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Werkgroepen 

Zowel IVN als KNNV hebben werkgroepen. 
Hieronder volgt een overzicht van de coördina

Dit blad is bet gezamenlijke tijdscbrift van 
bet IVN en de KNNV, beide afdeling 
ZwoUe. In de loop van 1993 werd besloten 
de afdelingsorganen, respectievelijk 
Fritillaria en De Tureluur, binnen bet 
kader van de onderlinge samenwerking 
samen te laten gaan in Het Zwols 
Natuurtijdscbrift. Het blad verscbijnt 5 

. keer per jaar met een oplage van 600 
exemplaren. 

Jaargang 5 - nummer 3 - juni 1998 

Eindredactie: 

Namens bet IVN 
Joke Caljouw - Huibertplaat 53 
8032 DJ ZwoUe - ti' 4540579 . 

i inleveradres voor al bet materiaal 
van betlVN) 

Namens de KNNV 
Peter van Dam - Tesj~an 37 
8042 BH ZwoUe - ti' 4220912 

( inleveradres voor al bet materiaal 
vandeKNNV) 

mUItraties: Karin van de Riet, 
(tenzij uders vermeld) 

Typewerk: Diet ter Stege 
Karin Janze 
Karin van de Riet 

Venending: Robert Giesen 

Druk: Freek Veldman 
. IJsselmuiden 

toren. 

IVN 
Excursies 

Cursussen algemeen 

Vogelzangcursus 

Wilde plantencursus 

Groencursus 

Natuurgidsencursus 
Kabouterpad 
Jeugdwerkgroep 

Stands (tijdelijk) 
Depot 
PR-werkgroep 

Paddenwerkgroep 

KNNV 
Vogelwerkgroep 

Plantenwerkgroep 

Insectenwerkgroep 

Zoogdi~enwerkgroep 

Natuurbeschemüng 

kopij virumijen tot 1met 
WP 6.1 iDlevereD op: 

17 juli '98 

5 oktober '98 

t 

Agnes Neimeijer 
ti' 0572 - 391955 
Elja van Dongen 
ti' 038 - 3762696 
Hannah van Oene 
ti' 038 - 4654657 
Elja van Dongen 
ti' 038 - 3762696 
Roelof Visscher 
ti' 038 - 4227375 
GreetMeima 
ti' 038 - 4228018 
Femmy Mulder 
ti' 038 - 4547960 
Fenna Westers 
ti' 038 - 4224387 
Hans Lindeboom 
ti' 038 - 4600701 
Teuni Lindhoud 
ti' 038 ~ 4657772 

Gerrlt Gerrltsen 
ti' 038 - 4228122 
Leen de Kleine 
ti' 038 - 4227837 
vacature 

Bert Dijkstra 
" 038 - 4546912 
Gerrlt Gerrltsen 
ti' 038 - 4228122 

geplude data waarop,het 
ZNT wordt verzoDdeD 

:I: 11 september 

:I: 20 november 

? 
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Straatliefdegras 
(Eragrostls pilosa), 
een liefelijk grasje langs onze wegen 

Inleiding 
Wie de naam Straatliefdegras hoort of leest 
wordt al direkt getroffen door allerlei tedere 
voorstellingen. 

Figuur 1 Xerocopy van Straatliefdegras 

Welnu, het gras heeft naar ik. heb waargenomen, 
niets te maken'met liefde, en al helemaal niet met 
straatliefde, maar wel met liefde voor de straat. 
Daarmee is haar voorkeur en groeiplaats tussen 
de straatstenen en -tegels tevens· geduid. Het is 
een nauwelijks opvallende soort, tussen de toch 
al veelvuldig voorkomende kruiden en vooral 
grassen, die tegenwoordig alle gelegenheid krij
gen om tot volle wasdom te komen op onze 
trottoirs en langs overige openbare wegen, waar 
onder die in Zwolle. 

Zwols Natuurtljdschrift 

Vindplaats 
Eragrostis is niet gemakkelijk te vinden, omdat 
het oppervlakkig beschouwd, veel gelijkenis 
vertoont met andere zeer algemene grassen, 
zoals Beemdgras (poa) en Struisgras (Agrostis). 
Het is daarom allereerst van belang te weten 
waar je moet zoeken. Sa:mengevat zijn dit open 
en zeer zonnige trottoirranden en -voegen, ran
den van fietspaden en stenige middenbermen. 
Eragrostis is een typische thermofiele (warmte
minnende) soort, die schaduw mijdt, zoals o.a 
blijkt langs de Meppelerstraatweg, waar ze niet 
groeit onder laanbomen. Een ander kenmerk is 
dat ze veel betreding verdraagt en misschien 
zelfs behoeft. Zij bloeit pas in augustus en sep
tember, wanneer de andere grassen allang zijn 
uitgebloeid. 

Kenmerken 
Teer en fijn zijn trefwoorden. Het betreft niet 
alleen de stengel en lange smalle bladeren, maar 
met name de vorm en bouw vanhet aartje, dat er 
onder de loep buitengewoon fraai uitziet: een 
acht- tot tiental zeer kleine bloempakketjes die 
dakpansgewijs ineen geschoven zijn (figuur 1). 
Het hele aartje is niet groter dan 5 - 6 mmo Daar
bij heeft de pluim (het is een pluimgras) een zil
verachtige glans, die samen met de ietwat grijs
groene kleur van de gehele plant, deze soort tot 
en wel zeer sierlijk fijnigheidje maakt binnen het 
stedelijk gebied. 

Geschiedenis 
Eragrostis pilosa is een neofYt, d.w.z een oor
spronkelijk ingevoerde plamensoort (inburgering 
na 1500), die aanvankelijk alleen adventief voor
kwam en zich vanuit bet havengebied van Rot
terdam, vanaf 1958, spontaan is gaan uitbreiden .. 
Vooral de laatste jaren verloopt dit zeer snel. 
Haar oorspronkelijke areaal omvat de warm
gematigde streken van het noordelijk halfrond: 
noordelijk tot Noord-Frankrijk en het midden 
van Noord-Rusland, in Azië tot Japan, in Noord
Amerika tot Zuidoost-Canada; zuidelijk tot 
Noord-Afrika, Maleisië, Mexico en de Caribi
sche eilanden. De soort heeft zich na aanvoer 
gevestigd ~n een nieuw deelareaal opgebouwd 
ten noorden van haar. oorspronkelijk versprei
dingsgebied (van der Meijden & Weeda 1982). 
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Voorkomen in Zwolle 

Er is sprake van inburgering in Zwolle. Criteri

um voor inburgering is of een soort van een 

vindplaats gedurende verscheidene jaren achter

een bekend is, dan wel er· massaal voorkomt 
(Van der Meijden & Weeda 1982). Eragrostis 
pilosa werd door mij in Zwolle voor het eerst 
vastgesteld in 1995 op een stenige vluchtheuvel 
aan de Erasmuslaan . in Berkum. Nadien is zij 
daar niet meer teruggevonden. Een tweede mij 
bekende populatie komt voor op' de hoek van 
Lombokstraat en Meppelerstraatweg.Deze po
pulatie lijkt gezien haar omvang·al enige jaren te 
bestaan en is eerder over het hoofd gezien en 
dus onopgemerkt gebleven. Het door FLORON 
opgebouwde florbase bestand geeft evenwel aan 
dat ook elders in de stad Straatliefdegras is ge
vonden. In 1997 ,kon dit bevestigd worden, toen 
bij gericht zÇ>eken in Zwolle acht 'nieuwe' groei
plaatsen werden vastgesteld (figuur 2). 

Figuur 2 
Verspreiding van StraBtIefdegnJs in Zwolle 
o = recente vondst 
o = recente vondst, daarna verdwenen 
U=opgave in FLORBASE 

B~endesomrten 
Van één van de groeiplaatsen,nl. aan de Lom
bokstraat is nauwkeung gekeken welke soorten 
Straatliefdegras begeleiden. Hier wordt volstaan 

met het vermelden van de soorten die in de di
rekte omgeving van Era grostis zijn waargeno
men. In de volgorde van amemende abundantie 
betreft het: Varkensgras, Grote weegbree, Ca
nadese fIjnstraaI, Knopkruid, Melganzevoet, 
Kleine leeuwetand, Rode schijnspurrie, Straat
gras, Kaal breukkruid, Cichorie e~Wilgeroosje. 
Vooral het gezamenlijk voorkomen met Kaal 
breukkruid is bijzonder, omdat deze soort in en 
rondom Zwolle zeldzaam is en binnen de stad 
van slechts enkele plekken bekend is. Op de 
andere groeiplaatsen werden geen zeldzame 
begeleidende soorten waargenomen. 

Figuur 3 	 Verspreiding ~n Erigrostis pilosa (L.) 
Beauv. Als inge~urgerde soort (1980). 

Met dank aan FLORON voor het beschikbaar 
stelleR van verspreidingsgeaevens en Piet Bre
mer voor enkele aanpassingen in dit artikel. 

Han Beeuwkes 

Literatuur 
van der. Meijden, R & E.J. Weeda. 1982. Eragrostis 

. pilosa en E. minor in Nederland Gorteria 11(5): 106 e.v. 
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Paddenoverzetactie 
Fabrieksweg 1998 

Na de aanleg van de amfibieëntunnels in 1995 en 
de daarop aansluitende controle van de werking 
van tunnels en beschoeiing, ondernam de 
paddenwerkgroep van IVN Zwolle geen 
activiteiten in 1996 en 1997. Om een indruk te 
krijgen van de paddenpopulatie na twee relatief 
strenge winters en langdurig koude voorjaren en 
om tunnels en beschoeiing op hun doelmatigheid 
te controleren, werd besloten om in het voorjaar 
1998 een steekproef van twee weken te houden. 
Tevèns wilden wescholeil. aanbieden gebruik te 
maken van het educatieve aspect van de 
overzetactie. . 

Het doel van de overzetactie was tweeledig, 
enerzijds wilden we als paddenwerkgroep een 
steekproef nemen om ~ indruk te krijgen van 
de huidige paddenpopulatie en de werking van 
de tunnels en de .beschoeiing, anderzijds wilden 
we schoolklassen · aanbieden een bezoek aan de 
paddentunnels te brengen en te helpen met het 
overzetten. Voordat het zover waS, moest er 
heel wat georganiseerd worden. Vrijwilligers 
moesten gerekruteerd, scholen werden 
benaderd, informatie werd samengest~ld en een 
rooster wer4gemaakt. . 

Omdat het een steekproef betrof: was besloten 
de actie slechts twee weken te houden. Gekozen 
werd voor de laatste 2 weken van maart. 
Aèhteraf was dit een goede gok. Op 21 maart 
werden door een paar sterke vrijwilligers de 
tunnels d.m:v. gaas afgesloten, tevens werden er 
per tunnel 3 emmers ingegraven zodat we de 
doortrekkende amfibieën konden tellen. Bij 
tunnel 1 en 2 werd nog een extra emmer vlak 
achter het gaas ingegraven. Deze diende om 
amfibieën die óf al terugtrokken óf op de 
heentrek zich achter het gllllS bevonden op te 
vangen. (De ·eXemplaren die in deze emmers 
terechtkwamen werden niet geteld, maar aan het 
begin van de tunnel neergezet, zodat ze zowel 
heen als terug konden trekken.) 

De eerste dagen was er weinig trek, daarna 
vroor het eén paar dagen en waren er helemaal 
geen padden te bespeuren . . Maar in de tweede 
helft van de eerste week kwam de trek goed op 
gang. De schoolklassen die toen aan de beurt 
waren, hadden genoeg te doen. Ook de mensen 
die 's avonds op het rooster stonden, kwamen 

·niet voor niets. De grootste aantallen kwamen 
voor . in het weekend na de ~e week. En als je 
dan in je eentje over de 400 padden moet tellen, 
dan doe je dat op het laatst echt niet meer een 
voor een! Hè Geràrd! 

Dieuwke en Wieke bij de grote oversteek (Diet ter Steeg) 
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"11......".... Ft6rl4twg 1J91. 

enwbdi 
's Morgeas voor 9.00u 'sAv na21.00u 

~ 1'IuIINII 1iuutd2 T"IUfáJ TuIlMlJ T,,1IMI1 TlUUIsJ 
11-3 - - - 0 0 0 
11-3 0 0 0 2 0 0 
8-3 7 17 4 0 0 0 
14-3 0 0 0 0 0 0 
1$-3 0 0 0 0 0 0 
~-3 1 Ó 1 10 . 17 1 
17-3 32 49 9 0 3 3 
1I.J 146 183 103 7 4 16 
29.J 65 206 128 45 29 31 
J11-3 117 139 52 8 12 11 
31.0$ 65 35 2S ? ? ? 
1-4 21 28 11 21 21 5 
2-4 27 93 30 8 11 11 
J-I 22 120 50 22 11 5 
4-4 2] 39 26 - - . 

ToIMl: 524 909 439 ·123 ·108 ·83 

Totaal aantal getelde gewone padden in 1998: 2186 exemplaren . 

In twee weken tijd bedroeg het totaal: gewone . De grootste jongen uit een van mijn groepjes 
pad 2186 ex., bruine kikker 124 ex., kleine fingeerde zelfs een zere Vget. om maar geen 
watersolomander 24 ex., groene kikker 14 ex. emmertje leeg te moeten halen. Toch heeft het 
Ook. dit jaar waren er weer een aantal meehelpen door kinderen aan een 
loopkevers, zo'n 40 in totaal. Helaas ook dit jaar paddenovet:zetactie een grote educatieve 
weer een paar dode muizen, maar ook twee waarde. Ook de Groendoeners hebben dit jaar 
levende exemplaren. Eén ervan was een goed geholpen. Nadat ze de padden hadden . 
bosspitslmlis. De aanwezigheid van muizen is te overgezet en uitgebrèid hadden kennis genomen . 
wijten, cq. te danken aan het in dat geval van de ins en outs van de Fabrieksweg. hielpen 
ontbrekende takje wat muiZen in staat stelt om ze met . het opruimen van emmers en gaas als 
uit de valkuil te klimmen. Soms werd vergeten echte IVN-ers in spee. . 
de tak na· het legen van de emmer terug te 
zetten, in andere gevallen werd het door Nog twee anekdotes (eigenlijk blunders) tot 
vOOIbijgangers verwijderd ..Er waren jammer besluit De eerste betreft een antwoord van een 
genoeg ooI( weer veel doodgereden padden. De van de kinderen op de vraag wat een verschil is 
beschoeiing die op vele plaatsen ondeugdelijk is, tussen een pad en een kikker: ''Een kikker heeft 
is hiervan de oorzaak. Hier zal in de komende geen schild." De andere blunder betreft mijzeIf1 
tijd aandacht aan besteed moeten worden. Omdat ik door mijn activiteiten voor de Ravon 

alert was op het voorkomen van de 
De r~es van de kinderen Iiepen dit jaar erg lmoflookpad, overkwam mij dit~ ik zat gehurkt 
triteen. Een van de gidsen had de ~tieve bij tunneI 3 terwijl mijn dochter de emmertjes 
ervaring dat de kinderen moeilijJc te hanteren leegde. PlotseIing ben ik me bewust van een 
waren en dat ze veel moeite moest doen om het duidelijke knoflookgeur. "Snel", zeg ik:, "Lut 
werk in goede banen te leiden. Ikzelf moest me die pad ruiken!". De pad rook heel 
vaststellen dat niet alle .kinderen, die het maar gronderig. Het door mij gekneusde look-zonder.. 
eng vonden. over te halen waren. look aan de rand van de tunnel rook heel ....... . 

TeuniLindboud 
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De klapekster 

"In een stekelig eikestlulkje bleek een halve 
dwergmuis te hangen, de beide achterpootjes en het 

staartje nog intad, voor zover je bij halve muizen 
van intad kunt spreken.n 

Uit "Een helder moment op de Veluwe" 
door Koos van Zomeren. 

Al doet de naam anders vermoedel1. de klapelcster is 
geen familie van de ekster. Buiten wat uiterlijke 
kemnerbo (zwart I wit getekende vleugels, lange 
staart) hebben ze slechts dit met elkaar gemeen dat ze 
beide behoren tot de orde der zangvogels 
(Passeriformes) en dat ze beide maar·matig kunnen 
zingen .... De ekster behoort echter tot de fàmilie van 
de laaaien (Corvidae) en de klapekster tot die van de 
kIauwien:n (Lanüdae) waarvan er in heel Europa 
slechts zes soorten voorkomen. 

Twee daarvan, de grauwe /dauwier (Lanius collurio) 
en de kJapelcster (L. excubitor) broeden in Nederland. 
Een derde, de roodkopklauwier(L. ssuitor), 
verdween na 1963 voorgoed van het Nederlandse 
broedvogeltoneel. Oorzaak: de .grootschalige 
(gesubsidieerde!) kap van hoogstamboomgaar in 
Brabant en Limburg· en het toenemend gebruik van 
insecticiden. 

De grauwe klauwier is een sdJaarse.broedvogel van 
open cultuurlandschap met ruige bennen en 
'oveJboekjes', de duinen, heide- en hoogveengebiede. 
Bijvoorbeeld Ameland en het Bargerveen ~jn 
bekende grauwe klauwierbolwerken. Het 
broedbiotoop van de ldapelcster komt hiermee 
overeen met dit verscbil dat die in Nederland beperkt 
blijft tot heide- en hoogveengebieden en in enkele 

gevallen kaalkapvlaktes. 

Alhoewel bet niet èdIt zeldzaam is. blijft. de 
waarneming van een grauwe klauwier een belevenis 
en dat geldt zeker voor het zien van een klapekster. 
De ervaren vogelaar die een voor lcIopeksters 
geSchikt gebied betreedt 'scant' bij wijze van spreken 
in één oogepslagal1e struik- en boomtoppen in bet 
open terrein. Geen ldapekster. verder· lopen dan 
maar. Wel een Idapekster. aJtijd weer een aangename . 
verrassing! 

Op 27 februari jl. bezocht ik samEn met mijn broer 
Henk de Engbertsdijkvenen. Na hetpar:keren van de 
auto bij de zandafgraving in Sibculo (3 brilduikers) 
betraden we het heideI:emIin. Geen vogel te bekennen 
op één na: een klapekster. Eerst 'biddend' bovm de 
hei, daarna in de karakteristieke, laag golwode, 
vlucbt naar zijn uitkijkpost. IQ. dit geval een jonge 
zomereik . .De wandelroute die We volgden beschreef 
min of meer een halve cirkel rood de uitkijkpost als 
deokbeeldig middeJpunt. Daarvandaan, ver genoeg 
verwijderd van wandelaars, joggers of vogelaars, zat 
de vogel onbekommerd vanuit zijn eigen UDÏver

. sumpje om zich heen te spieden en liet zich op zijn 
beurt door ons fraai bekijken. Na een koud en guur 
bézoekje aan observatiebut 'deOoudp1evier' (o.m. 4 
pijlstaarten, 1 blauwe kiek (vrouwtje) en een 
roodborsttapuit) besloten we· bet eikjo IDDex de 
uitkijkpost eens te cqIerzoeken op ·eveotuole prooien 
enlof prooiresten. KlauwiOIell hebben de gewoonte 
om prooien bij wijze van ~ wor mindere 
tijden op doornen, stekels of takpunteo te spiesen. 
Soms doen ze dat ook aan prikkeldraad. Zie je ooit 
een mestkever of een muisje vastgepind aan 
prikkeldraad, .dan heeft een klauwier dat op z'n 
geweten. Nu is een zomereik niet voorzien van 
scherpe doorns. Da's geen punt voor een ldapekster. 
een muisje of kIoine vogel ( en hij vangt ze tot de 
~ van een lijster) hangt hij doodleuk aan de nek 
in de gaffel van een tak. In ons geval hing er niets in 
de boom. (geen barre tijden ..) Wel veel. kalksporen, 
een aantal·braakbaIletjes, een stukje vleugel van een 
pieper (Anthus·spec.) en een ~ gedode dwergmuis 
(Micromys minutus).. Kortom: dit nietige eikjevan 
amper drie meter boog was gepromoveerd tot 
uitkijkpost en roestplaats van een owrwintenIlde 
klapekster. Overwinterende ldapeksters zijn zeer 
hcnkvast. Uit waarneming vaneen klapekster door 
HaD Bownanin hetzelfile gebi<ldop 25/12197 zat de 
vogel er al enige maaruten. Het is.althans zeer 
aannemelijk dat bet bier één en hetzelfde exemplaar 
betreft. 
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------ ----- - -

Getuige de vele streeknamen, opgeteken~ in het 
onvolprezen boekje 'Zien is Kennen', was de 
klapekster ooit in Nederland (en België) een 
algemene verschijning. Om er een aantal te noen..ren: 
blauwe tuinvalk (rode tuinvalk voor grauwe 
klauwier), vinkebijter, negendoder (ook voor grauwe 
klauwier). De roodkopklauwier werd ook wel 
slachtervogel genoeme!. :Qe landman van vroeger was 
een oplettende waarnemer. Ook de Duitsers wisten 
wel een leuke naam te bedenken: RaubwürgeI. Nu 
hebben al die' klauwieren ook wel iets roverachtigs 
met die zwarte maskertjes. In ieder geval zijn ze in 
hun gedragingen op en top roofvogels. Zo staat de 
klapekster vaak biddend te turen boven de grond om 
een prooi te ontdekken alvorens hem te grijpen en te 
verslinden met de roofvogelachtige haaksnavel. 
Overigens lijkt dat bidden niet op wat we kennen van 
bijv. de torenvalk. Het is een druk en nerveus 
~ waarbij de vogel enigszins om zijn as draait 
en balans probeert te houden via het bewegen van de 
staart. Alleen al het er naar kijken is 
hondsvennoeiend. En verder produceren ze evenals 
uilen en roofvogels braakballen. De door ons 
verzamelde braakballetjes, negen stuks variërend in 
grootte van 20 tot 40 mm, beVatten de restanten van 
minstens drie mestkevers, I driedoommestkever, 3 
dwergmuizen .en 1 kleine zangvogel (wsl. de pieper 
van dat vleugeltje .. ). In .2le5 gevallen bestond de 
braakbal uit muimtbaar +.botjes, in 1 geval uit 
vogelveren + botrestanten en in 2 gevallen uit 
keverrestanten. Omdat braakballen van muizenbaar" 
zeer vast zijn van samenstelling blijven ze doorgaans 
Iedelijk lang liggen. Braakballen met keverrestanten 
zijn heel los van samenstelling en vallen na een fikse 
regenbui uiteen tot débris. Tijdens een tweede bezoek 
aan het gebied (08/03/98) verzamelden we 10 
braakballen. Wederom variërend in grootte van 20 tot 
40 mmo Ze bevatten de restanten van 4 mestkevers, 4 
dwergmuizen, 1 dwergspitsmuis (Sorex minutus), 1 
veldmuis (Microtus arvalis), Ibosmuis (Apodemus 
sylvaticus) en 1 vogel (kleine zangvogel). Van 
aanwezige schedehjes was in alle gevallen de 
hersenpan verbrijzeld I kapotgebeten. Grotere botten 
waren in alle gevallen kapot gebeten (veldmuis, 
bosmuis). 

Vanwege het lenteachtige weer en de hoge 
temperaturen vanaf midden februari waren er al veel 
mestkevers actief op de hei. Dat verklaart de 
hoeveelheid verse braakballen met keverrestanten. 
Sommige braakballen bevatten ~ restanten van een 
hele muis. Mijn vermoeden is dat een prooi ter 
grootte van een. dwergmuis (lichaamslengte 50-75 

mm, staart 46-66 mm) in één keer naar binnen wordt 
gewerkt. Opvallend is echter dat ik geen complete 
schedehjes heb gevonden~ Een grotere prooi, bv. een 
vogel, wordt, gezien de rest.anten in de braakbal, 
waarschijnlijk in stukken naar .binnen gewerkt. 

Dat er veel dwergmuizen op het menu van 'onze' 
klapekster stonden is niet verwonderhlk wanneer je je 
realiseert dat de Engbertsdijkvenen voor een zeer 
groot gedeelte vergrast en verruigd zijn. 
Pijpenstrootje 'aU over the place', braam, 
adelaarsvàren: een prima plek Voor dwergmuizen. 
Verder bevond de uitkijkpost zich pal naast een 
grondig geplagd terrein. In de ruigte van heide, 
pijpenstrootje en braamstruw~l is een dwergmuisje 
voor welke roofvogel dan ook nagenoeg onvindbaar. 
Wanneer zon muisje onverhoopt genoodzaakt is zon 
kaal geplagd terrein over te steken (gewoon om van 
A naar B te komen) dan is'hij natuurlijk reddeloos· . 
verloren met een klapekster mde buurt. Uiteraard is 
deze bewering enigszins speculatief 

klapekster 

Bij een volgend bezoek aan dit gebied ( op 8 maart) 
bevond de vogel zich langdurig en bij herhaling op 
een andere uitkijkpost eveneens pal aan de rand van 
een geplagd terrein. Onder boompjes of struiken in de 
directe omgeving lagen geen of slechts enkele 
braakballetjes. 

Terwijl wij 'zijn' gebied ooderzochten, zat de 

klapekster niet ver van ons vandaan ons gedoe te 

volgen. Het is een alerte maar zeker geen schuwe 


. vogel en laat zich met enig geduld tot een geringe 

afstand benaderen. Wel kiest hij ahijd het hoogste 

topje van struik ofboom om bij te dichte benadering 
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laag over de grond naar een nieuwe zitplaats te 
vliegen. Zo gemakkelijk te traceren tijdens de trek-, 
winter- of baltstijd, des te moeilijker zijn klapeksters 
te vinden tijdens liet broedseizoen. Dan leiden ze een 
stil en verborgen bestaan. Dientengevolge worden 
broedgevallen gemakkelijk over het hoofd gezien. Het 
aantal broedgevallen ligt .in Nederland jaarlijks rond 
de tien. Met name op de Veluwe, in Drenthe en 
Brabant worden broedgevallen met zekerheid 
vastgesteld. De situatie rond Zwolle is mij niet goed 
bekend. Rondom Ommen is de klapekster sinds het 
midden van de jaren zestig (broedgeval in Arriën) als 
broedvogel verdwenen. Waarschijnlijk is de grote 
recreatiedruk op geschikte (heide-)terreinen daar 
debet aan. Maar ook onbekendheid met de 
levenswijze van deze boeiende soort kan er toe leiden 
dat er bij inventarisaties niet goed op gelet wordt. 
Wel worden ze jaarlijks regelmatig tijdens de trek in 
voor- en najaar en overwinterend waargenomen. Bij 
overwinterende vogels gaat het om solitaire 
exemplaren die een groot (jacbt)territorium bezetten 
en dat ZOIlodig fel verdedigen tegen indringers 
(soortgenoten). 

Bekende plaatsen waar regelmatig klapeksters 
worden waargenomen zijn bv. Het Vilsterse Veld en 
de LemeIerberg. Maar ook langs de Vecht op bv. het 
Junner- en Arriër Koeland of de Karshoek. Als 
broedgebied komen de . Engbertsdijkvenen zeker in 
aanmerkIDg omdat daar een groot gedeelte afgesloten 
is voor publiek en ·dus voldoeD.de rust biedt. En dat . 
hebben ze nodig: rust. Ook de Lemeler- en 

. 	Archemerberg (plus de rest van de Sallandse 
Heuvelrug) zouden mogelijk een broedgeval op 
kunnen leveren. Met name de waarneming van een 
baltsend of zingend mannetje in april kan duiden op 
een mogelijk broedgeval. Met het nieuwe SOVON 
broedvogel-inventarisatie-project voor de deur iets 
om eens wat extra alert op te zijn. 

Ons bezoekje aan de Engbertsdijkvenen was tijdens 
.een koude februarimiddag. Zo'n middag waarop je 
normaliter met een goed boek bij de haard zit .. . 
Wanneer je er dan toch op uit trekt, ondertussen wat 
over goede boeken en baarden keuvelt, kom je voor 
de zoveelste keer tot een.zelfde conclusie: zomer of 
winter, mooi weer of hondenweer, buiten in het veld 
is er àltijd iets te zien, vak er àltijd iets te beleven. En 
wat de Engbertsdijkvenen betreft: warm aanbevolen! 

Evert Ruiter 
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Slechtvalk trekt naar de stad 

De slechtvalk is in Nederland een graag geziene, 
maar toch nog vrij zeldzame gast. Ook in 
Groniogenkan men hem zo af en toe zien. De 
JDeeS!e kans om deze prachtige roofvogel te zien 
heb je in de winter in het Lauwersmeergebied 
waar hij graag jaagt op wintertalingen en andere 
eendachtigen. ··Ook meeuwen, patrijs-achtigen, 

. huÏSltllllSSen en spreeuwen lust deze valk graag. 
Stadsduiven staan ook op hun menu. Echter, in 
Nederland heeft de slechtvalk de stad nog niet 
echt ontdekt. In Noord-Amerika, waar deze 
vogel voorkomt, is hij wel te vinden in de grote 
steden! Neem bijv. Toronto in Canada.. Al sinds 
enkele járen is de vogel daar te vinden, jagend 
op die heerlijke, ronde stadsduiven vanaf hoge 
'rotswanden' van de wolkenkrabbers! Het is 
indrukwekkend om te zien hoe deze vogel met 
een enorme snelheid zich tussen de hoge torens 
door beweegt en behendig de vlaggenpalen weet 
te omzeilem! Toronto is -terecht- trots op zijn 
kleine populatie slechtvalken. Zeker niet alle 
steden mogen de eer hebben om uitverkoren te 
worden door de slechtvalk. In Ottowa, .de 
(vergeleken met Toronto kleine) hoofdstad van 
Canada, keken de plaatselijke natuur-en 
milieugroepen al lang uit naar een bezoek van 
deze bijZondere valk.' Ze hadden genoeg 
stadsduiven en 'rotswanden' (wolkenkrabbers) 
dus waar bleef hun slechtvallt? Eind vorige 
winter· was het eindelijk zover. Midden in de 
stad, twee· straten van de mooi gelegen 
parlementsgebouwen, in de enige winkelstraat 
die Ottowa rijk is,. werd plotseling "de 
achtervolging ingezet door een slechtvalk! De 

. stadsduiven maakten zich direct Uit de voeten en 
de natuurliefhebbers .kwamen van afte kanten 
toegeSneld. De eerste slechtvalk was in Ottowa 
gesignaleerd! De slechtvalk en z'n maatje bleken 
blijvers:. Ze zetten hun koffers op· de 25ste 
ventieping van een hotel en bouwden er· gauw 
een nest. Ze zagen wel brood in deze stad en de 
natuurfiefhebbers konden hun gelulè niet op. HiIf 
juli kwam er een jong uit het ei. Ze besloten haar 
AIlison. te noemen en· haar vorderingen werden 
nauw .gevolgd .door een groep van 25 
vrijwilligers: Om het jong te wegen. en te 
onderzoeken moesten ze halsbrekende toeren 

uithalen zoals uit het raam op de 25ste 
verdieping klimmen, naar het nest kruipen en 
dan ook nog de· schijnaanvallen van de 
woedenden ouders van Allison ondergaan! 
Allison groeide als kool en wilde half augustus 
uitvliegen. 44 dagen was ze, en gevolgd door 
tientallen kijkers, besloot ze over het randje van 
haar nest te kijken en de vlucht te wagen. Helaas 
had ze zo'n vaart en nog te weinig vliegervaring 
dat ze· tegen de volgende wolkènkrabbers 
opvloog. Ze hadden zo gehoopt op een in 
Ottowa geboren slechtvalk! 75% van de jonge 
slechtvalken in de stad overleeft. het eerste jaar 
niet omdat ze een hoge vliègsnelheidhebben en 
tegen obstakels kunnen opvliegen voor ze goed 
en wel hebben leren ontwijken en wenden. Toch 
lijken de ouders van Allison niet bij de pakken 
neer te zitten en is er een goede mogelijkheid dat 
ze volgend jaar weer hoog op de 'rotsen'· in 
Ottowa zullen broeden. De fans tellen de dagen 
af en bekijken regelmatig met hun verrekijkers 
hun favoriete vogel-paartje op het hotel in 
Ottowa. Wie weet zal ooit Ottowa ook trots 
kunnen· zeggen dat ze hun eigen (kleine) 
populatie hebben. Ondertussen loop ik steeds 
vaker in Groningen te kijken naar mogelijke 
'rotswanden'. Wat zou het leuk zijn als wij ook 
in Groningen een slechtvalken-paartje hadden! 
Stadsduiven genoeg! Zeg, wat zouden ze denken 
van ons nieuwe Gasuniegebouw? Lijkt dat niet 
perfect op een grote rots? 

Isolde Huitzing 

Dit artikel mochten we (>vernemen uit het 
herfstnummer 1997 van 'Groeningen' van de 
IVN afdeling Groningen, Haren. Hiervoor 
hartelijk dank. 

'ZWOlse' slechtvalk 
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Een bijzondere waarneming kijker om m'n nek snel naar het fietspad gelopen, 
Henk stond aan 't einde naast z'n fiets (veel te 

Het was vrijdag 24 april, aan 't eind van de ver weg) maar na enig armgebaar reed bij in mijn 
middag dat ik mijn tuindeur opendeed, en ik de richting. Ik de telescoop gehaald en naast de 
zang van een wel heel .ongewone vogelsoortgrCIIIWe gors eveneens een bfflijster, geuaagde
meende te horen, zelfs zo ongewoon dat ik deze en.zwarte roodstaart en verderop op een paaltje 
eersie gedachte onmiddellijk negeerde. "Het zal een kplitmannetje gezien, met in de houtsingel 
die zwarte roodstaart wel zijn op 't dak van de langs 't fietspad o.a. een braamsluipeT en een 
koeienstal naast de boerderij", wilde ik mijzelf fitis. Herman Bisschop belde rond half zes aan, 
doen geloven. Pas enkele zangriedeltjes later . dus weer met telescoop naar 'mijn' grauwe gors. 
leek 't mij toch niet onverstandig om de kijker te 
pakken en even m'n achtertuin in te lopen. NEE, 
het was geen zwarte roodstaart en m'n eerste 
indruk was wel degelijk juist: een grauwe gors, 
met . de telescoop erbij uiteraard .nog beter 
zichtbaar. Hij bevond zich in de weilandpercelen 
achter m'n huis, waar bij met tussenpozen 

. telkens minutenlang aan het zingen was. Meestal 
zat bij op een afrasteringspaaltje of op het 
prikkeldraad midden in de 'groene driehoek'. 
Ook een nog bladloos boompje dat boven een 
dubbele meidoomuitstak was een favoriete 
z8ngp0st. In mijn enthousiasme belde ik Leo 
Muilwijk, die in de wijk links tegenover mij 
woont. Hij bleek 5 minuten voor mijn telefoontje 
deze grauwe gors van een andere vogelaar (die 
tegenover mij schijnt te wonen) doorgekregen te 
hebben en even later heb ik met hem vanaf het 
fietspad wederom deze zeer zeldzame broed
vogel kunnen bewonderen. Uiteraard heb ik 
gelijk de vogellijn in werking gezet. 
Zaterdagochtend had ik eerst de 
vogelzangcursus te leiden in het Engelse Werk 
en het Spoolderbos, met onderweg 3 
braamsluipeTS en een putter op 2 meter, 
bovendien de eerste nachtegalen gehoord en 
boven mij de eerste gierzwaluwen, het weekend 
kan niet meer stuk! Thuis gekoiDen de tuindeur 
onmiddellijk open gedaan en rui een broodje was 
hij weer present, zingend op dezelfde 
zangposten. Aan 't eind van de ochtend 
wederom met Leo bekeken en er bleek in de 
eerder genoemde meidoorn ook een 
beflijstermannetje te zitten. Daar bleef het niet 
bij, ook een gekraagdè roodmlartmannetje.had 
deze struik uitgezocht. Weer in huis gekomen 
zag ik na een uurtje een andere Zwolse vogelaar 
voorbij fietSen. Henk Rensink fietste rustig 
rechtdoor zonder te stoppen, ... dus ik met m'n 

Patty... , .ik hoop dat jij hem alsnog 
gezien/gehoord hebt! 

Volgens de . Atlas van de Nederlandse 
Broedvogels (NM &. SOVQN '79) en oudere 
verspreidingsgegevens is de grauwe gors 
broedvogel van min of meer open, extensief 
bewerkte cultuurgronden, een beperkt aantal in 
gebieden als kwelders en ruderale terreinen. Uit 
deze atlasperiode ('73-'77) dateert, voor zover ik 
kan nagaan, de recentste waarneming uit onze 
regio. Als (vermoedelijke) broedvogel kwam hij 
voor in Noord-Groningen, Noordoost-Friesland, 
Oost-Nederland, langs de randmeren en de grote 
rivieren, in de Gelderse Vallei, Zeeuws-Vlaande
ren, in 't oosten van Noord-Brabant en in 
Limburg. Het is een Rode Lijst-Soort vanwege . 
de sterke afname 'Van zowel de hoogte als de 
verspreiding van de Nederlandse broedpopulatie. 
De stand van 1980 was gekelderd van 450-700 
p'aar en 250-375 paar in 1985 tot 50-75 paar in 
1992. Alleen in Limburg' en in Zeeuws
Vlaanderen wordt nu nog jaarlijks gebroed. 
Tsja ... en nu nog een vrouwtje dat de 
Oldenelerlanden aandoet! 

Jo. Kloppenburg 

grauwe gors 
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Taakvef(lelinglVN bestuur 

Het bestuur van het IVN Md. Zwolle e.o. heeft 
sinds de afgelopen algemene ledenvergadering 
een nieuwe samenstelling. Dit heeft tot gevolg 
dat een aantal functies en taken zijn herverdeeld 
binnen het bestuur.· Om u daarover duidelijkheid 
te geven, staat hieronder het overzicht 
weergegeven van de bestuurstaken en wie· ze 
vervult. Mocht u over een bepaald onderwerp 
een vraag of opmerking hebben, dan is het 
mogelijk om aan de hand van de lijst te bepalen 
wie van de bestuursleden verantwoordelijk is. 
Die zal u dan te woord staan. Wijzigingen t.a.v. 
de lijst zullen worden vermeld in het ZNT. Voor 
de gegevens van de bestuursleden verwijs ik u 
naar de binnenzijde van-het ZNT kaft. 

namens het IVN bestuur 
Hans Lindeboom· 

TAAK OVERZICHT BESTUUR 
IVN AFD. ZWOLLE E.O. 

Voorzitter: 

HansdeJOIlI 

- Leiden bestuur-, algemene- en jaarvergaderingen. 

- Coördineren en delege~ 


- Aanspreekpunt: - Landelijk IVN 

- Coördinatoren werkgroepen 

algemeen 
-Afdelingen. 
- Acconunodatie 

- Externe cootacten: 	 - Landelijk IVN 
- Districten IVN 
- Afdelingen IVN 
- College van B & W 
-N.M.O. 
- Overijssels Landschap 
- Stad en Welzijn 
-KNNV 
- Owrige natuurorganisaties 

Secretuis: 
Hans LindebeoID 
- Notulen - BestuursveIgade 

-Algemene 
ledenvergaderingen 

- Post 	 - Postbus 

.. Inkomende post 

.. Uitgaande post 


- Rondzendmap 
- Rooster - Bestuursvergaderingen 

- Aftredende bestuursleden 
- PR-werkgroep - Coördinator PR-werkgroep 

- Externe-cootacten 
- Aanspreekpunt - Nieuwe leden 

:.. Automatisering 
_ Media Ie 

- IVN folder 
- Archief I ~chivering 
- Leden en dOl. adm. 

Penningmeester: 
Elja van Dongen 
-Fmançiën - Administratie 

.. Begroting 

.. Jaarrekening 

.. A&chriften 

.. Subsidie 
-Cursussen 	 .. Groencursus 

- VogelzangcursiJs 
- Wilde pIantencursus 

- Aanspreekpunt 	 .. Ecodrome 
.. Mediatheek 

Lid-beItuur: 
Trudy Muller 
- Natuurgidsencursus 
-Thema avonden 
-Kabouterpad 
- Jeugdclub I Groen 

Lid-bestaur: 
GerdaMeuI~ 
-ZNT 
- Telefonische cootacten 
- Aanspreekpunt: .. Ex.cursies 

.. paddc!itwerkgroep 

Lid-bestuur: 

Nico Schoenmakers 

- Aanspreekpunt . .. Depot 

-Stands 
- Tentoonstellingen 
.. Fiets- en WaDdelroutes 

Lid-bestuur: 

LidyKuiper 

- Communicatie - Leden / dooateurs. 
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Vacaturebank 

Het IVN Md. Zwolle o.o. zoekt voor drie van haar 
werkgroepen: 

Coördinatoren (MIV) 

Binnen de vereniging hebben wij een aantal 
werkgroepen, die worden geleid door coördinatoren. 
Zij ujn degenen die de werkgroep dragen, vaak 
samen met een groep enthousiaste vrijwilligers. 
Wij zoeken: 

A Coördinator Fiets- en wandelroutes 

Deze vacature bestaat ruim 2 jaar en dient spoedig te 
worden verwld om het voortbestaan van de fiets- en 
wandelroutes voor bet IVN te behouden. Het werk 
bestaat uit het cartroleren en zonodig aanpassen van . 
de bestaande routes, maar ook het maken van nieuwe 
routes. Daarvoor kan gebruik worden maakt van de 
kennis die binnen de vereniging aanweug is. 

B Coördinator stands 

Deze vacature bestaatal ruim een jaar en dient tevens 
.	binnen afZienbare tijd te worden verwld. De ftmctie 
wordt nu tijdelijk waargenomen door Fenna Westers. 
Het werk bestaat uit het regelen van de stand voor 
beurzen, tentocmtellingen en andere gelegenheden. 
Tevens zult u het transport moeten regelen en voor 
onderhoud moeten zorgen. Voor de bemanning van de 
stand kan een beroep worden gedaan op een redelijk 
aantal vrijwilligers. 

Coördinator kabouterpad 

Deze fimctie wordt al de nodige jaren door Greet 
Meima vervuld, die te kennen heeft. gegeven daar mee 
te willen stoppen. Het kabouterpad is bestemd voor 
kinderen van groep 2 en 3 van het basisonderwijs. De 
coördinator zorgt dat bet kabouterpad, op aanvraag, 
klaar staat en bemand is. Voor het bemannen kan 
tevens aanspraak wonlen gedaan op de hulp van een 
aantal vrijwilligers. 

Voorbownstaandeftmcties gekit dat ze van groot 
belang ujn voor het IVN. Er ujn geen ftmctie eisen 
voor de coördiiIatoren, zoals bijv. opleiding. Enige 
kennis van natuur en milieu en organisatie talent zal 
echter bet verwllen van de ftmctie aanzienlijk 
verlichten. Een bijna onbeperkte inzet en . 

enthousiasme zullen wel van grootbeIang ujn. 

Als u interesse heeft in één van de vacatures of 
iemand kent die geschikt is, neem dan contact met 
mij, Hans Lindeboom, op. Ik zal u dan verder helpen 
met de nodige informatie. 

Indien u bereid bent om als vrijwilliger mee te helpen 
in een werkgroep dan kunt u contact met de 
coördinatoropnemeo van de desbetreffende 
werkgroep. 
Help ons de vacatures vervullen. 

namens het bestuur 

Hans Lindeboom 
Kortenhorststraat 9 

8015 BW ZWOLLE 
038-4600701 

Zomeravond 

De zomeravond komt op lome voeten 

en dekt de weiden met een witte damp. 


Er ligt geen hooi meer op de Hoge Kamp; 

wel hangt erhet van zon verzadigd zoete 


aroma nog: Wij horen zacht gestamp 

en zien twee paarden in bedaard Ontmoetei 

met lippen, hoofd en hals elkaar begroeten 

De maan komt op. Eèn warme, rode lamp. 


Wij zitten zwijgend buiten op de bank, 

te zeer met ieder zintuig te genieten 


van alle goeds om al naar bed te gaan. 


Dan overrompelt ons een jubelklank 

die uit de houtwal lijkt omhoog te schieten, 

wanneer een nachtegaal.begint te slaan. 


FerTromp 

Heino 
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Excursie anders 

De excursie was gepland op zaterdagmiddag 18 
april en de opkomst was daarom waarschijnlijk 
ook gering. Behalve echtgenoot en·cursist 
gidsencursus maar twee 'spontane' wandelaars. 
Het onderwerp zou stinseplanten zijn maar 
kenmerkend voor Windesheim is eigenlijk het 
ontbreken van een uitbundige groei van 
stinseplanten ofhet moeten sneeuwklokjes in het 
vroege vootjaar zijn. Met wat moeite hebben we 
vier verschillende soorten gevonden. Vrij veel 
aandacht hebben We besteed aan de historie van 
het landgoed met haar bewoners. De huidige en 
middeleeuwse waterhuishouding en het 
landschap zijn ook uitgebreid aan de orde 
geweest (stokpaard van ondergetekende). Het 
laatste kwartier werden we overvallen door de 
mij inmiddels bekende stortbui. Schuilend in de 
werkschuur zijn de Moderne Devoten van het 
klooster Wmdesheim nog even langsgekomen 
met·een boodschap die wij in ieder geval voor 
. een deel nog ter harte kunnen nemen: 

ge moet uw tong bewaren, 

ik stilte op zoeken (lam nóg in Wintksheim) 


lawaai ontvluchten 

lachen vermijikn 

treuren beminnen 


Gesterkt door deze boodschap en de inspiratie 
uit de natuur, keerden wij huiswaarts. 

Hans de Jong 
medegidsen Marianne van Benthem 

enJan Schaap (gidsencursus) 

Verslag van . 
. de IVN publieksexcursies, 
gehouden in het voorjaar 1998. 

22 februari 
'De Colckhofthema gebouwen, gidsen Jo Bouwhuis, 
Agnes Neimeijer, Everdien Sanderman. Er waren die 
zondag·overal in de regio camavalsoptocbten. Toch 
kwamen er 40 wolwassenen en 2 kinderen. We 
hebben de gebouwen laten zien, waar je anders niet 
dicht bij mag komen. Zoals het landhuis (voor- en 
achterkant), de koetshuizen met de stal van de ezel. 
het eendenhuisje, het prieehje, de hekpijlers en de 
druivenkas. De mensen. genoten er erg van. Ook was 
er aandacht voor de lanen en waterpartijen en de 
uitlopende knoppen. Er waren reigers aan het 
nestelen in de treurbeuk dicht bij het landhuis. We 
konden prachtig zien hoe ze kwamen aanvliegen met 
taIges in hun snavel. We hoorden boomklever, 
zanglijster, boomkruiper en een zwarte specht. We 
zagen drie reeën wegspringen in het struikgewas. 
Sommige deelnemers hadden deze dieren nog nooit 
van zo dichtbij gezien. Iedereen vondhet een 
geslaagde excursie . 

15 maart 
'Zandhove'. Teuni Lindhoud, Gerda MeuIman.en 
twee àspirànt gidsen n.l. Marianne van Beóthem en 
Jan SclIaap. Het was miezerig weer die 
zondagmiddag. Er kwatben 25 peroo.en. Er is veel 
aandacht besteed aan de bijzondere bomen die op 
Zandhove groeien zoals de mammoetboom en allerlei 
,larixsoorten. Er waren ook al bos~monen te 
bewonderen. Onder één van de bomen zijn 
braakballen gevonden, waarschijnlijk van een 
ransuil. De uil is niet gezien. Het nieuw·ingeplante 
bos begint al gestalte te krijgen. De jonge boompjes 
lopen mooi uit. Het publiek heeft de excursie zeer 
gewaardeerd. 

29 maart 
'Molecaten~ met als gidsen Wim Stel en Wim v. 
Bruggen. Het was schitterend weer voor de tijd van 
het jaar. ErkwameD 36 mensen. die zeer gemotiveerd 
waren. De gidsesn hebben veel aandacht besteed aan 
de geschiedenis van het landgoed en aan de bomen. 
Er staan hier gigantische beuken. Een paar zijn echt 
indrukwekkend, vooral die aan de kop van een spreng 
staan. Gidsen hebben een voorjaarshelmbloem 
gevonden. Ook hebben ze drie soorten spechten 
gehoord en één gezien, n.l. de zeldzaamste, de groene 
specht. 
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5 april 

'De Colckhof', thema stinseplanten, geleid door 

Greet Meima en Marlène Vaesseo. Er wareo.2S 


. volwasSEBeo en 7 kinderen. Jammer genoeg staan er 
niet zoveel soorten stinsep1anteo, maar er werden er 
toch wel wat gevoodeo: twee soorten narcissen, 
uitgebloeide sneeuwklokjes, hyacintjes die nog niet 
bloeiden, salomonszegel, maarts viooltje en 
maagdenpalm. Ook stand er hondsdrafen 
speenlcruid in volle bloei De deelnemers geootell van 
de vele mooie bomen en struiken en vooral van de 
bloeiende wilde kers, de ~ en de peren 
in de boomgaard. De lucht was bedekt, maar het 
bleefdroog. De kinderen vonden het prachtig om 
beukennootjes te zoeken in de schors van de eiken en 
ze vonden er heel wat. Langs de wetering werden 
twee kievitsbloemen gevoodeo. De excursie van ruim 
anderhalfuur kan als geslaagd worden beschouwd. 

18 april 
'Windesheim' , geleid door Hans de Jong en twee 
aspirantgidseo, nl. Marianne van Beothem en Jan 
Schaap. Het was mooi weer, toch kwamen er maar 
weinig mensen naar het landgoed. Op . 
zatèrdagmiddag lijkt het niet zo succesvol Het was 
een pf8Chtige wandeling met veel afwisseIiDg, 
weilanden omzoomd met veel struiken, kronkelende 
slootjes. Twee nij/ganzen vlogen met veel herrie weg. 
Er waren veel reeënsporen. 

19 april 
'Deo Berg' bij Dalfsen, geleid door Wim v. Bruggen 
en Arie Driesprong. Het was mooi zormig lenteweer. 
Er kwamen 50 mensen, met een gemiddelde leeftijd· 
van 50 jaar. Er was veel te zien, "s bosanemonen 
en boskIaverzuring. Allerlei struiken stmden in bloei, 
zoals inlandse vogelkers, lijsterbes en bergvlier. 
Beuk en eik standen er nog kaal bij. Men heeft een 
gtoepje reeën gezien en Wun heeft daarop ingespeeld 
door over de spiegel te vertellen, welke functie die 
heeft, welke vorm, enz. Ook lieten de vogels zich 
goed horen. Een groene specht liet zich goed zien. 
Het publiek wilde graag wat geluiden leren. Zo werd 
de zang steeds goed iogepmJt en Wim heeft aan het 
eind van de excursie een soort ovemoring gehouden 
van wat er was·blijwn bangeo. Men vond het heel 

. leuk en een stimulans om te blijven oefenen, 

11 april 
Proefboerderij' Aver-Heino' bij Heino,geleid door 
Johan Bosma en Fer Tromp. Het was een 
avmdexcursie op womsdàgavond. Het weer was • 
schittereod. Janunergeooeg was er geen 
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belangstelling voor de excursie. Er kwamnièmand. 
Met het voorbereiden was er zoveel te zien. Een 
prachtige houtwal, een kikkerpoel, eèD 
vleermuiskeldes, prachtige lmotwilgeo en een ruigte 
strook met planten zoals: ooievaarsbek, 
aklcerviooltje, kamille, pinksterbloem, speenlcruid, 
witte dovenetel. In de boerderij zit een kerkuil te 
broeden op twee eieren. Bjnneo in dè ontvangstruimte 
kan men zien hoe zo'n uileokast eruit ziet. De gidsen 
hebben een lekker kopje koffie gedronken met mev. 
Muller van de directie. Mensen die·niet gekomen zijn 
hebben veel gemist. 

Venlag excursies op verzoek van 
particulieren of verenigingen. 

Er werden natuurgidsen gevraagd voor allerlei 
activiteiten. 

Op 31 januari had een groep van de Scouting uit 
Zwolle een afsluitende middag van hun project over 
de natuur op 'De Colckhof. Er kwamen 8 tieners uit 
Zwolle fietsen en ik had de voeIzakkm opgehangen 
tusseó een paar bomen. In die zakken zitten allerlei 
dingen uit de natuur zoalsmaiskolveo, hooi, 

. dennenappels, kaardedistel, schapeowol, enz. De 
kinderen moesten dan meteen blinddoek om raden 
wat ze voelden. Met de sporeodoos hadden ze allerlei 
opdrachten, zoals: van welk dier is dit spoor? Er 
liggeo allerlei veren in, eiereo,braakballen, schelpen, 
afgeknaagde denneoap~, konijnenkeutels, 
lijstersmidse, schedel van een baas, zwaluwnestje en 
nog veel meer. De kinderen vonden het best moeilijk. 
We hebben lekker rondgewandelli en iedereen heeft 
een nuttige middag gehad. 

Op 8 maart heeft Arie Driesprong 10 personen 
rondgeleid op landgoed Dt=o Berg in Dalfsen. De 
mensen I.ogeerdeo op sportpark Gemer in Dal&en en 
kwamen uit Hypolitushoef Arie bad er veel 
voldoening van,. maar de deelnemers keken bij elk 
weiland ofbet ook geschikt zou zijn Voor 
bloembollen .... 

Op 1 april was Marlène Vaessen op Dickninghe. 
Marlène weet alles van dit landgoed en van de 
Lokkerij. Ze heeft 10 dames rondgeleid van de 
Heemtuinvereoiging uit Hattem. Ze waren daar nog 
nooit geweest en ook niet op het· Ooievaarsstation. 

Agnes Neimeijer 
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Zomerexcursies van IVN ZwoUe 
e.o. 

IVN Zwolle biedt deze zomer de volgende 
excursies aan. Wilt u nadere informatie, ofbent 
u geïnteresseerd in een besloten excursie, dan 
kunt u bellen met: . 
Agnes Neimeijer, tt 0572-391955. 

21 juni Vilsteren. 14.00 uur bij de k~rk. 
28 juni De Colckbof. Thema 

landgoedbeheer. 14.00 uur 
Hubertsallee Heino 

5 juli BoschwijK. 14.00 uur Oude 
Heinoseweg 

10 juli Junne bij Ommen. 19.00 uur 
Kruising Dieselweg met Nieuwe 
Hanunerweg. 

12 juli Zandhove. 14.00 uur parkeerpIaats 
Verpleeghuis. 

23 augustus Huize Den Berg. 14.00 uur stati<ln 
Dalfsen. 

30augustus De Colckhof Themagezinsexcursie 
met opdrachten voor kinderen. 14.00 
uur Hubertsallee in Heino. 

5 september Junn.e bij Ommen. 14.00 uur 
Kruising Dieselweg met Nieuwe 
llammelweg. 

6 september .Arriëo KOéland bij Ommen. 14.00 
uur komend uit Zwolle na de 
stoplichten na de brug in Ommen Ie 
weg rechts. 

6september Sloot- en plasexcursie voor kinderen. 
Thema waterdiertjes. 14.00 uur· 
parallelweg bij hogeschool 
.Wmdesheim. 

13 september . Fietstocht langs waterhuishouding 
Salltmd.. 14.oo uur bij uitsp. 
Krisman. 

Agnes Neimeijer 

Graten 

Sinds enige tijd bewandel ijc het Zuiderzeepad. 
Beluûveveel wandelzin heb je er waterdichte 
schoenen bij nodig, want een kwart van de 400 
km. lange route voert over grasdijken. 

Het is ontzettend leuk zo je land door te stappen 
langs rivieren, vaarten en meren. Grappig is ook, 
datje dorpen en stadjes vaak a.h.W. langs de 
achterkant binnenkomt. De stilte in de Kop van 
Overijssel is overweldigend. Dit heeft echter één 
nadeel: je kunt nooit eens iets vragen. En vragen 
zijn er. 

Na de pont van Genemuiden ging de tocht langs 
de rechteroever van het Zwarte Water. Nog 
voor het Vogeleiland lag de dijk bezaaid met 
grote, kaalgevreten visgraten tot wel 50 cm. 
lang. Wie hiervoor verantwoordelijk waren, 
werd even later duidelijk: meeuwen. Wat verder
op lagen' nog honderden gróte vissen dood langs 
de hoogwaterlijn. Wie kan mij vertellen wat hier 
gebeurd is? Van vervuilin~ was niets zichtbaar 
en de vissen zagen er gewoon uit. Tenminste in 
mijn ogen, maar ik weet niet·veel van vissen. 
Vandaar deze ~.... . 

.. ,~,.\l.~; {I ~. .1 \ '.' ... ~.oke Caljonw 
. \\ '.,. 'I ' ., .. '/;'I !' .,\, \ '.,' 1,·/ 

~ \1 ~ , ,I f'f/" . 
i/I 

Vogelrijk colofon 

'Kleetkruid' heet het blad v~ IVN Raalte. Leuk 
gevQnden. Ook de colofon is rijk aan natuur. De 
redactieleden wonen respectievelijk in de Toren
valk, de Reiger en de Fazant. 

'Er komt een vogel gevlogen, met een brief in z'n 
bek...' luidt eeri heel oud liedje. Eindelijk weet ik 
waar die vogel heen gaat en wat er op die brief 
staat: kopij voor IVN Raalte. Woonde de redac
tie van het ZNT ook lll88f in zo'n vogelbuurt! 

Joke Caljouw 

Se jaargang - nummer 3 -14 



-- - -----------------------------------------------

IVN - lidmaatschapskaart 

Uit 'Meerblad' april 1998 knipten wij het onder
staande bericht: 

Een nog te ontwikkelen IVN-lidmaatschapskaart 
wordt door veel afdelingen ervaren als een 
wenselijk onderdeel van het lidmaatschap van de 
vereniging. De kaart. kan ondermeer dienen als 
identificatiebewijs t.b.V. gratis deelname aan 
wandelingen/excursies Van afdelingen elders in 
het land. Daarnaast is het wenselijk aanvullende 
voordelen voor IVN-leden aan de kaart te ver
binden, b.v. kortingen op de toegang tot musea, 
exposities e.d. Momenteeel wordt hierover met 
verscheidene musea, de vormgever en andere ~ 
betrokkenen gesproken. Naar verwachting kan 
de kaart in het laatste kwartaal van 1998 gereed 
zijn. 

Vrijwilligers gevraagd 
voor het MHieuhuis 

Wie interesse heeft in wonen, bouwen en milieu. 
èn het leuk vindt kennis daarover ook aanande
ren over te dragen kan terecht in het Milieuhuis 
van Natuur en Milieu Overijssel. Het Milieuhuis 
in Zwolle-Zuid zoekt enthousiaste vrijwilligers 
die groepen willen rondleiden. Het Millieuhuis is 
een voorlichtingscentrum over duurzaam bou
wen en milieuwijs w~nen. Het is zeer creatief 
ingericht met allerlei producten. Ook is er een 
winkel en.èen informatiecentrum. Groepen en 
individuele bezoekers kuimen zelf iri een huis 
kijken, een rondleiding volgen en informatie 
zoeken. Voor groepen zijn speciale.ammgemen
ten waarbij presentaties door medewerkers wor
den verzorgd ofvideo's vertoond. Voor het be
geleiden van de groepsprogramma's zijn vrijwilli
gers nodig. De bestaande groep van 20 vrijwilli
gers kan wel wat uitbreiding gebruiken. Nieuwe 

Zwols Natuurtijdschrift 

vrijwilligers krijgen een training waarbij inhou

delijke informatie en presentatietechnieken aan 

de orde komen. 


Wie interesse heeft kan binnenlopen in het Mi
lieuhuis of contact opnemen met Natuur en Mi
lieu Overijssel (Janou Sipsma, tel. 038-4217166) 
om vrijblijvend eens te praten over vrijwilligers
werk in het Milieuhuis en taken die u het beste 
liggen. Het Milieuhuis staat aan de Backenilarke 
47 (buurt de Bongerd) en is geopend op vrijdag 
van 10.00-16.00 uur en elk derde weekend van 
de maand op zaterdag en zondag van 14.00~ 
17.00 uur. Natuur en Milieu Overijssel is dage
lijks op kantooruren bereikbaar. 

Tot ziens in het Milieuhuis! 

Nieuwe borden 

Sallandse Natuurmonumenten 


Vereniging Natuurmonumenten is begonnen met 
het plaatsen vaD. nieuwe terreinborden in haar 
gebieden Eerde (bij Ommen), Rechterense Veld 
(bij Dalfsen) en Colckhof(bij Heino). 
De bekende groene borden met het oude beeld
merk van Natuurmonumenten worden wegge

. haald. Ervoor in de plaats komt een aanzienlijk 
kleiner aantal borden in blauw en geel. Dit zijn 
de kleuren van de vernieQwde huisstijl van na
tuurmonumenten, die de vereniging al geruime 
tijd gebruikt in allerlei uitingen op papier en in 
de media. Veel informatieborden in de terreinen, 
bijvoorbeeld de grote panelèn op de parkeer
plaatsen van Eerde en het Eerder Achterbroek, 
waren al in de nieuwe stijl uitgevOerd. Met de 
plaatsing van de nieuwe terreinborden is er weer 
eenheid in het uiterlijk van de bebording in de 
SallandSe terreinen van Natuurmonumenten. 

Vogel, vis eII bW 

Bovenaan de nieuwe terreinborden staat het 
logo van Natuurmonumenten in een blauwe 
balk. Dat I~o bestaat uit een vogel, een vis en 
een boomblad als symbolen voor lucht, water en 
land. In het onderste, gele gedeelte van de bor
den staan de naam van het terrein en de 
toegangsregels. Er is gestreefd naar maximale 
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duidelijkheid in een minimale hoeveelheid tekst. 
Ook hot aantal borden per terrein is zo klein 
mogelijk gehouden. Bij de keuze van de materia
len voor de nieuwe borden zijn de milieu-aspec
ten yan de productiewijze en de mogelijkheid 
voor hergebruik mede bepalend geweest. Voor 
de palen wordt gebruik gemaakt van onbewerkt, 
dus niet verduurzaamd, hout. 

Uit het persbericht 

vaR bet,Natuurlnfonnatiecentrum 

Ommen 


, ZomerprOgramma 
In de maanden mei tot en met, september staan er 
diV«Se thema-excursies en andere activiteiten 
voor jong en oud op het programma. Nieuw zijn 
de wensexcursies en de kindenniddagen. Bij een 
wensexcursie kan de deelnemer tussen twee 
thema's/terreinen kiezen en zijn/haar keuze bij 
opgave kenbaar maken. Deze vinden vijf maal 
plaats in bet seizoen. De kindenniddagen wor
den iedere derde woensdagmiddag in de maand 
geor8aniseerd, zes in totaal dit seizoen. De be
doeling is. de jeugdkennis te lanten maken met 
alles rondom het thema water. Onder andere 
gaan we op excursie naar de sloot. 

Openingstijden van 1 mei tot 1 novèmber 

, Het Natuurinformatiecentrum Ommen is in het 

zomerseizoen geopend op dindag, donderdag, 

vrijdag en zondag van'10.00 uur tot 17.00 uur. 

Op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 uur 

tot 17.00 uur. 


Informatie voor geïnteresseerden' 

Het programma ligt voor geïnteresseerden klaar 

bij de VVV in Ommen en in het natuurinforma

tiecentrutD. Komt u van ver, dan is een telefoon

tje naar. het centrum handig en wij sturen het u 

graag toe. 


Natuwiufwlllatieceuhum Ommen is gevestigd in 

de Besthmermolen, Hammerweg 59a, Postbus 

59a, 1730 AB Ommen. Telefoon en fax 0529
450702. 


FLORON Nieuwsbrief 

In april verscheen Nieuwsbriefm. 12 van het 
,FLORON district Beneden-Usse} met o.a. een 
verslag van de in 1997 gehouden excursies, een 
overzicht van de bijzondere vondsten en kaartjes 
met verspreiding van Rode Lijst soorten en een 
stand van zaken. 

Deze nieuwsbrief is verspreid onder de aktieve 
tloristen in de r.egio. Leden van plantenwerk
groepen kuimen deze nieuwsbrief kosteloos 
toegezonden krijgen, zolang de voorraad strekt. 

FLORON coördinator Beneden-Ussel 
Piet Bremer 

'Kevers 

Onlangs ben ik via een lid van onze afdeling in , 
contact gekomen met een zeer enthousiaste ke
verkenner, de heer Sjoerd Tiemersma uit Wezep. 
Hij is lid van de Nederlandse Entomologische 
Vereniging en bestudeert, determineert en verza
melt de in Nederland voorkomende keversoorten 
(hij heeft reeds over de 4000 soorten). In het 
openhartig gesprek kwam ter sprake dat de heer 
Tiemersma heel graag in contact zou willen ko
men met mensen uit onze regio die zich mogelijk 
ook met dit kleine gedierte bezighouden. Bij de 
entomologische vereniging zijn namelijk geen of 
nauwelijks leden die woonachtig zijn in onze 
regio. Hij zou terzijde kunnen staan bij het de
termineren en ervaringen etc. kunnen met hem 
uitgewisseld worden. Op zijn beurt houdt hij 
zich ook aanbevolen voor gegevens over plant
verbonden waar zich bepaalde keversoorten 
ophouden. Kortom, zij die mogelijk interessante 
gegevens hebben over kevers en I ofhet niet lukt 
bepaalde soorten kevers op naam te brengen; 
kunnen met hem contact opnemen. " (038)376 
3893 

JOl Kloppenburg 
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Brass rubbing 

... een woord dat in de zestiger jaren in Engeland opdook. 

Het was fijn om in je vakantie te 'robben'. 

Letterlijk betekent het: koper afwrijven. 


Het gaat als volgt: . 

je zoekt in een oud gebOuw ~ een museuJll ofeen kerk 
een gedenksteen ofeen plaquette (van koper); leg je 

papier erop ofhoud het er tegen aan en wrijf met een 

waskrijtje of-blokje er overheen. Een doekje met 

schoensmeer voor 'het grote werl' kan ook, maar dan moet je 

daarna je handenkunn~ wassen. 


Zo maakte je vakantieherinneringen. 

Zo'n souvenir is altijd leuk, maar ..... op deze plaats verwacht je iets op natuurgebied! 


Ideeën om te 'robben' in je vakantie: 

bladeren 
schors van bomen 
varens, vooral de achterkant is mooi 
grasjes 
veren 
schelpen, bijvoorbeeld 
de Jacobsschelp (Frankrijk ofde visboer!) 
fossielen 
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De eerste oefening kun je doen met 
potlood op een (buitenlandse) munt. 
Probeer versChillende soorten papier. 
Liefst dun en sterk, zoals 
kettingformulieren, vouwblaadjes, witte 
papieren zakjes en Japans papier. 

Veel plezier!!! 

Cl Betty Schellevis 
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Lenteftetstocht 

Vanuit Westenholte'de dijk op richting Wilsum. Daar 
is de bruine kiekendief, prachtig zeilend over het riet 
en even plotseling weer verdwenen. statige zwanen, 
meerkoeten, ~ 'dakhaas' op zoek naar muisjes. . 

Het geel çitroenvlind.ertje en enkele vosjes fladderen 
om ons heen. Dan de weg oversteken en de Masten
broekerpolder in. uitbundig bloeit het speenkruid en 
enkele dotters langs de sloten. De eenden vechten om 
een vrouwtje; een kwikstaart hipt voor oru:e fietsen 
uit. De kieviten buitelen in het weiland en twee bui
zerds voerenhun paringsdansuit. 

Tussen Mastenbroek en Hasselt, een natuur en broed
gebied. Jammer dat je er niet meer in mag, maar het 
is nu een mooi rustgebied voor de vogels. We zien 
vanafde weg, en nog duidelijker door de kijker, veel 
smienten, grutto's, kieviten, scholekstèrs en ganzen. 

De tractoren met mest rijden afen aan en een grote 
groep spreeuwen laat ons genieten van hun spel. Het 
zwenken heen en weer, een spel van 'licht en donker'. 

Een mees maakt zijn nest onder een dakpan, twee 
kraaien nemen een bad in een ondergelopen weiland. 
Wat zien. we veel! De lente is begonnen! 

BertiePauw 

Castel en natuur 

Recent heeft Cast.el ervoor gezorgd dat de zender 
NDR op de Zwolse kabel werd vervangen door de 
WOR.. Op het eerste gezicht niet het vermelden 
waard in het ZNT! Toch hebben leden. van de KNNV 
zich bij de redactie gemeld met het verzoek het tele
foomtummer van Cast.el op te nemen..· Zij hopen. op 
een te1efoonreactie van hun medeleden. naar de kabe
lexploitant, omdat zij de vele natuurfilms op de NOR 
moettn missen. Vooral, omdat die films vooral lokale 
natuuronderwerpen tonen, die vaak overeenlcomen 
met de natuur in de eigen omgeving. Een andere re
den om te bellen kan zijn dat men het 'platt - Duits' 
moet missen., dat hier zo goed kan worden verstaan. 
De WOR biedt op dit gebied niets. Voor wie een 
telefoontje wil plegen dan hier het nummer: 050 
8534666. 

Peter van Dam 
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Waarnemingen 

periode: februari en maart 1998 
door Gerrit Gerritsen 

gebruikte afkortingen en tekens 

() = overvliegende vogéls 
z = zang 
ex. = exempla(a)r(en) 
juv. =juvenieVonvolwaSsen 
ad. = adultlvolwassen 
m = man 
v = vrouw . 
p = paar 
terr. = territoriaal/territorium 
slpl. . = slaapplaats 

Van de soorten met een * achter de naam zijn 
alle binnengekomen waarnemingen gep.ubliceerd. 
Van de overige soorten is een selectie gemaakt. 
Soms is aangegeven hoe is geselecteerd (bijv. 
vanaf 10 ex.). 

Ook niet-gepubliceerde waarnemingen worden 
uiteraard in het archief van onze VWGopgesla
gen. 

Van 33 vogelaars ontving ik deze keer weer vele 
interessante waarnemingen; iedereen weer harte
lijk bedankt daarvoor. 

De dodaars (een sterk afgenomen soort in onze 
regio) was ook deze periode schaars met slechts 
9 ex. Weinig bijzondere futen deze periode, al
leen 1 roodhalsfuut. 

Verheugend waren 3 wrn. van roerdompen, 
waarvan 1 bij de Scherenwelle, de enige plek 
langs de IJssel waar hij nog (on)regelinatig 
wordt gezien. Grote zilverreigers verrasten met 
maar liefst 6 ex., waaronder een groepje van 3. 

De wilde zwaan bleef ook in februari schaars. 
Bij deganien valt een groep van 120 brandgan
zen bij Haroolo op, evenals 2 grote groepen 
Nijlganzen in februari. 
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Een waarneming van 900 smienten was een re
cord voor de Sekdoomse Plas. Pijlstaarten wa
ren enkele dagen t!llrijk (tot 172 ex.) toen de 
Buitenlanden bij Langenholte onder water ston
den.' Op het Veluwemeer werden 4 krooneenden 
gezien. 

Zaagbekken waren niet erg talrijk in de afgelo
pen zachte winter; opvallend waren 20 brildui
kers op het Heerderstrand, 35 nonnetjes op de 
Hoenwaard en 2 middelste zaagbekken bij de 
Hezenberg. 

Bij de roofvogels was de slechtvalk andermaal 
de smaakmaker. Behalve bij Harculo wordt de 

- soort ook steeds vaker mZwolle zelf gezien. 
Een oude wens van mij kwam uit, er is weer net 
als in de zestiger jaren een slechtValk op de Pe
perbus gezien. 

Bijzondere roofvogels waren: rode wouw, ruig
pootbuizerd, visarend en smelleken. 

Er werden 3 groepen kraanvogels gezien. B~ de 
steltlopers draaide het in februari I maart vooral 
om de grutto. De eerste werd op 11 februari 
gezien en op 15 februari sliepen er al 541 bij het 
Engelse Werk en op 28 februari 3062. Daarmee 
was de koek nog niet op want op 4 maart over
nachtten er maar liefst 4664, waarmee dit na
tuurontwikkelingsproject zich bij de grootste 
gruttoslaapplaatsen van het land schaarde. Ook 
IJslandse grutto's waren erg talrijk. 

Verdere bijzonderheden waren: zwartkopmeeJIW, 
zwarte specht in het park Engelse Werk. rouw
kwiIcstaart, diverse klàpeksters en een grote 
groep geelgorzen. 

Van de zomergasten Waren boerenzwaluw en 

fitis vroeg. 
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Dodaars * 
2202 lissel, De Zande 2 GO 
2202 En~lse Werk 1 GO 
0703 Langenholte 2 HvV 
0903 Noorderkolk 1 JT 
1303 Gemaal Westerveld 1 WH 
1703 Noorderkolk 1WH 
2W3 Heerderstrand 1 WvdB 
2203 Koppele.waard 2 GG 
2703 Engelse Werk lz 

Roodhalsfuut * 
2202 IJssel, De Zande 1 GO 

Roerdomp * 
0102 IJssel, De Zande 1 HvdUHR 
2202 Zwarte Meer 1 FdR 
1503 Groote Buitenlanden 1 FdR 

Grote zilverreiger * 
2202, 2103 en 2203 Zwarte Meer I.FdRlSDIMB 
0903 Drontermeer, Elburg 3 PvD 

Blauwe reiger 
Langenholte .8 nesten HvV 

Ooievaar * 
3112 Haersterveer 1 RB 
0803 Werven 2 n N WvdB 
0903 Hoonhorst (2).JH 
0903 Westeoholte (1) BZ 
1903 StaphorsterVeld 1 GG 
2903 Veldiger Buitenland (1) JdK 
3003 Zwart.ewatersklooster 2 WvdB 

Wilde zwaan 
0102 Harcu10 6 WvdB 
1402 KanJpereiland 5 SD/AvdB 

Zwarte zwaan 
0802, 0902, 1102, 2202 en 2502 Engelse Werk 1 
GG/JdK 
1302 Schellerwaard 1 GG 
1502 en 1802 Engelse Werk 2 GG 
2703 Engelse Werk 1GG 

Rietgans 
0802 Molenbroek 32 HR 

Grauwe gans 
1302 Tid:leIgat4:o Windesheim 51 GG 
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IadiIehe pns.* 

1402 E&1geIse Werk 4 JdK 

1402 AersoJtweerde 1 GO 


C......... * 

1002, 1102 ea 1502 Engelse Werk 13 GO 


·1302 Engelse Werk 10 GO 
1402 Engelse Werk 4 JdK 
1802, 2202. 2502. 2802, 0403 en 1303 Engelse 
Wè4GO 

2102 Vecht, Genne 5 ER 

02~EngelseWerk6GO 
1003 ea 2703 Engelse Werk 8 WvdB I GO 

2103 Engelse Werk 2 GO 
....... 

0702 Usse! Zwoll~Zalk 5 JT 

0892 Han:ulo c. 120 JvD 

0802 Engelse Werk 3 GO 

2202 Ussel, De Zand&6 GO 

0403 Gelderdijkse Waard 4 GO 


MapUaHRp'" * 

2102 VedJt, Genne 1 ER 


Nijlpu 

0802 Han:ulo c. 100 JvD 

2202 Sekdoomse PJas 78 JT 


Cuarea* 

1003 Vosbergen 2 WvdB 

2803 Harculo p. JvD 


Madarijneend * 

0102 Horsdloekbeek 118 WvdB 


SmieDt 

1302 SeWoomse P1as 900 GO 

1502 Engelse Werk 850 GO 

1503 BomhofSpJas 450 GO 


KnIreend 
1403 Tidlelgaten Windesbeim 12 p. WH 

Wudertaling 

1803 l..angsIholte 40 HB 


Pijlsturt 

1303 Knmerkolk 172 HvV 

1403 Vechterweerd 30 JS . 


Zomertaling * 
1803 Kranerkolk 3 JdK 
2203 Veec:aterdijk 4 GO 
2403 " 1 JdK 

Slobeend 
1403 Tichelgaten Windesheim 28 WH 
1403 Langeoholte 30 HB 

Krooneend * 
1402 Veluwemeer fn+3v MKlJP 

Tafeleend 
1301 Agnieteoplas 80 HvV 

BriIduilcer (meer dan 10 eL) 
0702 Vossemeer 31 JT 
2102 Heerderstrand 20 WvdB 

Nonnetje (meer dan 10 eL) 

0102 Ussel. De Zande 16 HR 

0802 Hoenwaard , Zwarte Kolk 8m+27v JP 

1302 Tichelgaten Windesheim 25 GO 

2202 Bentinclcswellen lOGO 


Middelste zaagbek * 

2603 HezenbeJg 2v WvdB 


Rode wouw * 

0303 Zwolle, Veerallee (1) FdR 


Blauwe kiekendief * 

1402 Veluwemeer 1 MKlJP 

2802 Polder Oosterwolde m EG 

0103, 0703 en 2103 OIdebroekse Heide m WvdB 

2103 Zwarte Meer West m+v SDlFdRIMB 


Havik * 

0702 Tichelgaten Windesheim mER 

1402 Rechteren 2 JS . 

1602 Zwoll~Noord (v) HB 

2202 en 1303 Vreugderijkerwaard 1 GG 

0703 Langenholte paar baks HvV 

1903 Stapllorsterveld 1 GG 

2702 en 1803 Langenholte 1 JdKIHB 

Ruigpootbui2erd * 

0802 Vecbterweerd 1 JS 


Visarend * 

0303 Zwolle, Veerallee (1) FdR 
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.SmeIIekeD * 
2202 Vreugderijkerwaard v 00 

.Sledltvalk* 
Harculo m overwinterend tIm 0503 en v tlm 2703 
JvD/ERlJHIOO/ 
EGlWvdB 
0402 ee 1303 Zwolle, Peperbus 1 HB 
0902 Harculo m (2e kj) Jvo. 
1303 Zalkerveer vOO· 
1703 Polder Kamperveen p Jvo. 

. 3003 Fe zwoIJe...st3dim 1 HB 

Waterral * 

2203 Vreugderijkerwaard lz 00 


Kraanvogel * 

1402 Zwolle 20 n NO AM 

25.03 Engelse Werk 1 n N AMlAV 

2603 Zwolle 8 n NO JP 


SehoIekster 

2802 Ussel,.AersoItweerde 121 GvdB 


Kleine plevier 

2903 Bomhofsplas 1 00 


Bontbekplevier * 

1503 Bomhofsplas 2 00 


Goudplevier 

1302 Hocmhorst, Tibbensteeg 14 JH 

1903 .". 22 JH 


Kievit 

1502 V~semeer 965 So./AvdB 


Bonte strandloper * 

1303 Veeeaterdijk 2 00 


Kemphaan 

1302 Engelse Werk 7 00 

1303 Kranerkolk 19 RvV 

1803 Kranerkolk 8 JdK 


Bokje· 

1402 Ussel Zwolle-Zalk 1 00 

2803 Vechterweerd 1 JS 


Watersnip 

1402 Ussel zwolle-Za1k 20 00 


ZWols Natuurtijdschrift . 

HoutaDip * 

1703 Zwolle, provinciehuis 1 00 


Grutto' 
1102 Engelse Werk (1) 00 
1502" ,,541 00 
1403 Marshoek 550 JH 
1403 Langenholte c. 1500 HB 
1903 Kranerkolk 350 JT 
n03 Ussel, Oldenee1300 WH 

IJslandse grutto * 
0903 Ussel, Zalk 74 00 
2703 Engelse Werk 42 00 

Wulp 
1402 Kampereiland 158 So./AvdB 
2802 Ussel, De. Zande 105 GvdB 

Zwarte ruiter • 
0403 en 3103 Engelse Werk 1 00 
0903 Vreugderijkerwaard 100 
1303 SpoolderlJank 1 00 
1503 Bomhofsplas 1 00 e.a. 
2903 Veidiger BuiteoJand (1) JdK 

Tureluur 
1502 Engelse Werk 1 00 

Zwartkopmeeuw • • 
1503 Polder i>ronthen 2 HH 

Kerkuil * 
0102 en 1402 Horsthoek 1 WvdB 
1002 Zwartewatersldooster 1 WvdB 

Steenuil * 
2803.LangenhoIte 1 RvV 

Bosuil * 
2803 Zandhove 1 HR 

Ransuil * 
2803 Zandhove 4 HR 
2903 Hasselt 1 broedgeval 00 

lOeine bonte specht • 
2603 Hezeoberg 1 WvdB 
2603 Kloosterbos 1 WvdB 

Groene spedrt * 
0802 JlaIfseo. [)en Berg 1 JS 
0802 Petrea 1 WvdB 
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1902 Polberg 1 WvdB 
2803 Heino, De Colckhof 1 HR 
3003 Molecaten 1 WvdB 

Zwarte specht * 
0302 Scherpenbos 2 WvdB 
0402 Polberg 2 WvdB 
0503 Engelse Werk 1 A'V 

Kuifleeuwerik * 
xx02 Zwolle-Zuid 2 LM . 

0702 Zwolle-Zuid 1 WvdB 

2402 Zwolle-Zuid 1 WvdB 

2502 v.d. Capel1enstraat 1CL 

2903 Zwolle-Zuid 2 HR 


Boomleeuwerik * 

1402 Oldebroekse Heide 1 nNO WvdB 


Boerenzwaluw 

2903 Bomhofsplas 1 GO 


Waterpieper * 

1402 Ussel Zwolle-Zalk 4 GO 

0203 Engelse Werk 1 GO 

1303 Ussel Zwolle-ZalkJO GO 

2203 Vreugderijkerwaard 1 GO 

2803 Langenholte 1 HvV 


Witte kwikstaart 

0802 Engelse Werk (1) GO 

1i02 Engelse Werk 3 GO 


Rouwkwikstaart * 

0102 Engelse Werk v MK 


Blauwborst * 

2103 Zwarte Meer West 1 SDlFdR 


Zwarte roodstaart 
2903 Haersterbroek vOO 

Roodborsttapuit * 
070lUssel, 01denee13 LM 
0703 Oldebroekse Heide m WvdB 

Tjiftjaf 
1402 Kampereiland 1 SD/AvdB 
1402 Zwarte Meer West 1 SD/AvdB 

Fitis 
3103 Westerve1d 1 HvV 

Vuurgoudhaantje * 

0202 Zwolle, Ter Pelkwijkpark I JP 

1802 De Horte 1 JH 

1902,2102 en 2602 Veerallee 1 GO 

3103 Veerallee lz GO 


Zwarte mees * 

0102 tlm 2403 Ittersum, dagelijks 1 ex:JvD 

1902,2002,2502,0603, 1203 en 1503 Veerallee 1 

GO 


Klapekster * 

0302 en 0902 Hattem, ASO 1 WvdB 

0802 en 2102 Oldebroekse Heide 1 WvdB 

1402 De Dellen 1 WvdB 

1702 Greveld 1 WvdB 

0703 Oldebroekse Heide 2 WVdB 


Bonte kraai * 

1402 Polsmaten 1 MKlJP 


Roek 

Broedkolonies: 

Spooldersluis31 GO 

Kampen, Venendijk 5 GO 


Raaf * 

1402 Gortelse Heide baltsend paar MKlJP 


Putter (meer dan 10 ex.) 

0602 Barsbeek 35 HvV 

1502 Hessenweg 25 JdK 


Barmsijs * 

0102 Klokbos 3 WvdB 

1302 De Dellen 1 WvdB 


Goudvink * 

0102 Zwolle, FC Zwolle m HG 

0903 Molenkreek 1 JdK 

1403 Tichelgaten p MKIJP 


Appelvink * 

0402 Cormoraanlaan 2 WvdB 

0802 tlm 2803 Veerallee lz GO 

2503 Veerallee Ir GO 

2802 Roggebotzand 3 EG 

0503 Petrea 1 WvdB 

2203 Blijdensteinlaan 1 WvdB 

3003 Molecaten min. 5 WvdB 


Geelgors * 

1203 Oldebroekse Heide 23 WvdB 
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Rietgors 
2903 Noorderkolk·16 JT 

Waarnemers 
LM Leo Muilwijk / m Jan Hullen / HW Hennan 
Weekamp / HvV Henny van Vilsteren / HR 
Henk Rensink I BD Bert Dijkstra / GG Gerrit 
Gerritsen / WH Wim Helder / FdR Fr~de Ra- . 
der I JS Jos Scholten / PB Piet Bremer / RH 
Hennan Hazelhorst / GvdB Gé van den Boven
kamp /MK. Maarten Kaales / JdK Jan de Koning . 
/ ER Evert Ruiter / JP Jeroen Postema / JT Jan 
Tuin / RB Han Beeuv.dces / FvN F. van Noorden 
/ BZ Ben Zwinselman I PvD Peter van Dam / 
JvD Jan van Dijk / AV Arnold Verhoeven / HG 
Hans Gerritsen / EG Eók Gerritsen / HvdL Hen
drikus van der Laan / AM André Marissen / SD 
Symen Deuzeman / AvdB Andrea van de Berg / 
MB Michel Braad / CL Carla Luchtmeijer 

adder (foto van dia: Peter van Dam) 

Zwols Natuurtijclschrift 

-Agenda 

Beste natuurvrienden, hieronder vinden jullie het 

excursie-programma en de dialezingen tlm okto

ber '98..Voor alle duidelijkheid: elk KNNV- en 

IVN-lid I donateur kan hieraan deelnemen, tenzij 

anders vermeld. De excursieS worden door de 

KNNV samengesteld, de dialezingen gezamen

lijk door de KNNV en het IVN: Wij doen ons 

best om het zo goed en gevariëerd mogelijk te 

maken, evengoed zijn suggesties altijd welkom. 

Veel natuurplezier! 


Zondag 14 juni 

"De achterkant van de horizon" 
De tweede landschaps- en ecologische dag-ex
cursie gaat naar het Dal van de Reest, onder 
leiding van Siebe Algra. Vertrek: 9:00 uur vanaf 
P+R (IJsselallee) ofzij die in Zwolle-Noord 
wonen kunnen om 9:10 staan op de parkeer
plaats van het V!lIldervalk-restaurant (voorheen 
De Toeóst) aan de Kranenburgweg, voor de 

. Vechtbrug. Wtl degene die daar per fiets komt 
dit even aan mij doorgeven i.v.m. vervoer? (Jos: 
038.4656183). We gaan met gecombirteerd au
tovervoer naar Oud-Avereest en zijn terug in 
Zwolle omstreeks 17:00 uur (zie voöge ZNT: 
pag. 59 + 66). 

-Woensdag 24 juni 

Dit wordt een avondexcursie naar het Luttenber
gerven. Dit 46 ha groot natuurgebied vaD SBB 
ligt nabij de ójksweg Raalte - Ommen. Het be
staat uit moerasbos en schrale graslanden met 
zeldzame/bijzondere planten als welriekende 
nachtorchis, ronde zonnedauw en Spaa1:lSe rui
ter. Ook zal er naar de hier aanwezige vogels en 
insecten (libellen/vlinders) gekeken/geluisterd 
worden. De heer Sjaak van Dijk van SBB zal 
deze excursie leiden. Als vergoeding vraagd 
SBB f2,50 p.p. (kindO,-) Het is wenselijk om 
dit op deze avond gepast te betalen aan mij (Jos) 
ofmogelijk een ander ~d, zodat de heer 
van Dijk voor de hele groep één bedrag ontvangt 
en slechts één kaartje hoeft uit te schójven. Ver
trek P+R Zwolle (Usselallee) om 18: 15 uur; 

. aanvang excursie 19:00 uur en tussen 21:30 en 
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22:00 uur zijn we terug. Laarzen zijn aan te ra
den en een kijker, een loepje. een planten- en 
vogelgids kunnen nuttig zijn. 

Weeasdag 5 en woensdag 19 augustus 

Op deze avonden sta ik (Jos) met kijker en tele
scoop aan de Usseldijk voor de uitspanning 't 
Engelse Werk. Diverse soorten steltlopers trek
ken dan al door en doen mogelijk ook het na
tuurontwikkelingsgeied aan. Als.er tijd genoeg 
is en er zich vogels bevinden, kan ook de obser
vatiehut bezocht worden. Iedereen die mee wil 
kijken kan zich om 19:00 uur bij mij·aansluiten. 

Zat~g11augustus 

Onder leiding van hoofdbestuurslid en libellenk
enner Coen Knotten vindt er op deze dag een 
gewestelijke excursie plaats in de Tichelgaten bij 
Windesheim. Met name libellen maar ook andere 
inseeten Staan centraal. die met netten gevangen 
worden zodat ze goed te bekijken en te determi
neren zijn. Zij die een vangnet voor insecten 
hebben. worden verzocht dit mee te nemen. Bij 
sleeht weèr (neerslag I stonn) gaat de excursie 
niet door. Bel mij bij twijfel (Jos: tussen 18:00 
en 19:00 uur). De exeursÎe begint om 10:00 uur 
bij het schrikhek in de haakse bocht van de Fa
brieksweg, richting devoormalige steenfabriek 
(IJssel) en zal tot ongeveer 15:00 uur duren. 
Laarzen zijn aan te bevelen! Zij die willen kun
nen zich om 9: 15 uur per fiets bij mij (Jos) aan
sluiten bij de spoorwegovergang aan de Ussel
centraleweglProf.Feldmannweg. We rijden dan 
over de Usseldijk naar de Tichelgaten. 

Van mijn (los KIoppenburg) natuurvak:anties in 
de afgelopen jaren heb ik inmiddel$ zoveel dia's, 
dat 't mij eelt aardig idee lijkt m'n medeleden 
daar eens wat van te laten zien. Ik heb vele, voor 
het landschap en de flora interessante, 
(natuur)gebieden bezocht in Zuidwest-Duitsland, 
Noord-Frankrijk, Wallis (Zwitserse Alpen), een 
groot deel van de Franse Alpen en de Vercors. 
Ook bergIandschappe (weiden I bos I rots I 
sneeuw} en enkele typische zoogdieren zullen 

worden getoond. Ik zal uljullie met deze diale
zing vast niet teleurstellen, al zeg ik 't zelf. 

Zaterdag 19 september 

Vandaag een combi-excursie naar de Oostvaar
dersplassen, langs het Markermeer richting Al
mere en door de Flevopolder terug naar Zwolle. 
In deze tijd is er een goede kans op diverse soor
ten steltlopers, grote aantallen sterns (zwarte-, 
visdiefen mogelijk enkele reuzenstems), dwèrg
meeuwen, diverseroofvogelsoorten en ongetwij
feld ook zangvogels. Start bij P+R (IJsselallee; 
achter 't station) om 8:00 uur en rond 14:00 uur 
terug. 

Dinsdag 6 oktober 

voor deze avond hebben we uitgenodigd de 
heer Jan van Duinen uit Epe. Het onderwerp is: 
'het levende water van de Veluwe', waarbij de 
ijsvogel als rode draad door de lezing loopt. De 
ijsvogel is een indicatorsoort van schoon water 
(boven). onder de waterspiesel geldt dat voor de . 
beekprik. Vanaf20:00 uur zijn belangstellenden 
welkom en hebben i.t.t. 'normale' dialezingavon
den ruimschoots de tijd om bij te praten en erva
ringen I waarnemingen aan elkaar uit te wisselen 
onder het genot van koffie f thee. De lezing zelf 
zal om oog. 20:45 ..... beginnen en duurt tot 
ong. 22: 15 uur, de spreker kan namelijk niet 
eerder aanwezig zijn in verband met zijn werk, 
maar gezien het· interessante onderwerp wilden 
wij uljullie deze dialezing niet onthouden. 

Zondag 15 oktober 

"De achterkant van de horizon" 
De derde landschap8- en ecologische dag-excur
sie gaat naar De Sallandse Heuvelrug onder 
leiding van Siebe Algra (zie ook vorige ZNT: 
pag. 59). Meer hierover volgt nog in het volgen
de ZNTt Vertrek: 9:00 uurP+R (Usse1al1ee, 
achter 't station) met gecombineerd autovervoer. 
Terug in Zwolle omstreeks 17.00 uur. Lunch en 
drinken meenemen. Lengte van de excursie on
geveer 20 km. 
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de KNNV 

Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging 


Vereniging voor veldbiologie 

AFDELINGSBESTUUR 

voorzitter 

penningmeester 
en 
ledenadmlniltratie 
gironr. 998242 

secretaris 

ooördlnator 
lezingen en 
eKUrsies 

pr I «:ursussen 

Karin van de Riet 
De Wandelingen 4 
8131 WC Wijhe 
" 0570 - 523844 

KorK.oeh 
BreestUk53 
8051 VZ Hattem 
" 038 - 4443158 

Carla Lu«:htmeljer 
van Keppelmarke 11 
.8016 GH Zwolle 
"038 -4650018 

Jos Kloppenburg 
van Pallancltmarke 67 
8016 CS Zwolle 
" 038 - 4656783 

Robert GleIen 
Middelstekamplaan 15 
8042 HG Zwolle 
"038 - 4216733 

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

Zwols Natuurtijdschrift 

het IVN 

Vereniging 

voor 


. Natuur- en Milieueducatie 


~ELINGSBESTUUR 

voorzitter 	 Hans de Jong 
Fabrieksweg 9 
8015 PS Zwolle 
"0529 - 497648 

penningmeester Elja van Dongen 
gironr. 124197 Pro Irenelaan 24 
IVNWezep 8091 AT Wezep 

" 038 - 3762696 

secretaris 	 Hans Lindeboom 
Kortenhorststraat 9 
8015 BW Zwolle 
" 038 - 4600701 

lid TrudyMuller 
eursuswerkgroep Loezekamp 10 
NatuurgidseneurSus 8014 EP Zwolle 

" 038 - 4650942 

lid 	 GerdaMeubDan 
2e secretaris 	 KruImate52 

8014 KD Zwolle 
1t 038 - 4652391 

lid 	 Lidy Kuiper 
Grenns9 
8032 NS Zwolle 

lid 	 Nko&hoenmakers 
Rijnstrallt 19 
8051 HKHattem 
" 038 - 4442469 

Tel. «:ontactadres 	 Gerda Meulman 
"038 -4652391 

Contributie IVN 
Voor donateurs minimaal fl7,50 per jaar; voor leden 
(actief) fJO,- pef jaar, inel. toezending van Mens en 
Natuur. Wijzigingen m.b.t. het donateurs- en lidmaat
schap schriftelijk doorgeven aan Cees Piersma, 

Polhaarweg 12,7721 DX Dalfsen, " 0529 - 432335. 
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indien onbestelbaar verzenden aan: 

I. V. N . 
. Postbus 272 
8000 AG Zwolle 

gezamenllike uitgave van KNNV afdelIng Zwolle en IVN afdelIng Zwolle e.o. 


