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Dit blad is het gezamenlijke tijdschrift 
van het IVN en de KNNV, beide 
afdeling Zwolle. In de loop van 1993 
werd besloten de afdelingsorganen, 
respectievelijk De Tureluur en Fritilla~ 
ria, binnen het kader van de onderlinge 
samenwerking samen te laten gaan in 
Het Zwols Natuurtijdschrift. Het blad 
verschijnt 5 keer per jaar met een 
oplage van 500 exemplaren. 

Jaargang 1 ~ nummer 4 ~ juni 1994 

Eindredactie: 

Namens het IVN 
Joke Caljouw ~ Huibertplaat 53 ~ 
8032 DJ ZwoDe ~ ~ 540579 
( inleveradres voor het gescbreven 

materiaal van het IVN) 

Namens de KNNV 
Peter van Dam ~ Tesjeslaan 37 
8042 HH Zwolle ~ ~ 220912 
( inleveradres voor alle kopij op 
floppy en het geschreven materiaal 
van deKNNV) 

lliustraties : Betty Scbellevis, 
tenzij anders ver~ 
meld 

Typewerk : Diet ter Stege 
Hans Lindeboom 
Carla Luchtmeijer 

Verzending ; Joke Karssing 

Druk : Freek Veldman 
IJsselmuiden 

Werkgroepen 

Zowel IVN als KNNV hebben werkgroepen. 

Hieronder volgt een overzicht van de coördi

natoren. 

IVN 
Excursies Agnes Neimeijer 

~ 05729 - 1955 
Cursussen Han van Buuren 

~038 -21601 5 
Natuurgidsencursus Lenie van Eijsden 

~ 05720 - 53271 
Jeugdwerkgroep Femmy Mulder 

~ 038 - 547960 
Kabouterpad Greet Meima 

~ 038 - 22801 8 
Stands Derk Berends 

~ 038 - 539635 
Depot F enna Westers 

~ 038 - 224387 
Paddenwerkgroep Teuni Lindhoud 

~ 038 - 657772 

KNNV 
Vogelwerkgroep Gerrit Gerritsen 

~ 038 - 228122 
Plantenwerkgroep Hendrikus vld Laan 

~ 038 - 65051 6 
Insektenwerkgroep Peter van Dam 

~ 038 - 220912 
Zoogdierenwerkgroep Bert Dijkstra 

~ 038 - 546912 
Natuurbescherming Gerrit Gerritsen 

~ 038 - 228122 

Voor het volgende nummer van het Zwols 
Natuurtijdschrift moet de kopij zijn 
ingeleverd op 20 september a.s.! 
Lever de tekst zo 'kaal' mogelijk in: dus 
zonder vet, cursief, onderstreept, bijzon
dere lettertypes, kaders, enz. Bij voorkeur 
op een virusvrije floppy, 3,5 inch, in Word 
Perfect (tlm 6.0). De kopij mag natuurlijk 
ook geschreven worden ingeleverd. 
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De roekenkolonie 
in het Engelse Werk 

Rond het jaar 1830 is men, naar een ontwerp 
van de landschapsarchitekt Hendrik van 
Lunteren, met de aanleg van het Engelse 
Werk begonnen. Omdat het werk voor het 
ovegrote deel werd verricht door 'annlastigen' 
en 'hulpbehoeftigen' nam de aanleg van dit 
parkdeel een aantal jaren in beslag. De jaar
ringen van gerooide bomen geven wat dat 
betreft veel informatie. In het jaar 1915 zijn 
de eiken en beuken in het park ongeveer 70 
jaar oud. In dat zelfde jaar verschijnt in de 
'Levende Natuur' afd. Zwolle een rapport 
over de vogelstand in het Engelse Werk. Op 
de totaallijst van broedvogels ontbreekt de 
roek dan nog.· Elf jaar later verschijnt op een 
in april gehouden gemeenteraadsvergadering 
een rapport van B en W over de roekenkolo
nie op het eilandje in het Engelse Werk. 

tekening Peter van Dam 

Dit rapport luidt als volgt: 

"Aan den Raad In uwe vergadering van 1 
maart j.l. verzocht het lid, de heer Linde
boom ons college te willen bevorderen, dat 
de roekenkolonie op het eilan4Je in het 
Engelsche Werk wordt verdreven. Naar 
aanleiding van die vraag zijn bij ons adres
sen ingekomen van de afd Zwolle van de 
Nederlandsche Vereeniging tot bescherming 
van dieren en van het hoofdbestuur der 
Nederlandsche Vereeniging tot bescherming 
van vogels, waarin met klem wordt betoogd 
dat de roeken algemeen als nuttig worden 
erkend en van veel beteekenis zijn voor den 
landbouw, door verdelging van engerlingen 
en emelten, vooral in streken van veel of 
overwegend veeteelt. Over de bewering dat 
roeken zich schuldig maken aan verdelging 
van kleine vogels, schriffi het hoofdbestuur 
van de Nederlandsche Vereenigng tot be
scherming van vogels het volgende: "Orni
thologen allerlei landaard zijn het er van 
over eens, dat de roek in dit opzicht sterk af
wijkt van de andere kraaiachtige vogels. 
Trouwens er is meermalen een wetenschap
pelijk onderzoek ingesteld naar de voeding 
van den roek, door den inhoud van maag en 
krop na te gaan. Alle schrijvers zijn het 
erover eens, dat de roek geen vogels of eie
ren eet en wij weten, dat veelal op rekening 
van de roeken wordt gesteld, wat verricht 
wordt door andere dieren, in het bijzonder 
door zwarte en bonte kraaien(eksters)." 
Adressanten verzochten dan ook de kolonje 
niet te verdrijven, terwijl de afdeling Zwolle 
van de Nederlandsche Vereeniging tot be
scherming van dieren bovendien verzocht 
dat, indien de kolonie toch verdreven zal 
worden, daarmede wordt gewacht tot na den 
nestel- en broedtijd Wij achten het gezien 
deze adressen, gewenscht de roekenkolonie, 
althans dit jaar met rust te laten. Daarbij is 
het denkbeeld ter sprake gekomen, om het 
geheele eilandje tot vogeleilandje te bestem
men en voor het verkeer te sluiten. Vorenbe
doelde vereenigingen om advies gevraagd 
juichen dit denkbeeld toe; de Nederlandsche 
Vereeniging tot bescherming van vogels is 

ZWols Natuurtijdschrift - nummer 3 - 94 



zelfs bereid in dat geval een 20-tal nestkast
jes ter beschikking te stellen. De aanwe
zigheid van de roekenk%nie is voor de 
verwezenlijking van het denkbeeld geen 
bezwaar. Het is de bedoeling van ons college 
dat, indien het eilaluge tot vogeleilan4je 
wordt bestemd, het als zodanig door het 
personeel zal worden onderhouden en tegen 
algeheele verwildering wordt gewaakt. Wij 
stellen Uwe vergadering mitsdien voor: 1. 
met ons denkbeeld, om het eilan4je in het 
Engelsche Werk als vogeleilall4je te bestem
men, accoord te gaan en 2. het eilandje voor 
het publiek verkeer te sluiten. 

Zwolle, den 26 Maart 1926. 
Burgemeester en Wethouders, 
l.A. van Roijen, Burgemeester van Leyden, 
Secretaris" 

Na kennisneming van dit rapport wordt er een 
discussie gevoerd. Als belangrijkste tegenar
gumenten worden genoemd: 'De voortdu
rende neerdalende regen van vogelpoep' en 
ook het 'Oorverdovende kraaigekras dat de 
nachtegalenzang overstemt' ook vraagt een 
spreker zich af " ... of het nu zo'n bezwaar is 
dat de roeken een uur verder gaan nestelen; 
dit schoone parkgedeelte zal dan voor de 
menschen behouden kunnen blijven. " 
Uiteindelijk wordt de conclusie van het B en 
W rapport aangenomen met 19 tegen 5 stem
men. 

Vanaf 1926 is het de roeken goed vergaan 
wat blijkt uit een inventarisatie van het N.J.N. 
van 26 maart 1950. Zij deelde de kolonie in 
twee stukken: 1. het Vogeleiland waar onge
veer 160 nesten werden waargenomen en 2. 
het gedeelte tussen Vogeleiland en IJsseldijk 
waar 105 nesten werden gesteld. Ook werden 
vlakbij de kolonie nog 15 nesten geteld wat 
een totaal van 275 nesten opleverde. Ook 
werden 3 broedgevallen van de blauwe reiger 
waargenomen midden in de kolonie. Uit een 
bijlage van dit inventarisatierapport blijkt 
tevens dat de roeken fel werden bejaagd. In 
opdracht van de Plantsoenendienst werden in 
dat jaar vele roeken en kauwtjes geschoten en 

nesten vernield. Er bleven naar schatting 125 
broedsels over. 

Roek 
Corvus frugiIegus 

Aamal blok~e" wa~rin a~ngeffolten: 411 (24,6%). W~arv8n 

Mogelij~brOC<;!end ;53137%1 

W.a....tüjnlijktlfoMl.>nd 1213%1 

24(;[60%) 

verspreidingskaartje van de roek uil de 
Atlas van de Nederlandse Broedvogels ('79) 

Mede door deze systematische vervolging in 
de vijftiger en zestiger jaren verdween de 
kolonie uit het Engelse Werk. Ook landelijk 
gaat het dan met de roek snel bergafwaarts. 
Volgens gegevens uit de Atlas van de Neder
landse Broedvogels broedden er in 1950 nog 
ongeveer 50.000 paren in ons land. In 1970 is 
dit aantal nog maar 10.000. Behalve de felle 
vervolging, wordt ook het gebruik van giftige 
zaaizaad-ontsmettingsmiddelen in de land
bouw als oorzaak van de achteruitgang ge
zien. Na het verbod op het gebruik van be
paalde giftige bestrijdingsmiddelen en de roek 
vanaf 1977 het gehele jaar tot beschermde 
vogel te verklaren, is het met Corvus weer 
wat beter gegaan. In het Engelse Werk telde 
ik in 1983 voor het eerst 3 nesten van de roek 
en in 1985 1 broedgeval van de blauwe rei
ger. 
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Het aantal nesten van de roek en reiger heb ik 
daarna jaarlijks bijgehouden. Dit levert de 
volgende gegevens op: 

Roeken in het Engelse Werk 

:3:60f= 
+-t-------- ~1 


~ -7'L ~JJJJ

'83 '84 '85 '86 '87 '88 '88 '110 '91 '112 '113 '84 

telken. tellingen in de mund april 

Blauwe reigers in het Engelse Werk 
aanttl nesten van 1183 tfrn 1".18r------ --- ---- 

:: I 	 ~ "=fil 

:1 . 7[/1 I 

.j Ai;:7(L I 


'83 '84 '86 '88 '87 '88 '88 '90 '91 '92 '93 '84 
telt••s __ In ........d april 


Van de dit jaar getelde 3 11 roekennesten heb 
ik er 227 op en 23 net buiten het eiland ge
teld. Nabij verzorgingstehuis de Venus nog 
eens 49, en bij de hoofdingang Ruiterlaan 16. 

Opvallend in deze getallenreeks is de plotse
linge groeistop bij de roek. Heeft de kolonie 
zich gestabiliseerd of kunnen we de komende 
jaren toch nog groei verwachten? En de 
blauwe reiger lijkt er nu pas zin in te krijgen! 
Ik kijk nu alweer vol verlangen uit naar de 
volgende telling. 

Leen de Kleine 

Literatuur: 

Atlas van de Nederlandse Broedvogels, 1979. 

Gemeentelijke archief dienst Zwolle 

Met dank aan: GJ. de Jong voor gegevens archiefinate

riaaI. 


Nieuwe Kapverordening 
gemeente Zwolle 

De gemeente Zwolle heeft op 21 februari een 
nieuwe kapverordening vastgesteld. Hiermee 
wil de gemeente bomen sparen in het belang 
van natuur-, landschaps-, dorps- of stads
schoon. 

Vergeleken met de oude kapverordening zijn 
de belangrijkste wijzigingen: 

ei> 	 Er is een lijst opgesteld van Bijzonde
re Bomen 1993 binnen de bebouwde 
kom. 

Er hoeft geen kapvergunning meer te 
worden aangevraagd voor bomen op 
percelen kleiner dan 400m2 gelegen 
binnen de bebouwde kom, tenzij het 
een boom op de lijst Bijzondere 
Bomen betreft. 

Een kapvergunning voor een Bijzon
dere Boom ligt 4 weken ter visie en 
wordt in de krant openbaar gemaakt. 
Inspraak is dan mogelijk. 

De vastgestelde lijst 'Bijzondere 
Bomen' ligt ter inzage op het stad 
huis, de gemeentewinkel en het 
wijkloket Holtenbroek. 

Knotbomen en hoogstamfruitbomen 
zijn vergunningplichtig geworden. 

Eigenaren van in hun voortbestaan 
bedreigde houtopstanden kunnen een 
instandhoudingsplicht opgelegd 
worden. 

De gemeente krijgt bevoegdheden 
voor bestrijding iepziekte. 

Een boom kan het predicaat 'Bijzondere 
Boom' krijgen als hij minstens 50 jaar oud en 
van bijzondere kwaliteit is. 
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Voor de leden van IVNIKNNV is van belang 
kennis te nemen van de lijst 'Bijzondere 
Bomen'. Ga eens na welke bomen uit je eigen 
omgeving erop staan en welke eventueel niet. 
De gemeente vraagt ook onze medewerking 
om de lijst uit te breiden. 

~ . 

~~. 

---4>ll~-,P~"'~~"-=",,"::;.é_'-~ I 
~ \. """"-

Wie meer informatie wil kan de folders 'Bij
zondere bomen in Zwolle' en 'Een boom 
kappen? Wel of geen vergunning' aanvragen 
bij de gemeente. 

Bert Dijkstra 
" 546912 

foto Peter van Dam 

Jeugdnatuu'rklub van start in 
oktober 1994 

Het is de bedoeling in oktober te beginnen 
met een natuurklub voor kinderen vanaf 9 
jaar. De kinderen kunnen daarna aansluitend 
naar het NJN gaan. De klub komt Ix per 
maand bijeen op een woensdagmiddag van 
half 2 tot 4 uur. 

Waar? Dat is nog niet helemaal bekend. In 
ieder geval op een plek, waar veel te beleven 
valt. We zijn echter nog op zoek naar een 
paar enthousiaste mensen. Ben je enthousiast; 
kun je een paar keer per jaar een woensdag
middag vrij maken; vind je het leuk op met 
een groepje kinderen op stap te gaan, bel dan 
naar de jeugdwerkgroep, Femmy Mulder, 
"038-547960 of Betty Schellevis, "038
540329. Je bent van harte welkom. 

Femmy Mulder 

Jeugdhoekje 

Het is bijna zomer. In deze tijd zie je buiten 
veel vlinders. Vandaar een doeblad voor 
kinderen over vlinders. Een kopietje en ze 
kunnen aan de slag. Met dank aan de Vlinder
stichting, 

Femmy Mulder 
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Waar vliegen 
de vlinders? 

Vlinders hebben bloemen nodig om nectar uit 

te halen. 

In een weiland zonder bloemen zul je daarom 

geen vlinders vinden. 

Waar vliegen de vlinders wel? 


Hiernaast zie je drie soorten vlinders: het 

boomblauwtje, het koevinkje en het groot 

koolwitje. Kleur de boomblauwtjes blauw, de 

koevinkjes bruin en laat de koolwitjes gewoon 

wit. 


Knip deze vlinders langs de stippellijnen uit. 

Plak de vlinders in het goede landschap. 


Daarbij moet je op het volgende letten: 

e{> het boom blauwtje heeft bloemen nodig en 

legt haar eieren op struiken. 

e{> het koevinkje heeft beschutting van bomen 

nodig. 

e{> het groot koolwitje zit overal waar maar 

bloemen zijn. 


Boomblauwtje 

Koevinkje 

Groot kOOlWitje 
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al 20 jaar 

natuurvoeding van 

biologisch en biologisch

dynamische produkten, schoon, 

maakmiddelen, huidverzorging enz. 

L E )( )( E R, 

G E ZON D, 

MIL I E U V R I END ELI J .~ 

E N 

BET A A L B A AR!!! 



Paddenoverzetaktle 1994 aan de 
Fabrieksweg te Windesheim 

Tot tweemaal toe moesten het plaatsen van 
het gaas en het ingraven van de emmers 
worden uitgesteld door de vorst. Maar op 
zaterdag 5 maart was het dan zo ver. Over 
een lengte van 300 meter kwam het doek er 
keurig bij te staan en werden de 30 genum
merde emmers om de 8 en 10 meter ingegra
ven. 

Vanaf 6 maart trad het rooster in werking en 
werden de emmers tot het begin van de pad
dentrek 's morgens gecontroleerd. Op 6 maart 
waren er al meteen 7 kleine watersalaman
ders, 4 bruine kikkers en 1 heikikker om over 
te zetten. Op 8 maart kwam de paddentrek op 
gang. Tot en met l3 april hebben we de 
emmers tweemaal per dag gecontroleerd, de 
amfibieën overgezet en de overige muizen, 
torren, slakken en wormen werden bevrijd cq. 
ter aarde besteld. Het totaal van de overze
taktie is 3571 padden. 

Er waren 57 dode padden te betreuren ter 
hoogte van het gaas. In totaal werden 162 
kikkers, waaronder volgens de medewerkers 
veelal bruine kikkers maar ook heikikkers en 
groene kikkers, overgezet. Vervolgens wer
den er 84 kleine watersalamanders overgezet 
en 1 kamsalamander. Naast deze dieren 
werden er 5 levende en 20 dode muizen en 
110 loopkevers aangetroffen. Ten aanzien 
van de laatste kun je je afvragen hoe vaak 
dezelfde insekten in de val liepen. Maar bij 
controle op 24 maart zaten er wel 18 in de 
emmers. 

Elf controlebeurten werden met behulp van 
schoolklassen uitgevoerd. Deze vertrokken 
van school onder leiding van een leerkracht, 
een ouder en één van onze gidsen naar de 

, Fabrieksweg. Op school had de leerkracht al 
aandacht geschonken aan het onderwerp en 
bij de Fabriek~eg aangekomen konden de 
leerlingen in groepjes, na een korte uitleg, aan 
het werk. Op één ongeluk na, dat Menke van 

Gelder overkwam, waren deze excursies 
allemaal bijzonder geslaagd. 

De schoolkinderen van 'de Octopus' (of was 
het Peter van Dam?) troffen de meeste pad
den aan! Op dinsdag 29 maart werd het re
cord aantal padden aangetroffen n.!. 679 
padden verdeeld over 30 emmers. 

De weersomstandigheden waren dit voorjaar 
ongunstig: lage temperaturen en ontzettend 
veel regen. Eén en ander zorgde ervoor dat 
het grondwater in de emmers naar boven 
kwam. Dit roept de vraag op of tunnels in dit 
lage gebied wel zo'n goede oplossing zullen 
vormen. Een goede, definitieve oplossing 
voor de paddentrek aan de Fabrieksweg te 
realiseren is een taak waarmee de padden
werkgroep verder aan de slag gaat. Op dins
dag 20 september a. s wordt door de padden
werkgroep in de Mars een bijeenkomst be
legd. Daar zal nadere informatie worden ver
strekt en zullen dia's vertoond worden. Alle 
medewerkers van KNNV, IVN en NJN die 
hieraan een bijdrage hebben geleverd, harte
lijk dank namens de paddenwerkgroep. 

Teuni Lindboud 

Diplomering natuurgidsen 

In het vorige nummer van ons Zwols Natuur
tijdschrift stond een opsomming van cursi
sten, die de afgelopen natuurgidsencursus met 
succes hadden afgesloten. Helaas moest 
achteraf en dus te laat worden geconstateerd 
dat ik een persoon 'over het hoofd' heb ge
zien. En dat, terwijl juist is gepoogd dat niet 
te doen. Bij deze willen we ook Teuni Lind
houd alsnog in de rijen van de gediplomeerde 
IVN-natuurgidsen sluiten en haar hartelijk 
feliciteren met haar al zo succesvolle activitei
ten. Hoe actief Teuni al is, werd zonder haar 
naam te noemen gelukkig wel vermeld. Het 
bovenstaande artikel geeft daarvan duidelijk 
blijk. 

Peter van Dam 
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DE PADDEN 

Vier ogen staren uit de sloot 

door parelsnoeren van gelei: 

de padde en haar echtgenoot 


ontvluchten daar de paddendood 

in slijm en kramp en vrijerij . 


Hoe zinrijk zijn hier in één beeld 

het kraambed en de romantiek 

vereend, verheven en vereelt 


tot iets dat bijna nooit verveelt. 

Althans die padden blijkbaar niet. 


De kleine suffe bruidegom 

staart astigmatisch en myoop 

langs het expressieloze mom 


der bruid, die wrattig, breed en stom 

onder zijn kromme poten kroop. 


Van tijd tot tijd komt er weer wat 

dat naar een neusverkoudheid zweemt 


uit godweetwaar van welke pad ... 

geen van de twee vertrekt een wrat, 


zo is hun erotiek versteend. 


Dit glibberig getrekkebek 

is rei en koorzang en refrein. 


De strekking is nog niet zo gek: 

"Mijn liefste heeft een paddebek! 

Er moeten enkel padden zijn!" 


Chr. Terpstra 

De grote oversteek 

Zoals in het verslag van Teuni Lindhoud al te 
lezen was, zijn kinderen van basisscholen 
ingeschakeld als. klaarover bij de overzetactie 
van padden. Het ging daarbij om de hoogste 
groepen van scholen uit Zwolle-Zuid. 

Dinsdag 29 maart startte de expeditie van 
groep 7 van De Octopus o.l.v. IVN-natuur
gids Paul Mertens. Eigenlijk was er al eerder 
een dag voor ons gepland, maar die kon niet 
doorgaan in verband met de weersomstandig
heden. Achteraf bekeken gelukkig maar. 
Toen we bij school op de fiets stapten konden 
we niet vennoeden dat ons een bijzondere 
ochtend te wachten stond. Paul was de week 
daarvoor al met een andere school op pad 
geweest en had toen zeker 50 padden gehol
pen bij het oversteken. Dat leek ons al een 
flink aantal en we 'gingen ervoor'. 

Bij de Fabrieksweg aangekomen hield Paul 
een inleidend praatje over padden en de aktie 
van de Paddenwerkgroep. Tegen de achter
grond van zijn verhaal hoorde je de roep van 
gewone padden. Zij 'riepen' ons vanuit de 
emmers en 'wilden' nu eindelijk weleens over. 
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De grote oversteek kon beginnen. In twee 
groepen gingen de kinderen op pad om de 
dertig emmers te legen. De gevangen dieren 
werden vrijgelaten bij de tighelgaten. 

En dan die eerste emmer. Het merendeel van 
de kinderen keek vol afgrijzen naar de slijme
rige, krioelende inhoud. Bah, padden! "Wie 
haalt de padden even uit de emmer?" Met 
enige moeite bleken twee kinderen bereid hun 
mouwen op te stropen. Op welk moment het 
gebeurde weet niemand, maar tussen de oren 
van al die andere kinderen ging ergens een 
schakeltje om. Ineens sloeg het enthousiasme 
toe. Bij de volgende emmers werd het zelfs 
een probleem om iedereen wel een beurt te 
kunnen geven. Er ontstond spontaan een 
wachtlijst van tweetallen. De 'geest van 
Greenpeace' sloeg toe. 

Vol verbazing over al die padden in de em
mers kwamen we uiteindelijk bij die ene 
emmer. De emmer die tot bijna aan de rand 
was gevuld. Een strookje van slechts tien 
centimeter was nog vrij. Nog even en de 
laatste gevallen padden konden er over de 
schouders van hun soortgenoten weer uit. 
Het tellen begon. Een van de meisjes hield 
keurig de administratie bij. Bij 104 stopte de 
telling en vol verbazing gaf ik dat aantal door 

aan de notulante. Het bleek echter een fout
melding, want het betrof een korte pauze om 
van tellers te wisselen. In de emmer bleken 
uiteindelijk 154 gewone padden te zitten. 
Helaas was het fotorolletje al volgeschoten, 
want het legen van de overzetemmer was 
ongetwijfeld spectaculair geweest. 

Totale oogst van die morgen: 

gewone pad 679 
bruine kikker 15 
kleine watersalamander 2 
dode muis 1 
loopkevers vele 

Paddenactie dd. 29-03-'93 

por tweo .mm." 

Biologie in optima forma. Wat een beleving! 
Eenmaal terug op school hebben de kinderen 
eerst een verslag geschreven van hun bevin
dingen. Vervolgens hebben ze de aantallen 
padden per twee emmers in een grafiek staaf
grafiek gezet om te kunnen beredeneren waar 
die buizen 'het best konden worden ingegra
ven'. 

Om tien voor twaalf, vijf minuten na sluitings
tijd van de school, hadden de kinderen nog 
niet in de gaten dat het al lang tijd was. Op 
andere dagen is dat wel anders! Samen kwa
men we tot de conclusie dat het een heel 
bijzondere ochtend was geweest, om nooit te 
vergeten. Met dank aan Teuni Lindhoud, die 
dit moment voor ons heeft ingeroosterd. We 
zouden het eigenlijk elk jaar ... 

Peter van Dam 
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Floron Nieuwsbrief nr. 8 

In april is nr. 8 van de Floron Nieuwsbrief 
voor district Beneden - IJssel verschenen. De 
nieuwsbrief geeft een overzicht van de inven
~arisatie-werkzaamheden van 1993. Verspreid 
In het district zijn meer dan 50 km2 onder
zocht. 1993 gold als proefjaar voor het Rode 
Lijst project. Van 34 Rode Lijst soorten 
werden 67 lijsten ingevuld. De nieuwsbrief 
geeft ook een overzicht van de in de regio 
gehouden excursies vanuit de IJsselacademie 
en bevat een lijst van bijzondere vondsten. De 
nieuwsbrief kan worden aangevraagd bij de 
districtscoordinator voor Beneden-IJssel 
Piet Bremer - Roelingsbeek 1 - 8033 BM 
Zwolle. 

Piet Bremer 

Onder de loep 
rubriek voor bijzondere waarnemingen 

Gewone agrimonie, 
IJssel plant bij uitstek 
(Agrimonia eupatoria) 

In de hierboven vermelde Floron Nieuwsbrief 
staat het verspreidingskaartje afgebeeld van 
de gewone agrimonie in de directe omgeving 
van Zwolle. 

Bijbehorende tekst uit de nieuwsbrief 

"Gewone agrimonie blijkt in haar versprei
ding sterk gebonden aan het IJsseldal. Hier 
komt zij voor in wegbermen, op dijktaluds, 
langs s.ingels en andere beplanting. Opgaven 
~~ bUlten het IJsseldal betreffen waarschijn
hJk alle foute determinaties; het betreft zeer 
waarschijnlijk steeds de we/riekende agrimo
nie. Een vindplaats in het Kuinderbos (niet op 
het kaartje aangegeven) betreft wel de gewo
ne agrimonie. 
De gewone agrimonie wordt bedreigd door 
o.a. dijkverzwaringen en intensivering van 
dijktaluds. " 

De gewone agrimonie en de welriekende 
aK!imollie (Agrimonia procéra) zijn dus 
bhJkbaar soorten die moeilijk uit elkaar zijn te 
houden. Een uitdaging om dan maar eens in 
verschillende flora op zoek te gaan naar de 

v""","lIen tussen beide "",rten. I 
~ 

~~~~~~~<:iing van de Gewone agrimonie in 

Het verschil tussen beide soorten blijkt vooral 
te zitten in de schijnvrucht, die gevormd is 
door een vergroeiing van bloembodem en 
vruchtbeginsel. De haren van de bloembodem 
s~e1en een belangrijke rol bij de zaadversprei
dmg. Ze haken heel gemakkelijk vast in een 
zoogdiervacht, waardoor elk zaadje een lift 
k~jgt naar een mogelijk nieuwe groeiplaats. 
BIJ de gewone agrimonie zitten de haakjes op 
de bovenste helft van een duidelijk gegroefde 
vruc~t. ~ haakjes van de we/riekende agri
morne Zitten tot op het midden van de vrucht 
waar?ij de onderste serie naar beneden gebo~ 
gen IS. Deze vrucht is minder opvallend 
gegroefd. 
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• ••• 

Wat een kanjer van een cam recorder ! 

De Eringa Methode voor Vuleo 


Video-kopen is een (in)spannende aangelegenheid 

geworden. 


De ene aanbieding lijkt nog spectaculairder dan 

de andere. 

De verwarring is groot: Is nieuw beter? Moet ik 

nog wachten? 

Doet die Handycam nu echt wat ik wil ofwordt het 

een handicap? 


Bij Eringa: 
 !Ir 
Een uitgekiend assortiment, mensen die verstand 
van zaken hebben, een aanspreekbare Technische 
Dienst. Wat wilt u nog meer? en~ 

Een vreemde eend in de bijt 
Toegegeven, bij Eringa Beeld & Geluid weten 
ze niet zo gek veel van vogels. Dat hoeft ook 
niet want dat weet u immers. Voor vragen met 
betrekking tot hifi en video kunt u wel bij ons 
terecht. Ofhet nu gaat om het vastleggen van de 
door u gespotte vogel ofom het opnemen van de 
geluiden die het dier voortbrengt, bij ons vindt u 
het juiste gereedschap. 

Zwolle: Oosterlaan 15 (nabij NS station), tel. 038-221333 



SkaI 	 ~ 
Internationale con 
voor duurzame pr:;O~ ?rganisatie 
Merkhoudst u tIemethoden. 
k er van het EK E«)
eurmerk voor bio/ . O-keurmerk 
p, d k oK/sche pd· 'vo'!do~nten met het EKO-ke ro ukflemethoden 
b. 	 aan de urmerk . ~ zologische prod~kOt':Waarden voor deIe.FYI 	 EEN BET 

L.J\0, gezolfd VI. 	 BEGINT t~T~~~~ 
V_ ",dm i,.,~"';' k,., " . wr11Ó(de IftJtllllr! 

leh nekten tot Sk I· ' a Postbus 384 8000 AfZwolle. 



De gewone agrimonie is trouwens een lid van 
de rozenfamilie, terwijl hij op het eerste 
gezicht veel weg heeft van een hele slanke 
toorts uit de helmkruidfamilie. In vroeger 
tijden gebruikte men de plant tegen slangebe
ten, een slecht gezichtsvermogen, geheugen
verlies en leverkwalen. Bij gal- en leverkwa
len wordt agrimonie nog steeds aanbevolen. 
De soortnaam eupatoria stamt wellicht af van 
hepatorios, waar het Griekse woord hepar 
(=lever) in zit. 

Wie zin heeft om de gewone agrimonie op te 
zoeken langs de Ussel, kan natuurlijk het 
kaartje gebruiken als uitgangspunt voor de 
speurtocht. Een snellere manier om de plant 
te leren kennen is 'een bezoekje aan de heem
tuin vol rivierplanten 'Usselflora' in Wijhe. 
Een bordje geeft precies de groeiplaats aan. 
Hoewel, als de gewone agrimonie bloeit, is 
een bordje niet zo nodig. 

Peter van Dam 

Literatuur: 

Nederlandse Oecologische Flora deel 2; E.J.Weeda; 

Geillustreerde Flora van Nederland; o.a. Thijsse. 

Wilde Planten; Reader's Digest. 


DE Dd,.,'STOftE 

• het ad,", , ••" 

jacks commando truien 
spijkerbroeken camouflage kleding 
bodywarmers regen kleding 
wax coats vlaggen 
baseball jacks messen 
schoeisel baretten 
overalls slaapzakken etc. 

DE DdJf1PSTORE 
Vechtstraat 108 Zwolle "ó!: 544315..------.....~,~..------..------. 

VAN DE REDACTIE 

Zoals in het vorige nummer te lezen was, heb 
ik de eindredactie namens het LV.N. van 
Femmy Mulder overgenomen. Ik loop nog 
niet zo lang mee in de I.V.N.-wereld en het 
zal me enige tijd kosten me goed in te 
werken. Femmy heeft toegezegd dat ik 
daartoe steeds een beroep op haar kan doen. 
Van de leden verwacht ik steun door tijdig 
inleveren van berichten betreffende cursussen, 
vergaderingen en excursies. Let hierbij op de 
kopijdatum! Ook artikelen, passend in het 
Zwols Natuurschrift' zijn zeer welkom. 

Namens de eindredactie 
Joke Caljouw 

tekening Peter van Dam 
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VAN DE VOORZITTERS 

KNNV 

Voor velen zal het geen nieuws meer zijn dat 
onze afdeling de Milieuprijs Zwolle 1993 
heeft gewonnen, aangezien het in volop in de 
publiciteit is geweest. Op 11 april werd het 
voltallige bestuur, met partners, op het 
stadhuis genodigd om bij de bekendmaking 
aanwezig te zijn. Bij de ·prijsuitreiking bleek 
dat de jury dit jaar twee eerste prijzen had 
toegekend, aan de Stichting Nooterhof en aan 
onze afdeling. De jury gaf de volgende 
motivatie: 

"Sinds 1904 staat de natuur in en om Zwolle 
bij de Zwolse afdeling van de KNNV cen
traal. De jury heeft grote waardering voor de 
registratie van (trek)vogels en de belangstel
ling die de vereniging onder de bevolking 
voor natuur en landschap opwekt". 

Mooie woorden die ons streelden en op de 
foto is te zien dat wij glommen van trots toen 
wij de prijs overhandigd kregen. Deze ziet het 
bestuur als een prachtige start van ons 90
jarig jubileum. Behalve de eer bestond de prijs 
uit een geldbedrag van f 1.250,- voor onze 
afdeling. Het bestuur heeft inmiddels besl?te!l 
de prijs te besteden in het kader van ons JubI
leum. Het bestuur heeft de prijs namens de 
leden in ontvangst mogen nemen en wil 
hierbij alle leden feliciteren en bedanken die in 
de afgelopen jaren aan het bereikte resultaat 
hebben bijgedragen. Hopelijk is de prijs voor 
velen een stimulans meer tijd te gaan besteden 
aan de bescherming van de Zwolse natuur. 

In het licht van het laatste kunnen we weer 
een aantal lichtpuntjes melden. De 'oude' 
gemeenteraad van Zwolle heeft besloten dat 
een aantal kolken aan de noordrand van 
Zwolle niet langer gebruikt mogen worden 
door watersporters in het broedseizoen. Het 
gaat om kolken die omgeven zijn ~oor na
tuurgebieden van Europese betekems en de 
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status hebben van natuunnonument krachtens 
de Natuurbeschermingswet. 

Ook het recente standpunt van net 'nieuwe' 
college van B en W over de N35 geeft ons 
vertrouwen. B en W willen geen nieuwe 
aantasting van het buitengebied maar verbete
ring van de Ceintuurbaan. Als het nieuwe 
college zo doorgaat de komende 4 jaar, zullen 
ze van onze afdeling minder bezwaarschriften 
ontvangen dan in de afgelopen vier jaar. 

Gerrit Gerritsen 

IVN-NIEUWS 

Van de 
penningmeester 

Volgens mijn administratie zijn er le

den/donateurs die hun contributie over 1994 

nog niet voldaan hebben. Wilt U het bedrag 

deze maand overmaken op gironr. 124197 

van het IVN Balkbrug. 

Bij voorbaat dank. 


Wil van Marle 
Penningmeester 

Mutaties IVN 

Nieuwe leden: 

OechiesA. Burghard T. mw 
Scheppinckmatè 76 Novalieweg 12 
S014 JN Zwolle S051 AH Hattem 

Ree W.B. van de Heijden H. van der mw 
O. van NOOItstr. 29 Oranje NassauIaan 6 
S023 WJ Zwolle S019 ZB Zwolle 

BeekhofL. mw Houwelingen G. 
G. Sloetlaan 13 Stoevenberg 1 
8271 TL Usselmuiden 8281 EL Genemuiden 

Kokkelkoren mw ReintsJ.mw 
Tesselschadestr. 103 Kolbleikolk 58 
S023 BK Zwolle S017NKZwolle 

Hogerheijde N.E. 
Vordensebeek 29 
8033 DD Zwolle 

Wijzigingen leden: 

Poelman M. mw 
Nic. ten Woldeweg 39 
7957 CW De Wijk 

HulstijnD. 
Neptunusstr. 65a 
9742 n Groningen 

Nieuwe donateurs: 

WolvenL. 
De Wikke 2 
8181 ZW Heerde 

Vogel P.M. 
Flora Bilderbeekstr. 31 
8017 DS Zwolle 

Maan-v. Werven H. mw 
Berg en Bos 36 
8051 AM Hattem 

Raatjes J. 
Statenweg 1 
8141 SHHeino 

Pas-de WaardJ. tenmw 
Reigersweg 7 
8191 BL Wapenveld 

Wijzigingen donateurs: 

WesterikT. 
Vrijheid 37 
8014 xx Zwolle 

Rheenen J.A. van 
Postbus 39 
7730 AA Ommen 

Thuijl L. van mw 
Pr. Irenelaan la 
8051 NWHattem 

PiersmaC. 
Polhaarweg 12 
7721 DXDaIfsen 

Dijk J. van mw 
Pr.Hendrikstr.16a 
8019 AR Zwolle 

Colnot S.L. mw 
Wayerkamp 61 
S014 GB Zwolle 

Molenhuis O.H. 
F. Bilderbeekstr. 80 
8017 DN Zwolle 

Pfeifer T. mw 
Van Hornmarke 4 
8016 GS Zwolle 

OostingH. 
Kerkstraat I-3a 
8011 RT Zwolle 

Jol M.G.G.H. mw 
Huygensstraat 32 
S023 AM Zwolle 
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Verslag van de eerste 
IVN-excursies van 1994 

5 maart 
Wandeling langs de IJssel bij Kampen met 
Dick de Roos en Jaap Snel Het was mooi 
vOOljaarsweer. Er kwamen 24 personen om 
mee te wandelen. Het was een goede excursie 
die duurde van 9.00 uur tot 14:00 uur. 
Onderweg zag men veel watervogels, kieken
dief, buizerd, reeën en konijnen. 

23 maart 
Zandhove door Han van Buuren en Hilly 
Osinga. Het had de week ervoor veel gere
gend; ook die woensdag regende het. Toch 
kwamen nog 10 deelnemers. Er was veel 
interesse bij de mensen. Er waren twee Pabo
leerlingen bij. Zij hadden opdracht van de 
opleiding tenminste twee excursies van het 
IVN bij te wonen. Ze vroegen daarvoor een 
handtekening van de gidsen. 

9 april 
Het Engelse Werk met Dick de Roos en Joop 
Wiessenberg. Het was regenachtig weer, 
maar tijdens de excursie droog. Er kwamen 
10 deelnemers naar het park. De mensen 
vonden het zo prachtig dat de gidsen een 
langere route hebben genomen. Men heeft 
onderweg veel gezien en gehoord; kleine 
bonte specht, smelleken en veel vOOijaars
bloemen. 

/
/ 

10 april 

Fietstocht langs de IJssel met Jos Kloppen

burg, Carla Luchtmeyer en Hans van Door

emolen. Het weer was bewolkt, aantal deelne

mers 5. Men had wel veel interesse. Door de 

langdurige regenval was de waterstand te 

hoog om echt veel te zien, weinig 'plas-dras' 

situaties. Niet veel vogelsoorten gezien, wel 

veel bijzonder: tapuit, zomertaling en Usland

se grutto's. 


10 april 

De Colckhof met Everdien Sanderman en Ine 

Leussink. Het was goed weer, ondanks slech

te voorspellingen. Er kwamen ± 65 volwasse

nen en 5 kinderen. Onder het publiek nogal 

wat 'experts' op natuurgebied. Zij namen af en 

toe het woord en wisten veel bijzonderheden 

te vertellen. Goede excursie. 


16 april 

Roeibootexcursie door Arie Driesprong en 

Johan Bosma. Deze excursie kon niet door

gaan vanwege de hoge waterstand van de 

rivier. Door het koude weer en nattigheid 

groeide er ook nog heel weinig. 


17 april 

Soeslo door Hilly Osinga en Lidy Kuiper. Het 

was zeer koud weer met een snijdende oo

stenwind. Er kwamen 17 volwassenen en 3 

kinderen. De groep stelde veel vragen en gaf 

aanvulling t.a.v. een stuk geschiedenis. Extra 

aandacht voor de kinderen werd door ouders 

zeer gewaardeerd. Veel folders uitgedeeld. 


23 april 

Geologische fietstocht geleid door Jan Kui

ters en Hans de Jong. Het was mooi fiets

weer, lekker zonnig. Er kwamen 21 personen 

mee fietsen. De tocht duurde 4 uur. Onder

weg gelet op landschap; men is langs de 

gemeente groeve in Hattem geweest, wind

kanters gezocht en andere stenen. Er fietste 

ook een leraar aardrijkskunde mee, die com

plimenten maakte aan de gidsen, goede een

voudige uitleg, veel afwisseling, open sfeer, al 

met al een ontspannen tocht, ondanks de 

lekke band van 1 deelnemer. 
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FOTO 
voerman man 


de foto 

Van Karnebeekstraat 7 - Tel. 038-216855 

. FOTOGRAFEN SINDS 1929 

Dealer van: 

Kowa 
Swarovski 
Bausch & Lomb 
e. a. telescopen en verrekijkers 

prijs op aanvraag; 
ook van Leitl. en Zeiss 

grote keus aan lenzen in opbouw! 

Natuurlijk anes op het gebied van de fotografie: 

foto's, diamateriaal, fotolijsten, fototassen, jacks 
complete serie Sigma apolenun 

voor grotere aantallen goedkopere prijzen 

clubleden korting mogelijk 

scherp geprijsd I!! 

Agla Digipi-in ~ 
Das neue Bild vom Dia. 

La nouvelle photo de vos diapos. 

De nieuwe dia-afdruk. AGFA • 




c:::=::;:;=:::D boerengoed 
Af T ES ~ BICX ( Io;l:::=r:H 'It..1.II'I1 EREN" 

zoals: 

VER ZEN DI. G / B E Z 0 R GIN G D OOR G! H E E L H I D B R L A N D , 


NE DER V B R'K 0 P B R S I B E Z 0 R G ERS IN DIVBRSB PLAATSBN. 


G rat 1. cat. 1 0 q U • teL: 05205 - 7556 
op. a n v r a a qPostadres: 

postbus 30102 
8003 CC Zwoll e 

, GENIET MEER 
VAN UWWANDELING 

MET 

Dlaz8lplaln27. ZWolle 
Telaraan08N38118 

ooithuis 
SCHARRELSLAGERIJ 

Dealer van: 

Birkenstock - Wolky - Clarks 

Mephisto - Bufflox - Ecco - JJ 


* Een goed milieu * 
Met scharrelvlees doen 

we er wat aan!!!! 
L.U 
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24 april 
Dickninghe door Hilly Osinga, Trudy Muller 
en Marlin Poelman. Het was ± 19°C, aanvan
kelijk zonnig voorjaarsweer, spoedig fikse 
onweersbui. Men heeft met elkaar geschuild 
onder bomen en rhododendronstruiken. Er 
kwamen 16 volwassenen en 1 kind: geïnteres
seerde groep en gemotiveerd gebleven on
danks de stortbui. Opmerking van de gids: 
schakel zoveel mogelijk zintuigen in: kijk, 
luister, voel, ruik en proef eventueel. Laat de 
groep ook zelf werkzaam zijn; bv vergelijk 
holwortel t.o.v. voorjaarshelmbloem. In een 
bakje voor vrijwillige bijdrage zat na afloop 
110,65. 

WAARNEMINGEN 

Vogels 
door Gerrit Gerritsen 

maart en april 1994 

gebruikte afkortingen en tekens 

( ) = overvliegende vogels 
= vrouw 

m =man 
ad. = volwassen 
juv. = onvolwassen 
ca. = circa 
min. = minimaal 
ex. = exemplaar 

Van 34 waarnemers werden waarnemingen 
ontvangen. Door het streven dit tijdschrift 5x 
per jaar te laten verschijnen staan in dit num
mer waarnemingen van 2 maanden (normaal 
3). Ondanks dat is de 'oogst' weer de moeite 
waard. 

Door de hoge rivierstanden tot en met april 
zijn er op de uiterwaarden van Ussel en 
Zwarte Water meer overtrekkende zwemeen
den en steltlopers geland, dan normaal. Dit 
leidde tot grotere aantallen van zomertaling, 
bonte strandloper, witgatje, zwarte ruiter en 
groenpootruiter dan normaal. Aan de Bom
hofsplas waren de aantallen steltlopers lager 

dan gebruikelijk, enerzijds omdat een deel van 
de ondiepten in strijd met afspraken is wegge
zogen en anderzijds omdat de waterstand veel 
hoger was dan afgesproken. In overleg is de 
waterstand inmiddels weer op het afgespro
ken peil. De ondiepten zullen in de bouwvak
vakantie worden hersteld. Hopelijk vinden de 
steltlopers tijdens de herfsttrek weer normale 
omstandigheden. 

Er werden weer diverse bijzondere soorten 
waargenomen, met als uitschieters roodpoot
valk en zwartkopmeeuw . 

Tot slot een verzoek. Door het succes van 
deze rubriek kost het mij steeds meer tijd. 
Aan alle inzenders het verzoek voortaan 
waarnemingen van dezelfde soorten bij elkaar 
te zetten op het formulier en· ook in goede 
volgorde te zetten, zoals in deze rubriek ook 
wordt gedaan. Dus beginnen bij de dui
kers/futen en eindigen bij de gorzen. Dit is de 
volgorde die in iedere vogelgids wordt gehan
teerd. Vast bedankt voor de hulp en veel 
succes de komende maanden. 

Roodkeelduiker 
1903 Vossemeer 1 SDIMB 
2603 " 1SDIPV 
2703 Kattediep 1MB 
0304 Roggebotsluis I PV 
0804 Vossemeer 1 SD 
1104 Vossemeer 1 MB 

Parelduiker 
0504 C'Jellemuiden, Zwolse Diep I GG 

Roodbalsfuut 
2103 Wythmenerplas I BD 

Kuifduiker 
1903 Vossemeer SDIMB 

Geoorde fuut 
0804 Vossemeer ad. SD 
1104 Vossemeer 2 MB 

Aalscholver 
1903 Kattendiep c. 500 slaapplaats BD 
2403 Noorderkolk 47 slaapplaats GG 
1804 Tichelgatcn Windesheim 96 slaapplaats WvdB 
Hengforderwaarden 142 nesten WG 
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Roerdomp 
0303 Jutjesriet 1 JB 
0503 Vossemeer 1 SDIPV 
2703 Tichelgaten Windesheim lz KK 
0304 Duurse Waarden I WG 
1504 " 1 MB 
1504 De Wieden, tussen Giethoom en Steenwijk 3 

broedgevallen WvB 
2204 Hasselt, De Koppel~ 1 WvdB 
2304 Zwarte Meer West I SD/JNIME 
2504 Scherenwelle 1 MB 
Veldiger Buitenland 3 broedgevallen JB 

Ooievaar 
0503 en 1503 Heerde 1 WvdB 
2703 Polder Oosterwolde 1 JL 
2403 Zwolle, knooppunt Spoolde 1 KK 
1004 Zwolle, Aa-landen (2) via GO 
1004 Zwolle (l) MvdB 
1204 Langenholte I WH 
1504/1604 Hoenwaard 1 IS 
2204 Keteleiland 1 SDIMB 
2204 Zwolle, Assendorp (2) HvV 
2304 Kampen (I) SD 
2504 IJssel, Oldeneel (2) MH 
3004 Windesheim 1 WG 

Lepelaar 
1903 Vossemeer I SDIMB 
1903 Ketelrneer Oost 1 BD 

Chileense flamingo 
2904 IJssel, OIsterwaarden 2 WG 

Kolgans 
0303 Veldiger Binnenland 18.000 JB 
0503 Melrnpolder min. 6.200 SDIPV 

Grauwe gans 
0503 Melrnpolder min. 575 SDIPV 
0804 Vossemeer 195 SD 
1504 " 122 MB 
2204 Keteleiland I nest SDIMB 

Brandgans 
0303 Staphorsterveld 26 HvV 
0303 Veldiger Binnenland 110 JB 

Bergeend 
0403 Vossemeer 33 MB 
2704 IJssel Deventer-Wijhe 35 GO 

Casarea 
2204 Bornhofsplas I BD 

Smient 
0903 Jutjesriet 1100 JB 
2603 Abberteiland 506 SDIPV 

2703 Scherenwelle 1118 SD 

Krakeend 
0604 Veldiger Bnitenland 20 MvdB 
1504 De Wieden tussen Giethoom en Steenwijk I 

broedgeval WvB 

Pijlstaart 
0503 Vossemeer 91 SDIPV 
0803 Veldiger Buitenland 580 JR 

Zomertaling 
1703 IJssel Zwolle - Zalk m GO 
2403, 2803 en 1804 Langenholte m GG 
2603 Schellerwaarden p GG 
2803 Cellemniden m GG 
0204 Scherenwelle m + v SD 
0304 Vossemeer 4m 4v SD 
0804 Vossemeer 3 m 3v SD 
0804 IJssel, Vreugderijkerwaard 2 FvdB 
0804 Cellemuiden 12 MvdB 
0904 IJssel, Antlia 6 GG 
0904 Cellemuiden 12 FvdB 
1004 Hasselterdijk 21'vdB 
1004 IJssel. Zalk m WvB 
1104 Vossemeer 1 MB 
1504 Vossemeer 10 MB 
1604 IJssel Zwolle - Kampen 

12 GGlHRIHvdL 
2204 Hasselterdijk p en 2m GG 
2204 IJssel van Kampen-monding 

5m 3v SDIMB 
2204 Keteleiland 6 MB/SD 
2304 Zwarte Meer West 3m 2v SD/JN 
2304 Zalkerdijk 2 FvdB 
2404 Scherenwelle 3 MB 
2504 " 8MB 
2904 Made 2 }<'vdB 
3004 Langenholte 2 broedgevallen HvV 

Slobeend 
1804 Zwarte Water van Zwolle naar Hasselt 
172 alleen aan de westelijke oever, waarvan 10 I ex. in 

de Stadskolk Cru 
1804 Veldiger Buitenland 120 JB 

Krooneend 
0503 Hattem, Hoenwaard v JL 

Toppereend 
0103 IJssel, Koppelerwaard m JL 
0503 Vossemeerv SDIPV 
2603 Engelse Werk v GG 

Eidereend 
2603 Vossemeer m SDIPV 

IJseend 
0503 Vossemeer onv. ex. SDIPV 
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BrUduiker 
0503 Vossemeer 133 SDIPV 
1203 Heerderstrand 34 w.v. Ilm WvdB 
1303 Olst, Nijendal baltsend mWO 

Rode wouw 
2203 Duurse Waarden (1) WO 
2703 Oldebroekse Heide (1) WvdB 
0504 Zwartsluis (1) GO 
0504 Zwolle, Marslanden (I) LO 
2904 Zwolle (I)BD 

Bruine kiekendief 
1804 Hasselt (2) GO 

Blauwe kiekendief 
1303 Zwarte Meer West v SD 
2603 Oldebroekse Heide m + v WvdB 
2703 Kattediep 1 MB 
2703 Polder Oosterwolde m JL 
0304 Langenbolte m HvV 
1004 Polder Oosterwolde v JL 
1604 Oldebroekse Heide v WvdB 
2104 Scherenwel1e m WvdB 
2204 Veldiger Buitenland m WvdB 
2304 " " "v SD/JN 

Havik 
0503 Rechteren 2 JS 
1203 Zwolle, Kranenburg 1 WH 
1203 Ketelmeer Oost terr. m SDNRlPV 
1903 " ,,1 BD 
1903 Westerveld m HvV 
2803 De Wieden 3 WH 
0904 Gemer I JS 
1404 Dalfserveld (1) BD 
1504 Vossemeer I MB 
2404 Rechteren p balts GOIEJG 
2404 Mataram I GOIEJO 
2404 Zwolle, Aa-landen I WH 
2904 Veerslootslanden I GO 
Noord Veluwe 16 broedgevallen WvdB 

Ruigpootbuizerd 
2703 IJssel, Windesheim 1 KK 

Visarend 
1903 IJssel, Wilsum 1 WH 
1604 Duurse Waarden (1) WO 

Roodpootvalk 
1604 Kampen v naar NO SDIMB 

Smelleken 
2104 IJsselmuiden, De Enk 1 WO 

Slechtvalk 
1903 Vossenwaard 1 BD 
1504 Langenbolte m, pakt vergeefs een 
slobeend m HvV 
2704 Veldiger Buitenland I JB 

Waterral 
2703 Tichelgaten Windesheim 1 KK 
0404 Roggebotplas 1 SD 
2204 Keteleiland I MB/SD 

Porseleinhoen 
1804 Hasselt, Zwarte Water 2 WvdB 

Kraanvogel 
1004 Polder Oosterwolde I JL 
1804 Lichtmis (I) GO 
2104 Kampen (groep) SD 

Kluut 
1903 Vossemeer 29 SDIMB 
1903 IJssel, Den Nul 14 HWILM 
1903 Engelse Werk (14) JL 
0204 Engelse Werk I GOIEJGIBZ 

Bontbekplevier 
0803 Veldiger Buitenland I JB 
2803 Cellemuiden 3 GO 

Goudplevier 
0503 Melmpolder 300 SD/PV 
1203 Kattenwaard 672 SDNRlPV 

Bonte strandloper 
0803 Veldiger Buitenland 10 JB 
1203 IJssel Zwolle - Zalk 11 GO 
1703 IJssel, Koppelerwaard 10 GO 
2203 Leeu\\1erveld 4 GO 
2403 Langenholte 10 GO 
2403 IJssel, Mar1e FvdB 
2803 Zwarte Water, Cellemuiden 14 GOIEJO 
2903 IJssel Zwolle - Kampen 5 GO 
3003 IJssel, Antlia 6 GO 

Kemphaan 
0504 IJssel, Wilsum 40 FvdB 
2104 IJssel, Zalk 108 WvdB 
2104 IJssel, Scherenwelle en Kop
peIerwaard 232 WO 
2404 IJssel, Hoenwaard 70 JL 

Bokje 
1004 Polder Oosterwolde I JL 
2104 Diezerdijk 2 GO 

Watersnip 
1903 Langenholte 153 HvV 
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Houtsnip 
1903 Zwolle, Westenholte 1 LK 

Gmtto 
0103 IJsselZwolle-Zalk 1828 JL 
0603 Vossemeer 1307 SD 
2103 IJssel, OIst-Wijhe 115 EK 

Regenwulp 
2304 Heino 15 WH 

Wulp 
0603 Vossemeer 170 SD 

Zwarte miter 
2703 Scherenwelle 2 SD 
3003 IJssel, Zalk I FvdB 
1004 Langenholte I HvV 
1104 Hasselt (I) GO 
1104 Bomhofsplas ( I) GG 
1204 Jutjesriet I FvdB 
1604 IJssel Zwolle - Zalk 2 GO 
1704 Zwarte Meer West I FdR/MB/SD 
1804 Hasselt I GO 
2004 IJssel, Windesheim I FvdB 
2204 Hasselt 3 GO 
2204 Keteleiland 2 SDIMB 
2404 Scherenwe11e 8 MB 

Tureluur 
1703 Koppelerwaard 33 GO 
2703 Scherenwe11e 63 SD 

Groenpootmiter 
0403 Olst, Nijendal I WG 
1604 IJssel Zwolle - Zalk 5 GG 
1804 Hasselt 2 GO 
1804 Bornhofsplas 4 GG 
1804 Wilsum I FvdB 
2004 Vreugderijkerwaard 3 GG 
2104 ScherenwelJe 2 WvdB 
2204 Keteleiland 3 SDIMB 

2704 Welsumrnerwaarden 8 GO 
2804 IJssel, Herxerwaarden 22 WG 
2904 Marle 1 FvdB 
3004 Langenholte 2 HvV 
3004 IJssel, Vreugderijkerwaard 19 LK 

Witgatje 
0601 Olst, Nijendall WG 
0103 Spoolderhank (c. 4) BvdH 
1103 Hoenwaard I IS 
1903 Kampen I SD 
2203 Heino I GO 
2903 Polder Mastenbroek I GO 
0204 Vecht, Dalfsen 1 JS 
1104 Hasselterdijk 2 en (3) en (1) GO 
1104 Bornhofsplas I GO 
1504 Vossemeer 1 MB 
16041Jssel Zwolle - Zalk 14 GO 
2004 Polder Mastenbroek 1 GO 
2204 Scherenwelle 2 WvdB 
2404 Zwolle, Oldeneel 2 MH 

Dwergmeeuw 
1304 Engelse Werk 5 ad. GO 
1304 Veldiger Buitenland 3 ad. BD 
1404 Veldiger Buitenland 2 ad. GO 
2204 Scherenwelle (4) WvdB 
2504 Engelse Werk ad. HW 
2804 Engelse Werk ad. HW 

Zwartkopmeeuw 
0904 IJssel, Zwolle (2 ad.) GO 

Visdief 
2704 Engelse Werk 17 HW 

Zwarte stern 
2404 Engelse Werk 7 HW 

Kerkuil 
1203 Polder Mastenbroek 1 SDIPVIMB 
2804 Kampen, Nesweg I MB 

, met C?voor het goede boek 
Assendorperstraat 73 
8012 DG Zwolle 
Tel.038-219802 b.g.g. 210090 Voor al uw (studle)boeken 
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Ransuil 
2703 Zuiderwaardkolk I MB 
3003 Renderldippen I WvdB 

IJsvogel 
0503 Hattem, hezenberg I JL 
0703 Zwolle, Weteringkade 2 WvdB 
1003 Hattem, Apeld. Kanaall IS 
1003 Zwolle, Koelwaterkanaal 1 GG 
2103 en 1504 Tichelgaten Windesheim 1 WvdB 
2403 Heerde, Kooiweg I WvdB 
1104 Zwolle, Kop vld! Vecht I GG 
1404 en 2004 Heerde, Horsthoekbeek I WvdB 
1904 IJssel, Apeldoorns kanaal I JL 
2204 Kete\eiland I SDIMB 
2204 Duurse Waarden I KK 
2504 Olst, Nijendal 1 WO 

Groene spec:bt 
0103 Heerdersprengen 1 terr. Wvd.B 
0403 Molecaten 1 GG 
0503 Dalfsen, Gerner 1 JS 
0903 Hezenberg 1 terr. WvdB 
1903 Polberg I terr. WvdB 
2703 Dalfsen, Den Berg I JS 
2803 Petrea I terr. WvdB 
3103 Hattem, Het Veen I JL 
0404 Roggebotzand I SD 
0804 Keteleiland I SD 

Zwarte specht 
Van de Noord-Veluwe worden de volgende territoria 
gemeld (WvdB): 
Heerdersprengen, Fliphul, Polberg en Petrea en elk 2 
terr. op De Dellen en Eperholt. 
0503 Rechteren 2 JS 
1203 Duurse Waarden I WO 
1903 Dalfsen, Den Berg 1 JS 

Kleine bonte specht 
0103 Rechteren I FvdB 
0303 De Dellen 1 WvdB 
0503 Hattenl, Het Veen I JL 
0804 Petrea 1 WvdB 
1304 De Dellen terr. WvdB 
1504 LangenholtelWesterveld I WvdB 

Kuifleeuwerik 
2304 Zwolle, Landsheerlaan 2v + m MH 

Boomleeuwerik 
1103 Lemelerberg 4 JS 
3103 Hellendoornse Berg m HvV 

Boompieper 
2304 Zwarte Meer West sterke trek min. 16 SD/JN 

Waterpieper 
1203 IJssel Kampen - monding 13 SDIYRlPV 
1303 Zwarte Meer West 5 SO 
2103 Zwarte Meer 3 MB 
0204 Scherenwel\e 8 SO 
0804 Polder Dronthen 2 SO 

Grote gele kwikstaart 
2603 Engelse Werk p GG 

Nachtegaal 
Van de volgende plaatsen werden zingende 
ex. gemeld: 
2204 Keteleiland ISOlMB 
2404 Zwolle, Middelweg I WH 
2704 Zwolle, Julianastraat 1 GG 
2704 Zwolle, Spoolderbos 1 HW 
2804 Zwolle, Peterskampweg 1 GG 
2804 Tichelgaten Windesheim 2 WH 
2904 Hasselt, zwembad 1 GG 

Zwarte roodstaart 
2602 Zwolle, Oldenelerlanden p MH 

Gekraagde roodstaart 
2204 Keteleiland v SOIMB 

Blauwborst 
Van de volgende plaatsen werden zingende ex. gemeld: 
2603 Kardoezenpolder I SOIPV 
0204 IJssel, Uiterwijk 2 SD 
0304 Vossemeer. westoever I SD 
0404 Drontermeer 1 SO 
0804 Vossemeer, oostoever 9 SD 
1504 De Wieden I WvB 
1604 Nieuwe IJsselbrug Kampen 2 MB 
1704 Zwarte Meer West 7 FdRIMB/SD 
2104 Scherenwelle 1 Wvd.B 
2204 Langenholte 2 paar HvV 
2204 Keteleiland 9 SOIMB 
2504 IJssel, Stotergat 2 MB 
2804 Oiezerdijk GG 
3004 Langenholte 2m en 1 paar HvV 

ltoodborsttapuit 
0503 Langenholte m HvV 
1404 Noetselerberg 2 JS 

Tapuit 
1604 Spoolderbos 1 CL 

Beflijster 
2204 Oldebroekse heide I WvdB 
2604 Petrea 1 WvdB 
2604 Wapenveld 2 WvdB 

Snor 
1704 Zwarte Meer West I FdRlMB/SO 
2304 "" 2 MB/SO 
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AGENDA Zaterdag 25 juni 

IVN ~t't't .. 
Woensdag 8 juni 

IVN / NM excursie op landgoed De Colclrnof 
bij Heino met Jo Bouwhuis en Annemieke 
Leussink. Tijd: 14.00 uur. Plaats: parkeer
plaats aan de Hubertsallee. 

Zaterdag 11 juni 

IVN excursie op De Doom met Derk 
Berends en Jan Stevens. Tijd: ]4.00 uur. 
Plaats: bij de havezathe 'De Doom'. 

Zondag 12 juni 

JVN excursie langs de Westerveldse Aa met 
Harry van Dijk, Greet Meima en Pieter Heun. 
Tijd: 14.00 uur. Plaats: de Griftbrug in de 
Waallaan. 

IVN / NM excursie op landgoed Eerde bij 
Ommen met Wim van Bruggen, Bill van 
Kessel en Agnes Neimeijer. Tijd: 14.00 uur. 
Plaats: de parkeerplaats bij het kasteel. 

Zondag 26 juni 

IVN/NM excursie op landgoed De Colckhof 
met Everdien Sanderman en Jne Leussink. 
Tijd: 14.00 uur. Plaats: de parkeerplaats aan 
de HubertsaUee. 

Woensdag 13 juli 

IVN / NM excursie op landgoed De Colckhof 
met Jo Bouwhuis en Agnes Neimeyer. Tijd: 
14.00 uur. Plaats: de parkeerplaats aan de 
Hubertsallee. 

Zaterdag 16 juli 

IVN excursie op De Dellen bij Heerde met 
Joop Wiessenberg, Martin van de Berg en 
Hans van Dooremolen. Tijd: 14.00. Plaats: 
hoek Kamperweg / Nieuwe Zuidweg. 

Zondag 24 juli 

IVN excursie op landgoed Den Berg bij 
Dalfsen met Lenie van Eijsden, Jo Bouwhuis 
en Agnes Nemeijer. Tijd: 14.00 uur. Plaats: 
het station van Dalfsen. 

Woensdag 11 augustus 

IVN I NM excursie op landgoed De Colckhof 
onder leiding van Han van Buuren. Tijd: 
14.00 uur. Plaats: de parkeerplaats aan de 
Hubertsallee. 

Woensdag 24 augustus 

IVN/NM excursie op landgoed De Colckhof 
onder leiding van Agnes Neimeijer. Tijd: 
14.00 uur. Plaats: de parkeersplaats aan de 
Hubertsallee. 
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Vuurgoudhaantje 
2803 Zwolle, Juliana~traat 1 GG 
1104" ,,1 GG 
1104 Roggebotsebos 1 MB 
1804 Spoolderbos 1 CL 

Bonte vliegenvanger 
2304 Zwarte Meer West m JN!SD 

Baardmannetje 
1203 Ketelmeer Oost 16 SDNRlPV 
1203 Duurse Waarden 2 WG 

BuideIntees 
1504 De Wieden 1 WvB 
2104 Scherenwelle 1 WvdB 
2304 Zwarte Meer West m JN!SD 

Witkopstaartmees 
0503 Landgoed Windesheim 2 PvD 

Glanskop 
2603 Park Weezenlanden 1 GG 

Boomklever 
2204 Zwolle, Brinkhoekweg 2m PB 

Klapekster 
Van de Noord-Veluwe kwamen 11 waamemingen 
binnen van solitaire ex. tnssen 0303 en 1904 (WvdB) 
2803 De Wieden, Mastenbroekerkolk I WH 

Roek 
De volgende kolonies werden gemeld (WvB): 
Zwolle, Ceintuurbaan 17 
Zwolle, Dijkzicht 431 
Zwolle, Markteweg 168 

Raaf 
Van de Noord-Veluwe worden 5 broed
gevallen en 3 territoria gemeld (WvdB) 
2603 Bathmen 1 JS 
1404 Noetselerberg 1 JS 
2404 Vilsteren I JS 

Keep 
1104 Zwolle (2) GG 

Europese kanarie 
02 tlm 0804 Hattem, Waa max. 4 zang JL 
25 en 2604 Hattem, Stadslaan lz HW 

Putter 
0803 Diezerdijk 18 HW 

Barmsijs 
1803 Petrea I WvdB 
2803 ,,2 WvdB 
0804 Fliphul 2 WvdB 
2304 Oldebroekse Heide (I) WvdB 

Kruisbek 
0503 Dalfsen, Rechteren 7 JS 
1603" ,,3 JS 
2603 Roggebotzand 35 SDIPV 
2603 Roggebotplas 12 SDIPV 
2603 Drontermeer m z SDIPV 
0304 Roggebotzand alarmerend m SD 
0404 Reve-Abbert 6m z +juv. SD 
0404 Roggebotplas 4m +juv. en 1 nest SD 

Goudvink 
0103 Oldebroek 2 BvdH 

Appelvink 
0103 Boshoven 1 WvdB 
0503 De Dellen 1 WvdB 
0703 Zwolle, Park Weezeulanden Iz GG 
1403 Zwolle, Hogenkampsweg 10 BZ 
2803 Petrea 1 WvdB 
0304 Heerde, gemeentebos 1 WvdB 
0404 Drontenneer 20 SD 
0404 Reve-Abbert c. 40 SD 
0404 Roggebotzand 12 SD 
0804 Reve-Abbert 52 SD 
0804 Hattem, Fliphul9 terr. WvdB 
1104 Vossemeer 2 MB 
1504 Zwolle, Julianastraat lz GG 

IJsgors 
1604 Heerde 1 WvdB 

Geelgors 
0103 Vossenwaard 1 JL 
0503 Hoenwaard (1) JL 

Waamemers 
SD Symen Deuzeman! MB Michel Braad! PV Pieter 
Vogelaar! GG Gerrit Gerritsenl BD Bert Dijkstral 
WvdB Wim van den Berghl WG Wil Gerritse! KK Kor 
Koch/ WvB Wim van Bruggen! JN Jan Nap! JL Jan 
Lok! WH Wim Helder! IS Ineke Santing! MH Marina 
Huizer! HvV Henny van Vilsteren! MvdB Martin van 
de Berg! FvdB dhr. en mevr. van de Berg! HR Henk 
Rensinkl HvdL H.H. van der Laan! LO Leo Oude
jans!JS Jos Scholten! YR Yvonne Rabe! EJG Erik 
Gerritsen! HW Herman Weekamp! LM Leo Muilwijk! 
BZ Ben Zwinselman! LK Lody Kragt! EK Ellie Kem
per! FdR Frank de RoderlBvdH Benuo van de Hoek! CL 
Carla LuchtrneijerlPvD Peter van Dam. 
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AGENDA 

IVN fPr'~t 
Woensdag 8 juni 

IVN / NM excursie op landgoed De Colc1mof 
bij Heino met Jo Bouwhuis en Annemieke 
Leussink Tijd: 14.00 uur. Plaats: parkeer
plaats aan de Hubertsallee. 

Zaterdag 11 juni 

IVN excursie op De Doorn met Derk 
Berends en Jan Stevens. Tijd: 14.00 uur. 
Plaats: bij de havezathe 'De Doorn'. 

Zondag 12 juni 

IVN excursie langs de Westerveldse Aa met 
Harry van Dijk, Greet Meima en Pieter Heun. 
Tijd: 14.00 uur. Plaats: de Griftbrug in de 
Waallaan 

Zaterdag 25 juni 

IVN / NM excursie op landgoed Eerde bij 
Ommen met Wim van Bruggen, Bill van 
Kessel en Agnes Neimeijer. Tijd: 14.00 uur. 
Plaats: de parkeerplaats bij het kasteel. 

Zondag 26 juni 

IVNINM excursie op landgoed De Colckhof 
met Everdien Sanderman en Ine Leussink. 
Tijd: 14.00 uur. Plaats: de parkeerplaats aan 
de Hubertsallee. 

Woensdag 13 juli 

IVN / NM excursie op landgoed De Colckhof 
met Jo Bouwhuis en Agnes Neimeyer. Tijd: 
14.00 uur. Plaats: de parkeerplaats aan de 
Hubertsallee. 

Zaterdag 16 juli 

IVN excursie op De Dellen bij Heerde met 
Joop Wiessenberg, Martin van de Berg en 
Hans van Dooremolen. Tijd: 14.00. Plaats: 
hoek Kamperweg / Nieuwe Zuidweg. 

Zondag 24 juli 

IVN excursie op landgoed Den Berg bij 
Dalfsen met Lenie van Eijsden, Jo Bouwhuis 
en Agnes Nemeijer. Tijd: 14.00 uur. Plaats: 
het station van Dalfsen. 

Woensdag 11 augustus 

IVN / NM excursie op landgoed De Colckhof 
onder leiding van Han van Buuren. Tijd: 
14.00 uur. Plaats: de parkeerplaats aan de 
Hubertsallee. 

Woensdag 24 augustus 

IVNINM excursie op landgoed De Colckhof 
onder leiding van Agnes Neimeijer. Tijd: 
14.00 uur. Plaats: de parkeersplaats aan de 
Hubertsallee. 
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Zaterdag 27 augustus 

Excursie van IVN I Staatsbosbeheer Ommen 
onder leiding van Paul Mertens en Marij 
Feddema. Tijd 14.00 Uuf. Plaats: parkeer
plaats aan de Junnerdijk. Komend uit richting 
Ommen vanaf de Hammerweg bij hm.paaltje 
2,8 linksaf de Eerderveldweg in. 

Zaterdag 3 september 

IVN excursie in het Engelse Werk met Dick 
de Roos en Jan Stevens. Tijd: 9 uur. Plaats: 
de parkeerplaats voor uitspanning Krisman. 

Zaterdag 10 september 

Twee excursies op De Horte in het kader van 
de Open Monumentendag. Tijd: 10.30 en 
14.00 uur. Plaats: voor het huis De Horte. 
Leiding: Erik de Kruif, Bill van Kessel, Agnes 
Neimeijer en Everdien Sanderman. 

Zondag 11 september 

IVN excursie op Windesheim met Menke van 
Gelder en Bill van Kessel. Tijd: 14.00. Plaats: 
de ingang van het landgoed. 

KNNV 

Zondag 19 juni 

Vanochtend bezoeken we twee bijzondere 
gebieden en wel de Stadsgaten en de Veer
slootlanden, beide zijn terreinen van SBB. 

Stadsgaten ligt 2 km. ten oosten van Hasselt, 
aan de weg naar de Lichtmis. Het zijn verlan
de, in 't verleden uitgeveende, trek- of petga
ten met tussenliggende zetwallen. Het bestaat 
thans uit veenweiden (trilveen) en elzen
broekbos en is tamelijk voedselarm. Met 
name de weiden zijn interessant vanwege de 
vele soorten planten die er voorkomen en in 
deze tijd bloeien (echte koekoeksbloem is 
daar een van). Deze trekken op hun beurt 
weer o.a. vlinders aan zoals de zilveren maan. 

De Veerslootlanden liggen 4 km. ten noord
oosten van Hasselt en is een restant van 
voorheen uitgestrekte blauwgraslanden (15 
ha.). In dit gebiedje zijn verschillende soorten 
zeggente vinden, daarnaast komt er de Spaan
se ruiter voor en enkele orchidee-soorten 
(waarschijnlijk nu uitgebloeid). Aardbeivlin
der en zilveren maan zijn ook hier te zien. 
Jeroen Bredenbeek uit Hasselt, zeer bekend in 
en met deze gebieden, zal de excursie leiden. 
SBB vraagt per deelnemer f 2,- voor betre
ding van hun terreinen. We vertrekken om 
8.00 uur uit Zwolle (P+R) en zijn ongeveer 
rond 't middaguur weer terug. 

Zondag 10 juli 

Op deze ochtend gaan we weer eens een 
kijkje nemen op en bij de Dwingelose heide. 
Vanaf juli begint de Klokjesgentiaan te bloei
en, maar er zijn natuurlijk ook vele andere 
plantesoorten te ontdekken. Daarnaast zijn er 
vooral langs de bosrand diverse vogelsoorten 
te zien en te horen. Vlinders en libellen zti1len 
zich bij droog weer eveneens laten zien. 
Kortom, genoeg te beleven. Om de horde 
joggers, wandelaars en fietsers voor te zijn 
vertrekken wij om 6:30 uur vanafP+R aan de 
IJsselallee en zijn om ongeveer 11:30 uur 
terug. 

Zondag 7 augustus 

Op deze morgen staat er een echte vogelex
cursie op het programma met als bestemming 
de Oostvaarders plassen. Diverse soorten 
waadvogels, eenden, roofvogels èn met wat 
geluk zijn er groepen zwarte sterns en dwerg
meeuwen te zien. Kijker, gids en telescoop 
mee! Vertrek P+R om 8:00 uur. 

Zaterdag 20 augustus 

Onder deskundige leiding van de heer W. 
Gerritse (SBB) brengen wij een bezoek aan 
de Duurse Waarden. Dit uiterwaardengebied 
met plassen, moerasbos en overgangszones is 
door de flora en de (avi-)fauna interessant. Er 
wordt voor het natuurlijke beheer gebruik 
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gemaakt van een kudde Schotse Hooglan
ders. 

Vertrek P+R om 7:40 uur, zodat we om 8:00 
uur bij de parkeerplaats zijn bij de observatie 
hut. Staatsbosbeheer vraagt per deelnemer 
een vergoeding van f 2,-. 

Zondag 11 september 

Op deze ochtend gaan we iets heel speciaals 
doen, namelijk: een muizenonderzoek op het 
landgoed Zandhove. In ieder geval zijn er van 
de laatste jaren van dit gebied geen gegevens 
bekend omtrend de soorten en populaties. 
Hopelijk krijgen we op deze ochtend een 
indruk hiervan. Ze worden d.m.v. life-traps 
gevangen in de nacht er voor en zijn dus voor 
korte tijd van zeer dichtbij (in de hand) te 
bekijken. Zo zullen de verschillende kenmer
ken goed zichtbaar zijn. Arnold Verhoeven en 
Herman Bisschop zullen deze excursie begel
eiden. 

Om de muizen niet onnodig lang in hun tijde
lijk verblijf te laten, starten we om 7:00 uur 
bij de rotonde voor Zandhove. 

De lokatie is lekker dichtbij dus dat hoeft 
geen probleem te zijn lijkt mij. 

Dinsdagavond 13 september 

Zoals inmiddels wel bekend is worden de 
dialezingen gezamenlijk met het IVN georga
niseerd en ook als gezamenlijke aktiviteit in 
de kranten aangekondigd. 

Dit jaar staan/stonden met name de hommels 
in de belangstelling. Zo was er in juni (4+5) 
het landelijk hommelweekend, georganiseerd 
door de KNNV, NJN en NHG (Nat.hist.Gen
ootschap Limburg). De heer Vallenduuk uit 
Schijndel, leraar biologie en amateur-entomo
loog verzorgt deze avond met als thema bijen, 
hommels en wespen. Er wordt ingegaan op 
de biologie en het gedrag van zowel solitair 
als in kolonieverband . levende soorten in onze 
eigen omgeving (tuin/plantsoen). Ook list en 

bedrog komt er voor onder deze insecten. 

Er zitten er zelfs onder hen die je als 'koekoe
ken' kunt beschouwen. Naast dia's heeft hij 
ook demonstratiemateriaal (op ware grootte) 
en stencils waarmee de aanwezigen zelf ook 
verschillende soorten kunnen onderscheiden. 
Aanvang 20:00 uur in de zaal van de Ooster
kerk. 

Zondag 25 september 

(Vergeet niet de klok/wekker een uur terug te 
zetten i.v.m. de wintertijd!) 

Per auto naar Ramspol waar vandaan we een 
voettocht maken langs de oostelijke rand van 
het Ketelmeer en de Ussel naar Kampen. 
Voor vele vogelsoorten is de trektijd al in 
volle gang. Hopelijk komt dat tijdens deze 
excursie tot uiting. 

Goed schoeisel en een kijker meenemen is aan 
te raden. Vertrek P+R om 7:00 uur en om 
ongeveer 12:00 uur weer terug. 

Dinsdagavond 11 oktober 

Voor hen die lid zijn van Vogelbescherming 
en dus het blad Vogels ontvangen, hebben in 
het mei/juni nummer al een artikel kunnen 
lezen over met name 'onze' ooievaars. 

Ornitholoog Dick Jonkers uit Leersum volgt 
de ontwikkelingen van deze vogels op de 
voet. De door hem verzorgde lezing gaat in 
op het verleden en de situatie vanaf het 
moment dat het fokproject is gestart tot nu 
toe. Daarnaast wordt er al dan niet in discus
sie met de aanwezigen ingegaan op de toe
komst van deze toch bijzondere soort van de 
lage landen. 

Aanvang 20:00 uur in de zaal van de Ooster
kerk. 

Zwols Natuurtijdschrift - nummer 4 - 115 



de KNNV het IVN 

Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
Vereniging voor 

Vereniging voor veldbiologie Natuur- en Milieueducatie 

AFDELINGSBESTUUR AFDELINGSBESTUUR 

voonitter 

penningmeester 
en 
ledenadministratie 

secretaris 

coördinator 
lezingen en 
excunies 

pr I cunussen 

pr I cunussen 

Gerrit Gerritsen 
Julianastraat 40 
80 19 AX Zwolle 
tf 038 .228122 

KorKoch 
Breestuk 53 
8051 VZ Hattem 
tf 05206 • 431 58 

Kees Mackaaij 
DeKade 8 
8191 VZ Wapenveld 
tf 05206 • 79097 

Jos Kloppenburg 
van Pa11andtmarke 67 
801 6 CS Zwolle 
tf 038.656783 

Carla Luchtmeijer 
van Keppelmarke II 
8016 GH Zwolle 
tf 038. 6500 18 

Bert Dijkstra 
K. Onneslaan 2 
8024 CN Zwolle 
tf 038. 546912 

Contributie KNNV 
f 40,' per jaar, inel. toezending van Natura, het 
landelijke tijdschrift van de KNNV; f 10,' voor 
huisgenootleden; fl5,· voor regionale leden. 

voonitter 

penningmeester 
tentoonstellingen 
gironr. 1241 97 
IVN Balkbrug 

secretaris I 
vice-voonitter 

2e secretaris 

lid 
jeugdelubstfietsroutest 
natuurpaden 

lid 
groeneursnssen/ 
contacten met leden 

lid 

lid 

Tel contactadres 

Contributie IVN 

vacature 

Wil van Marle 
Kievitshaar 6A 
7707 RP Balkbrug 
tf 05230 • 49246 

Bill van Kessel 
Boerhaavelaan 77 
8024 BH Zwolle 
tf 038 • 533677 

Gerard Broekhoven 
Campanulastraat 32 
8013 TX Zwolle 
tf 038 .21 2971 

Jan Kuiten 
Hazenveld 10 
8017 LZ Zwolle 
tf 038 · 65331 9 

RoelofVisscher 
Weidesteeulaan 21 
8042 NX Zwolle 
tf 038 • 227375 

Elja van Dongen 
Pr. Irenelaan 24 
8091 AT Wezep 
tf 05207 • 62696 

TrudyMuUer 
Loezekamp 10 
8014 EP Zwolle 
tf 038 ·650942 

Hilly Osinga 
tf 038 . 549429 

Voor donateurs minimaal fl5, · per jaar; voor leden 
(actief) f25,· per jaar. IneL toezending van Mens en 
Natuur. Wijzigingen m.b.t. bet donateurslidmaat· 
scbap schriftelijk doorgeven aan 
Cees Piersma, Polbaarwcg 12, 
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