld en waar nodig versterkt. 30 ha nieuwe beplantingselementen zijn 
aangebracht, alsmede 7 ha extra beplanting langs wegen. 30 ha is toebedeeld aan particulieren. 50 ha 
landbouwgrond was er nodig om de nieuwe kavelindeling zo goed mogelijk in te passen in de bestaande 
landschappelijke structuur, waarbij rekening is gehouden met glooiingen, singels, houtwallen, heggen, es-
sen, steilranden en archeologisch waardevolle terreinen.

Het gebied omvat onder meer de landgoederen De Horte, De Mataram, Den Berg, Den Aalshorst, Soeslo 
en de uiterwaarden aan de zuidkant van de Vecht. Er is 100 ha nieuwe natuur gerealiseerd en daar heeft 
met name landgoed De Horte van geprofiteerd. Daar kon dankzij een miljoen euro subsidie van het 
Wereldnatuurfonds het Emmertochtslootplan worden ingepast. Teneinde de ecologische infrastructuur te 
verbeteren zijn een aantal faunapassages en de daarbij behorende rasters aangelegd.

Het is niet te voorkomen dat er bij een landinrichting waardevolle natuurelementen verloren gaan, maar 
per saldo is het resultaat positief. Bovendien zou er in het geval van een autonome ontwikkeling veel meer 
verloren zijn gegaan. Wel dreigen er in de toekomst mooie stukken landschap te verdwijnen als gevolg van 
stadsuitbreiding, want Zwolle groeit in tal en last.

De millenniumboom, een solitaire boom
Omdat een millenniumjaar slechts één maal in de duizend jaar voorkomt vatte een enthousiaste groep 
medewerkers van de DLG (dienst landelijk gebied) het plan op om in zoveel mogelijk landinrichtingspro-
jecten een bijzondere boom, een millenniumboom, te planten. Een uitstekend idee, omdat steeds meer 
solitaire bomen uit het landschap verdwijnen. Eind 2000 ging dit project van start en uiteindelijk is in 
90 van de 150 landinrichtingsplannen een bijzondere boom geplant. Zo ook in het landinrichtingsproject 
Marshoek-Hoonhorst.

In de Marshoek op de hoek van de Marshoekersteeg en de Koepelallee is binnen een nieuw gerealiseerd 
natuurgebied in het voorjaar van 2003 een millenniumboom geplant. In dit geval een paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum), zo genoemd vanwege de hoefijzervormige bladlittekens. Deze boomsoort werd 
in de zestiende eeuw ingevoerd vanuit Turkije. De lichtroze bloemen staan april, begin mei in lange sierli-
jke ‘kaarsen’ recht naar boven en geven de illusie dat ze op de takken staan. Daarvoor zijn de bloemknop-
pen opgesloten in een dikke, bruine, kleverige knop.

Toen de boom geplant werd, was hij 20 jaar oud; inmiddels heeft de ruim dertigjarige boom zich goed 
ontwikkeld. Hij is voor zover ik kan beoordelen niet aangetast door de kastanjeziekte, waar deze boom-
soort sinds een aantal jaren door geteisterd wordt.

Een alleenstaande boom is gevrijwaard van concurrentie van andere bomen en kan maximaal profiteren 
van zonlicht. Omdat een alleenstaande boom geregeld heen en weer wordt geschud door de wind, zal hij 
daarop reageren door dikker en steviger te worden. Al deze factoren dragen ertoe bij dat de boom daar 
kan uitgroeien in z'n volle glorie en z'n ware gedaante.



ZNT

46 | Zwols Natuur Tijdschrift 22e jaargang nummer 1

Op een fiets- of wandeltocht is dit een prachtplek om eens lekker uit te rusten. Je kunt dan tevens bij de 
oplaadpaal met zonnecellen op een natuurvriendelijke manier de accu van je elektrische fiets opladen.

Het beheer van het natuurgebied rond de millenniumboom liet de laatste jaren te wensen over. De omgev-
ing was daardoor zodanig verbost dat de millenniumboom niet meer tot z'n recht kwam. Met de gemeente 
Dalfsen werd de afspraak gemaakt dat zij het gebied in z'n oorspronkelijke staat zou herstellen door over-
tollig bos te verwijderen. Inmiddels zijn de benodigde werkzaamheden voltooid, zodat iedereen weer volop 
van de millenniumboom kan genieten.

Figuur 1: De millenniumboom.  (foto Carin van de Ploeg)

De Groene Visite, natuur of niet? door Bram de Vries

In het vorige ZNT stond een artikel van Wietske van Santen-de Vries over ‘De Natuurkoffer’. Dit initiatief 
staat ook wel bekend als ‘De Groene Visite’ en wordt uitgevoerd door Groen voor Ouderen van het IVN. 
Voor wie het niet kent, het is een initiatief waarbij vrijwilligers met een welgevulde koffer vol natuur 
langsgaan bij ouderen en zieken in verzorgingstehuizen. Deze mensen zijn aan huis gebonden en komen 
nauwelijks nog buiten, zij raken gemakkelijk sociaal geïsoleerd. Door de Groene Visite blijven zij in con-
tact met medemens en natuur. Het project werkt fantastisch en de vraag is overweldigend. Dit klinkt echt 
geweldig, en dat is het ook. 

Echter zit er een lek in het geheel. Zoals bij zovele projecten, de financiering is een probleem. Uit het ar-
tikel in het ZNT blijkt: “Er is landelijke subsidie vanuit het Ministerie van Economie, Landbouw en Natuur 
om deze activiteiten te starten, scholing te geven en werkmateriaal te ontwikkelen. Wij gaan daar ook 
gebruik van maken.” Dus het komt toch allemaal goed? Nee, helemaal niet eigenlijk, dit is juist het pro-
bleem. Het geld komt niet vanuit het deel Economie, of het deel Landbouw, daar heeft het initiatief niet 
zoveel mee te maken.
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Groene Visite investeert in netwerk van natuurvrijwilligers
Beste Bram,

‘Wat leuk!’, dachten wij toen wij jouw artikel onder ogen kregen. Iemand die reageert op het stukje over 
de Groene Visite. En wat fijn dat hij zoveel waardering heeft voor de Natuurkoffer die de vrijwilligers van 
de Groene Visite en Groen voor Ouderen gebruiken. Maar al lezend bekroop ons toch een ongemakkelijk 
gevoel: project goed, financiering verkeerd! Zo luidt jouw oordeel. Het kostbare geld van het Ministerie 
van Economische Zaken was bedoeld voor natuurbescherming. Niet aan activiteiten voor ouderen, zoals 
de Groene Visite. Dit project valt eigenlijk onder ’zorg’.

Je standpunt is duidelijk, maar berust helaas op verkeerde aannames. Je stelt dat de subsidie Groen en 
Doen van het Ministerie specifiek en uitsluitend bedoeld is voor natuurbescherming. Dat is niet zo zwart/
wit. Deze subsidie is bedoeld om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur te organiseren, stimuleren of 
waarderen. De combinatie dus van natuur en vrijwilligerswerk. Een brede doelstelling waar heel verschil-
lende activiteiten onder kunnen vallen. 

Op het gebied van natuur zijn verschillende doelstellingen mogelijk. Een belangrijk aspect daarbij is ook 
de natuurbeleving. Mensen laten genieten van de natuur. Dat kan mensen inspireren om mee te doen met 
het werk van groene organisaties. De Groene Visite activeert bestaande én werft nieuwe vrijwilligers om 
met de Natuurkoffer op bezoek te gaan bij ouderen. Daarmee bereiken ze ook begeleiders, verzorgenden 
en bezoekers van de zorginstellingen. Dat heeft bijv. al eens geleid tot een rolstoelexcursie in het En-
gelse Werk onder leiding van een IVN-natuurgids. Daarnaast bereiken we ook vele mantelzorgers die we 
stimuleren en enthousiasmeren om meer met de natuur te doen binnen hun zorgtaak. Uiteindelijk betrekt 
de Groene Visite dus mensen uit alle leeftijdsgroepen bij de natuur en niet alleen ouderen.

Een paar maanden geleden voerde ik van mijn studie een project uit waarbij we in groepjes burgerinitia-
tieven gingen analyseren, groene burgerinitiatieven, finalisten van ‘Groen en Doen’. Samen met drie an-
dere Bos- en Natuurbeheer-studenten kwam ik terecht bij de winnaar: ‘De Groene Visite’. De jury verkoos 
dit project, omdat er geïnvesteerd wordt in het mobiliseren van nieuwe vrijwilligers en het een interes-
sante samenwerking is tussen de verschillende sectoren zorg, ouderen en natuur. En wat levert dat dan 
op, zo’n hoofdprijs? Nou, best veel hoor, 25.000 euro.

Onze analyse was alleen anders dan die van de jury. Wat is het doel van ‘De Groene Visite’? Wij kwamen 
erop uit dat het een sociaal project is waarin wordt getracht het welzijn van ouderen en zieken te ver-
beteren. En slaagt men daar ook in? Jazeker, het loopt als een trein en het project breidt zich sterk uit. 
Wij worden blij van burgerinitiatieven zoals dit, dat een nobel streven is, dat goed wordt uitgevoerd en 
daarmee vele ouderen en zieken gelukkig maakt. Maar het Groene deel dan? Hier heeft volgens ons de 
jury een duidelijke fout gemaakt. ‘De Natuurkoffer’ past niet binnen het kader van natuurbescherming. 
Partijen als Staatsbosbeheer  en Natuurmonumenten zorgen hiervoor, en deze partijen deden ook mee, 
maar wonnen dus niet.

Bij het initiatief wordt wel interesse gewekt in de natuur, maar de oudere en zieke mensen hebben vaak 
niet de mogelijkheid om zelf de natuur in te gaan en zich in te zetten voor natuurinitiatieven. Qua betrok-
kenheid kan de groene visite wel invloed hebben, maar dit is verwaarloosbaar ten opzichte van het effect 
van andere projecten. Dit project draagt niet bij aan de natuurbescherming, maar aan de behoeftes van 
de mensen. De bedoeling is dat Natuur en Milieu Overijssel in de toekomst het project blijft coördineren, 
en dus met geld uit het natuurpotje gesubsidieerd blijft worden.

Al met al vinden wij dat dit initiatief niet onder natuurbescherming zou moeten vallen, maar onder de 
zorg. Dit burgerinitiatief heeft geen bijdrage aan het natuurbeleid. De Groene Visite is typisch een project 
waaraan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten niet te veel aandacht moeten besteden. Het geld had 
ook gebruikt kunnen worden om een otter te redden; otters worden namelijk massaal aangereden. Of voor 
het bouwen van houtwallen, paddentunnels, weidevogelreservaten, noem maar op. We vinden het jam-
mer dat het ‘ottergeld’ is dat besteed wordt. ‘De Groene Visite’ is een goed project, maar valt niet onder 
natuurbescherming, en wel onder zorg.
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Overigens gaat het bij ouderen niet alleen om zorg, ook al verblijven zij in een zorginstelling. Deze mensen 
zijn wel gewone mensen gebleven. Met hun ervaringen en interesses. Je vindt er tuinliefhebbers, voge-
laars, leden van natuurverenigingen, volkstuinders. Je treft er kennis en liefde voor de natuur aan. Je kunt 
zelfs nog van hen leren.

Verder willen wij graag nog even reageren op je standpunt dat er nu en in de toekomst nog meer geld 
naar dit project zou stromen om het in stand te kunnen houden. Ook dat is niet juist. Het project heeft 
een budget ter beschikking gekregen dat in 2014 en 2015 besteed gaat worden. We activeren nieuwe 
vrijwilligers, de vrijwilligers krijgen een training en we schaffen de benodigde materialen aan. Er zijn nu al 
40 vrijwilligers actief en zij gaan functioneren in een krachtig netwerk van zelfstandige regioclubs. Na de 
opstart kunnen de ‘clubs’ op eigen kracht en met eigen middelen nog jaren verder. De bezoeken leveren 
namelijk inkomsten op die de onkosten vergoeden. Het voortbestaan van de Groene Visite is niet afhan-
kelijk van toekomstige subsidiegelden.

Nogmaals, wij zijn erg blij met je enthousiasme voor de Groene Visite. Met deze reactie willen wij vooral 
graag de verkeerde ideeën over de financiering bij jou en eventuele lezers wegnemen.

Met vriendelijke groet,

Annefloor Zuurbier, projectleider ‘Groene Visite’, Natuur en Milieu Overijssel
Wietske van Santen, Groen voor Ouderen, IVN Zwolle

Recensie “stadstuinieren” door Carin van de Ploeg

“Stadstuinieren”is een vrolijk geschreven en handzaam boekje voor iedereen die wil gaan tuinieren, maar 
denkt dat het moeilijk is om te beginnen. De ondertitel is “Groen geluk op postzegelformaat”, en daarmee 
wordt gelijk aangegeven dat hoe klein je tuin of balkon ook is, er altijd wel iets te tuinieren valt, en dat je 
er veel hoeveel plezier aan kunt beleven.

Figuur 1: Omslag van het boek "Stadstuinieren".

Naast allerlei onderwerpen als ‘planten in potten’ 
(extra handig als je een balkon hebt), ‘eten uit de 
tuin’ (met lekkere recepten), ‘verven met plan-
ten’, en een speciaal hoofdstuk voor kinderen, 
wordt de grond rondom het huis aan alle kanten 
belicht. Er is een groot hoofdstuk gewijd aan de 
tuin als mininatuurgebied met alles wat er in de 
tuin leeft aan dieren en diertjes.

Op de voor en achterflap is – heel handig - een 
tuinkalender van de vier seizoenen afgedrukt. 
Ook staat er een uitgebreide lijst met interes-
sante links, handige natuurapps en adressen in 
het boek.

De hoofdstukken zijn overzichtelijk geschreven 
en het boekje staat bol van de foto’s en illustra-
ties (gemaakt door Arne van der Ree). Of je nu 
een moestuin wilt of een tuin met geur en kleur, 
of een paar leuke potten op je balkon, dit boekje 
inspireert je tot plezierig tuinieren.

Auteurs Tialda Hoogeveen en Maureen Kem-
perink, KNNV Uitgeverij (www.knnvuitgeverij.nl), 
ISBN 9789050114790, € 14,95.



ZNT

22e jaargang nummer 1  Zwols Natuur Tijdschrift | 49

Oproep
Voor het ZNT zoeken we nog nieuwe redactieleden. Bij voorkeur mensen die kunnen werken met InDesign.
Voor het bestuur en voor enkele werkgroepen worden ook nog leden gezocht.

Kijkt u dus vooral bij de vacatures op de sites van IVN en KNNV én in dit ZNT op pagina 2 en pagina 51. 

Figuur 1: Galloways in Vechterweerd.  (foto Ine Reinders)

Thijsse Natuurlijk
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse werd geboren. De boodschap van deze natuurbesch-
ermer van het eerste uur is nog steeds actueel. Daarom organiseren de Heimans en Thijsse Stichting, 
Thijsse’s Hof, de KNNV en IVN in 2015 diverse activiteiten. Ter nagedachtenis van Thijsse, maar vooral 
om zijn gedachtegoed in ere te houden. Ook andere organisatie, zoals Natuurmonumenten, besteden 
aandacht aan het Jac. P. Thijsse jaar.

Voor meer informatie zie o.a.: www.heimansenthijssestichting.nl en www.knnv.nl/thijsse-natuurlijk
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Klaproos  door Wietske Prummel (tekst) en Carin van der Ploeg (foto)

Ze bloeien overal op braakliggend terrein, tussen stoeptegels, tussen andere planten. Een echte zomer-
bloem. Geniet ervan. Heeft u mooie foto's of interessante waarnemingen en belevingen: zend ze in voor 
het volgende nummer van het ZNT, dat in november of december zal verschijnen.

Met zomerse groet

De redactie
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