
Port Betaald 

Port Payé 


Zwolle 

Holland 


~T 

~ verentging 



Dit blad is bet gezamenlij ke tij dscbrift 

van bet IVN en deKNNV, 


beide afdeling Zwolle. 


In de loop van 1993 werd besloten 

beide afdelingsorganen, 


respectievelijk Fritillaria en De Tureluur, 

binnen bet kader van de onderlinge 


samenwerking samen te laten gaan in 

Het Zwols Natuurtijdschrift. 

Het blad vencbijnt 5 keer per jaar 
met een oplage van 600 exemplaren., 

Jaargang 6 - nummer 4 - oktober 1999 


Inleveradres kopij van het IVN, 

tevens eindredactie: 

Joke Caijouw - Huibertplaat 53 
8032 DJ Zwolle - ti' 4540579 


Inleveradres kopij van de KNNV, 

tevens verzending van het ZNT: 

Robert Giesen - Middelstekamplaan 15 
8042 HG Zwolle - tl'038 - 4216733 


Eindredactie: 

Peter van Dam - Tesjeslaan 37 
8042 BH Zwolle - ti' 4220912 


Illustraties: 

Ria Wester (tenzij anders vermeld) 


Foto's: 

Peter van Dam (tenzij anders vermeld) 


Typewerk: 

KarinJanze 

Diet ter Stege 


~y 

:::.:::. verenoglng 
voor veldbiologie 

Druk: 	 Freek Veldman 
IJsselmuiden 

Zwols Natuurtijdschrift 

Werkgroepen 

Zowel IVN als KNNV hebben werkgroepen, Hier 
volgt een overzicht van de coördinatoren: 

IVN 
Excursies Agnes Neimeijer 

ti' 0572 - 391955 
Cursussen algèmeen Elja van Dongen 

ti' 038 - 3762696 
Vogelzangcursus Hannahvan Oene 

ti' 038 - 4654657 
Wilde plantencursus Elja van Dongen 

ti' 038 - 3762696 
Groencursus Roelof Visscher 

tl'038 - 4227375 
Fiets- en wandelroutes Clara Betist 

ti' 038 - 4604856 
Natuurgidsencursus GreeiMeima 
Kabouterpad ti' 038 - 4228018 
Jeugdwerkgroep Femmy Mulder 

'ti' 038 - 4547960 
Stands (tijdelijk) Fenna Westers 
Depot ti' 038 - 4224387 
PR-werkgroep Hans Lindeboom 

ti' 038 - 4600701 
Paddenwerkgroep Teuni Lindhoud 

ti' 038 - 4657772 
Waterwerkgroep Gerda Meulman 

'tI'038-4217317 
Paddestoelenwerkgroep Bill van Kessel 

'ti' 038 - 4533677 

KNNV 
Vogelwerkgroep Gerrit Gerritsen 

ti' 038 - 4228122 
Plantenwerkgroep Leen de Kleine . 

ti' 038 - 4227837 
lnsectenwerkgroep Evert Ruiter 

ti' 038 - 4550891 
Zoogdierenwerkgroep Bert Dijkstra 

ti' 038 - 4546912 
Natuurbescherming Gerrit Gerritsen 

'ti' 038 - 4228122 

kopij virusvrij en tot 1met geplande data waarop het 
WP 6.1 inleveren op: ZNT wordt verzonden 

5 november ± 17 december 

31 december ± 7 februari 2000 

25 februari ± 7 april 
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Typewerk 
De typistes(n) ontvangen uiterlijk een week na 
de kopij sluitingsdatum een kopie van de 
ingebrachte geschreven ofgetypte kopij. Deze 
kopij wordt met de hulp van een tekstverwerker 
omgezet in een WordPerfect bestand (tlm versie 
6.1). De diskettes en een uitdraai met de tekst 
worden naar de eindredacteur gestuurd. Op dit 
moment verzorgt Peter van Dam de eindredac
tie. Bij vertraging of problemen wordt er contact 
opgenomen met de ZNT-coördinator. 
Tijdsduur: 2 weken 

Lay-out 
De eindredacteur maakt m.b.V. de op diskette 
aangeleverde kopij een voorlopige lay-out met 
ruimte voor illustraties. Hij stuurt een uitdraai 
van de lay-out naar de corrector en de illustra
tor. Bij vertraging ofproblemen wordt er con
tact opgenomen met de ZNT-coördinator. 
Tijdsduur: 1 week 

CO"ectie 
De corrector corrigeert de tekst en stuurt deze 

terug naar Peter van Dam. Bij vertraging of pro

blemen wordt er contact opgenomen met de . 

ZNT-coördinator. 

Tijdsduur: 1 week 


Rlustraties 
De eindredacteur geeft informatie over de ruimte 
die er is voor te maken illustraties middels de 
toegezonden voorlopige kopij. De illustrator 
stuurt de tekeningen naar Peter van Dam. Bij 
vertraging ofproblemen wordt er contact opge
nomen met de ZNT-coördinator. 
Tij~: 1 week 

I>efnitieve lay-out 
Deze ontstaat na het samenvoegen van de gecor

. rigeerde tekst, de tekeningen en de eventuele fo
to's. De eindredacteur levert de definitieve lay
out afbij de ZNT-coördinator. Bij vertraging of 
problemen wordt er contact opgenomen met de 
ZNT-coördinator. 
Tijdsduur: 1 week 

Drukker 
De ZNT-coördinator brengt de definitieve lay
out naar de drukker. De drukker is bekend met 
de data waarop de lay-out wordt aangeleverd, 
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waardoor het mogelijk is het blad binnen de af
gesproken tijdslimiet te drukken. Bij vertraging 
of problemen wordt er contact opgenomen met 
deZNT-coördinator. 
Tijdsduur: 1 week 

Stickers 
Kor Koch levert het ledenbestand van de KNNV 
en het IVN aan bij Cees Piersma. De ledenbe
standen van het IVN en de KNNV worden door 
Cees samengevoegd, waarbij dubbele adressen 
worden uitgefilterd. Cees Piersma print het ont
stane ZNT -bestand uit op stickers. Bij vertraging 
ofproblemen wordt er contact opgenomen met 
de ZNT -coördinator. 
Minimaal 1 week voor de verschijningsdatum. 

Verzending 
De ZNT-coördinator haalt het'ZNt bij de druk
ker. Hij zorgt voor het 'stickeren' en de verzen
ding van het blad. Eventuele bijlagen worden, 
evt. met de hulp van anderen, toegevoegd. 

Stroomdiagram 

Kopij 

~ 
Redactieraad 

~ 
Typewerk 

V O!rlOPige lay-out 

/ ~ 
Illustraties Correcties 

~ /
Definitieve lay-out 

~ 
ZNT-coördinator 

~ 
Drukker 

~ 
Stickers > ZNT-coördinator 

t . 
Verzending 

namens het KNNV en IVN bestuur 
Robert Giessen en Hans Lindeboom 
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Kopij adressen 

De kopij voor bet ZNT wordt nu gescbeiden 
ingeleverd op verschillende adressen voor bet 
IVN en KNNV. Dit zal in de toekomst op één 
adres gebeuren. In het stroomdiagram van het 
ZNT staat dat dit het adres van de ZNT-coördi
nator zal zijn. Dit kan eventueel wijzigen. Let 
daarom op volgende mededelingen daarover in 
hetZNT. 

namens het KNNV en IVN bestuur 
Hans Lindeboom 

Adres-stickers 

Voor het versturen van het ZNT wordt gebruik 
gemaakt va'h adres-stickers, die tevens de zijkant 
van bet blad dichtplakken. Deze sticker zal gaan 
veranderen, niet de gegevens, maar wel t.g.v. 
een toevoeging. Dat is een soort streepjescode, 
de zogenaamde KlX. Hiermee is bet voor de 
PTT mogelijk Om de post automatisch te sorte
ren. Het voordeel voor ons is dat de ZNT' s niet 
meer uitgesorteerd op postcode hoeven te wor
den aan geleverd. Tevens krijgen we een paar 
procent korting op de verzendkosten. 
U zult wel begrijpen dat wanneer de PTT auto
matisch gaat uitsorteren, er geen fouten in de 
straatnaam, buisnummer en postc~de mag zitten. 
Deze bepalen namelijk de streepjescode. 
Hierbij wordt U verzocbt om de adres-sticker 
op de voorzijde van het ZNT nog eens kritisch 
te controleren op onvolledigheden. Mocbt er 
toch een foutje in de adressering staan, meldt dit 
dan zo spoedig mogelijk aan de secretaris van de 
KNNV en/ofhet IVN. Dan wordt voorkomen 
dat er vertraging optreedt en, wat belangrijker is, 
dat extra verzendkosten worden gemaakt. 
Alvast bedankt voor Uw medewerking . . 

namens het bestuur van KNNV en IVN 
Hans Lindeboom 

Redactieraad ZNT 

De samenstelling van de redactieraad is nog in 
opbouwen nog niet vastgelegd. Mede omdat er 
een aantal personele wisselingen zijn zal de defi
nitieve samenstelling nog even op zich laten 
wacht~n. Tevens wordt er nog naar versterking 
voor de redactieraad gezocht, dit mede omdat 
Joke Caljouw te kennen heeft gegeven te stop
pen met baar redactiewerk. Bent u bereid en 
voelt u zich geroepen om mede zorg te dragen 
voor de kwaliteit en zelfs het voortbestaan van 
het ZNT, neem dan s.v.p. contact op met 
ondergetekende. Hij zal u dan verder uitleg 
geven over de vacatures. 

namens het KNNV en IVN bestuur 
Hans Lindeboom 
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Libellenslachting 
een klein drama in een idyllisch oord 

Tussen Zwolle en Dalfsen bevindt zich landgoed 
De Horte. Een prachtig landgoed, ooit aange
legd rondom Huize De Horte wat nu dienst doet 
als huisvesting voor het kantoor van Landschap 
Overijssel. 

Bij dit huis behoort een karakteristieke landhuistuin in 
klassieke stijl; veel plantenborders, fruitbomen, beu
kenhagen, een druivenkas, bijenkasten en als pronk
stuk staat er een reusachtige Sequoia. Omdat de tuin 
besloten ligt tussen schuttingen en hoog geboomte, is 
het er aangenaam vertoeven temidden van een grote 
verscheidenheid aan vogels, planten, vlinders, etc. 
Behalve dat je er gewoon fyn kunt wandelen is er al
tijd wel iets te zien ofte beleven: tientallen atalanta 's 
en distelvlinders op valappels, zanglijsters die beel
densokkels als smidse gebruiken om slakkenhuizen te 
kraken, een argeloos voorttrippelende rosse woelmuis, 
het gras bezaaid met schillen van door grote bonte 
spechten kapot-gehakte hazelnoten, rondsnorrende 
meikevers en als je mazzel hebt een zonnende ring
slang op de composthoop. Het geometrisch aangeleg
de padenstelsel heeft als middelpunt een kleine ronde 
vijver met een omtrek van ±25 meter en een diep te 
van maximaal I meter (vanwege het lage grondwater~ 
peil). Het wateroppervlak is geheel bedekt met grote, 
deels ver boven het water uitstekende, waterlelieblade
ren. Voor libellen geen interessante plek, zelfs geen 
roodoogjuffir (Erythromma Ii.ajas) op de lelieblade
ren. Hoewel het op 4 juli 1999 warm en broeierig weer 
was, is er die dag in de hele tuin geen libel te beken
nen. Maar bij nadere beschouwing blijkt er op bijna 
elk lelieblad in de vijver een larvenhuidje (exuvium) 
van een grote libel te zitten, te hangen of te liggen (op 
sommige bladeren zelf twee ofdrie). Ook in het gras 
van de schuin oplopende vijverkant ligt een groot aan
tallarvenhuidjes. In totaal (op de leliebladeren en in 
het gras) zeker 60 à 70! Ongetwijfeld zijn de vorige 
dag, geactiveerd door het eerste warme, zonnige en 
zomerse weer sinds dagen, de libellenlarven 'en mas
se' het water uitgekropen om uit te sluipen* Verder 
zoekend naar larvenhuidjesblijkt echter dat er zich 
hier recentelijk een klein drama heeft afgespeeld want 
wat blijkt, het gras rondom het vijvertje ligt ook be
zaaid met tientallen libellenvleugels! 
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afgebeten vleugels van blauwe glazenmakers 
(Aesh na cyanea); Xeros kopie: 70% verkleind 

Er is niet veel fantasie voor nodig om na te gaan wat 
er zich hier heeft afgespeeld: alle larven die langs de 
kant het water uitkropen en op het gras belandden 
vielen hulpeloos ten prooi aan vogels (of wellicht 
egels ofspitsmuizen) die de uitsluipende insecten als 
een vers en sappig tussendoortje wel konden waarde
ren. Doorgaans lagen het larvenhuidje en de vier afge
beten vleugels naast elkaar in het gras. De op leliebla
deren uit-geslopen exemplaren waren vast fortuinlijker 
omdat ze daar minder kwetsbaar zijn; een slinune vo
gel landt immers niet zomaar op een lelieblad. Maar 
ook een 'verse' libel die nog moeilijk vliegt is voor 
ieder~ geduldige vogel een gemakkelijke prooi, daar 
hoefJe zeker geen boomvalk voor te zijn. De naar huis 
meegenomen huidjes blijken allen van de blauwe gla
zenmaker (Aeshna cyanea) te zijn. Het is zelfs zeer 
aannemelijk dat ze allemaal afkomstig zijn van één 
vrouwtje wat nietsvermoedend op een warme 
nazomer- of herfstdag in 1997 haar eitjes afzette in 
deze kleine vijver. Twee jaar duurt het larvestadium 
van de blauwe glazenmaker, dus twee jaar leefden die 
larven op de bodem van een donkere poel temidden 
van waterleliestengels, verrotte bladeren, kikkers en 
verder niet veel. 

Onwillekeurig rijst dan de vraag waarvan ze al die tijd 
geleefd hebben want, eenmaal volgroeid, zijn het ge
duchte rovers en veelvraten die libellenlarven verge
lijkbaar maken met de larven van de geelgerande wa
terkever en de spinnende watertor. Elke vijverbezitter 
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weet dat als de stekelbaarsjes je lièf zijn je die rovers 
beter niet in de vijver kunt hebben. Maar toch hebben 
ze het gered twee jaar lang zich nog niet bewust van 
het lot dat ze, eenmaal buiten het water, te wachten 
stond. Maar wat voor vogels (of zoogdieren) hebben 
die vers uitgeslopen glazenmakers dan gesnaaid? 
Rondom de vijver lagen enkele staartveren van kooI
en pimpelmees. Maar zo'nknoepertvan een libel is 
een wel erg grote hap voor een kleine mees. ,Meer 
aannemelijk is het dat er lijsters, gaaien, eksters of 
kraaien in het spel zijn geweest. Vooral Vlaamse 
gaaien zijn uitermate schrandere vogels die heel snel 
in de gaten hebben waar iets te halen valt. Als de 
libellen al vroeg op de morgen het water hebben 
verlaten zouden het ook wel eens egels of spitsmuizen 
kunnen zijn geweestmaar de manier waarop de 
vleugels waren afgebeten duidt op precisiewerk van 
een vogelsnavel. 

larf van blauwe glazenmaker 

(± 1,5 x ware grootte); 


Hlustratie uit Les Libellules, P.A. Robert) 


Zo afschrikwekkend en sterk als ze zijn als larve en zo 
flitsendsnel, wendbaar en ongrijpbaar als imago, zo 
kwetsbaar zijn libellen als ze vers zijn uitgeslopen, 
nog moeten uitharden en nog niet kunnen vliegen. Een 
eventueel gebrek aan (riet)stengels, struiken, etc. op de 
oever waar ze op kunnen kruipen zoals bij het vijvertje 
op De Horte het geval is, maakt ze dan extra kwets
baar. Zodra ze kunnen, vliegen ze naar boomtoppen of 
andere plaatsen waar ze relatief veilig zijn en waar ze 
in de volle zon uit kunnen harden. Daarna blijven ze 
lange tijd vaak. ver van het water verwijderd,jagend op 
zonnige plaatsen langs bosranden, in tuinen, parken, 
etc om pas weer bij het water terug te keren als ze 
geslachtsrijp zijn en / of eieren af te zetten. Maar ja, 
voor blauwe glazenmakers luidt het advies: mijd de 
vijver op de Horte als je nageslacht je lief is. 
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"één uit vier" 

links: vleugels vrouwtje; rechts: vleugels mannetje 


(verschil: basis ondervleugel) 


*Uitsluipen: de volgroeide libellenlarve verlaat op een 
geschikt moment het water en kruipt op de oever, een 
stengel, een tak, o.i.d, De larvehuid breekt bij het 
borststuk open en de libel wurmt zich naar buiten. Dit . 
proces heet uitsluipen. Wanneer dit allemaal goed ge
lukt is blijft ie nog even aan het huidje hangen om de 
vleugels en het achterlijf geheel te ontplooien. Daarna 
kruipt de verse libel meestal naar een zonnige plaats 
om verder uit te harden en op te warmen en uiteinde
lijk voor het eerst. , ... te vliegen! Al met al zijn libellen 
tijdens dit proces zeer kwetsbaar. Als het bv. plotse
ling gaat regenen kunnen ze in het water vallen (en . 
verdrinken .. ... ) of zich niet goed ontplooien en er zijn 
altijd rovers in de buurt. Ook zo'n eerste vlucht is ge
vaarlijk. 9mdat sommige soorten werkelijk met hon
derden tegelijk uitsluipen en als één zwerm op de vleu
gels gaan (bijv. boven heidevennen) dan zie je daar 
vaak ook boomvalken (of roodpootvalken !) die zich 
tijdelijk in luilekkerland wanen. Loop jij daar toevallig . 
onder, dan dwarrelen de libellenvleugeltjes om je heen 
als blaadjes in de herfst. 

Evert Ruiter, juli 1999 
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Uit Meerblad juli 1999 
Nieuws van 
het Landelijk Bureau IVN 

Samenwerking IVN en Natuurmonumenten 

Al jaren is er sprake van een samenwerkingsrelatie 
tussen IVN en Natuunnonumenten (NM). Zo zijn op 
vele plaatsen IVN-natuurgidsen actief op hun terrei
nen, verzorgt het IVN opleidingen voor NM en steunt 
NM het IVN financieel. Besturen en directies van 
beide organisaties zagen echter dat er ook kansen 
onbenut bleven. Tussen het IVN en NM Zijn er vol
doende overeenkomsten om samen te kunnen werken 
en voldoende verschillen om elkaar toegevoegde 
waarde· te kunnen bieden. 

Besloten is om een samenwerkingsprogramma te 
starten dat zich richt op het vrijwilligerswerk bij beide 
organisaties. Progranimaleider is Ger Schippers van 
het IVN. Tijdens een ganimeerde bijeenkomst in 
Bunnik op 9 juni hebben circa 45 mensen uit beide 
organisaties (vrijwilligers en beroepskrachten) bijdra
gen geleverd aan het samenwerkingsprogramma. In 
een open sfeer werden de beoogde resultaten aang
escherpt, activiteiten en stappenplannen doorgenomen, 
valkuilen in beeld gebracht en gouden tips verstrekt. 
De resultaten van de bijeenkomst worden meegeno
men in de uitwerking van het programma. We houden 
u op de hoogte! 

IVN-literatuurbestand 
en NME-Adreswijzer op internet 

Het IVN-literatuurbestand is nu ook via internet te 
raadplegen. Om dit te bereiken gaat u naar www.nme
rotonde.nl. Daar klikt u op 'bibliotheek'. Vervolgens 
komt u op een pagina waar u uit diverse mogelijkhe
den kunt kieZen. Het IVN-literatuurbestand is de 
eerste mogelijkheid. Als u hierop klikt kunt u onder 
andere zoeken op auteur, titel, trefwoorden, doelgroep· 
en jaar. 

Op dezelfde site vindt u een actuele digitale versie van 
de Natuur- en Milieu-Educatie Adreswijzer. Klik 
hiervoor op het icoontje adressen en vervolgens op 
rotonde. U kunt in deze digitale versie zoeken op 
naam, kenmerk en plaats of postcode. Het is overigens 
de bedoeling dat er eind dit jaar weer een geheel her
ziene papieren versie van de NME-Adreswijzerop de 
markt komt. 

Voor verdere uitleg, opmerkingen en suggesties of 
informatie kunt u contact opnemen met 

Thea Jetten, 17 (020) 6228115. 
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Verslag Vogelzangcursus 

Hoe vaak komt het niet voor dat iemand niet 
weet hoe fluitenkruid, krul zuring ofSint Jans
kruid er uit ziet. Zo vergaat het mij ook enigs
zins, maar dan op een geheel ander gebied, na
melijk van vogels weet ik weinig en over de 
zanggeluiden die zij produceren zullen wij het 
maar niet hebben. Wat is er dan mooier dan dat 
je in een kort persbericht in de Zwolse Courant 
leest, dat er een vogelzangcursus voor beginners 
wordt georganiseerd. Vol goede moed belde ik 
Hannah van Oene met de gedachte dat ik in kor
te tijd de meeste Nederlandse zangvogels wel 
kan leren. Tijdens het eerste gesprek werd mij al 
duidelijk gemaakt dat ik niet zozeer de nadruk 
moet leggen op het leren, maar vooral op het 
genieten. Als ik aan het eind van de cursus. 1 0 
vogelgeluiden uit elkaar kan houden dan is dat 
een mooi resultaat. Zelf dacht ik: dat moet mak
kelijk te doen zijn in 3 maanden. 

Vol goede moed gewapend met verrekijker en 
vogelgids ging ik op zaterdagochtend 15 maart 
jl. naar de eerste les. De lessen of beter kan men 
spreken van excursies werden door Hannah en 
Wietske begeleid. Alle bijeenkomsten vonden 
plaats in Het Engelse Werk te Zwolle. Dit is een 
prachtig oud park met aansluitend een natuurter
rein en het waterwingebied van de Watermaat
schappij . Op een betrekkelijk klein oppervlak 
treft men hier een oud park waar onder anderen 
oude eiken en beuken staan., daarnaast eén open 
gebied met enkele graslanden en een vochtig 
terrein met als beplanting elzen en wilgen: Kort
om een gebied waar door de afwisseling in vege
tatie veel verschillende vogels voorkomen. 

In het vroege vOOljaar toen er nog geen blad aan 
de bomen zat, zagen wij hier de boomkruiper en 
de boomklever. Over de ruwe stam van de eik 
kunnen deze vogels zich makkelijk verplaatsen. 
Wij horen ook dat de boomkruiper alleen van 
beneden naar boven over de stam kan kruipen. 
Het roodborstje, de winterkoning en de zwart
kop hebben wij de gehele cursus kunnen horen. 
Het gezang van deze vogels komt zoveel voor 
dat iedere vogelaar ze herkent. Maar voor begin
nende vogelaars zoals wij zijn valt dit toch be
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hoorlijk tegen, hoewel de geluiden totaal niet .op 
elkaar lijken. Makkelijker is het met de tjiftjaf 
die een ieder van ons na de eerste les kende. 

Er wordt niet alleen gewezen op het gezang, 
maar ook op andere eigenschappen en kenmer
ken. Zoals spreeuwen, die lopen en merels die 
hippen. Een kauw is kleiner dan een roek. Een 
zanglijster zit meestal hoog. Op 24 april genoten 
wij voor het eerst van het gezang van eennach
tegaal. Deze vogel broedt in vochtig gebied tus- . 
sen de brandnetels. Van hieruit produceert hij 
talrijke verschillende geluiden. 

Naast de meer bekende soorten zoalsmerel, 
vink, kramsvogel, spreeuw, koolmees, blauwe 
reiger en ekster hebben wij ook veel andere vo
gels gehoord zoals de tuinfluiter, heggenmus, 
staartmees, bosrietzanger, kleine karekiet, bonte 
vliegenvanger, holenduif en de karekiet. Op 22 
mei hebben wij naar een zwarte stern gekeken. 
Deze broedt op matjes in de uiterwaarden van de 
lissel. 

De cursus werd begin juni afgesloten met een 
excursie naar Dwingeloo. Het is denk ikde 
meest regenachtige zaterdag van juni geweest. 
Nat, maar voldaan hebben wij hier de vogelzang
cursus afgesloten. In 3 maanden tijd hebben wij 
op een ontspannen manier veel van Hannah en 
Wietske over de zangvogels opgestoken. Ik 
denk niet dat de meeste deelnemers meer dan 10 
nieuwe zangvogelgeluiden hebben leren onder
scheiden. Toch kan ik iedereen met een klein 
beetje interesse voor de natuur deze cursus aan
bevelen. Hopelijk zie ik een ieder terug op een 
vervolgcursus. 

Jan van Eerden 

Over de vogelzangcursus 

Ik ben nu voor het 2de jaar naar de vogelzang
cursus geweest. In het eerstejaar dacht ik al heel 

. veel geleerd te hebben, maar nu in het 2de jaar 
blijkt dat ik nog lang niet uitgeleerd ben. 

Het is best moeilijk om de verschillende geluiden 
uit elkaar te houden. Maar het gaat steeds beter. 
Heel wat soorten brengen voor mij nu duidelijk 
herkenbare geluiden voort. Het is een uitdaging 
om de vogel te vinden die het geluid voortbrengt 
om zo te ontdekken ofje gelijk hebt. 

Weet u wat het moeilijkste is? 's Morgens op de 
enige dag dat ik kan uitslapen toch vroeg uit bed 
te komen. Maar zit ik eenmaal op m'n fiets, dat 
ben ik blij dat ik toch gegaan ben. 

Conclusie: 
- het is heel leuk . 
- leerzaam ... 
- en genieten. 

Hans van Essen 

IVN-lidmaatschapskaart 

De IVN-leden treffen in dit ZNT hun lidmaat
schapskaart aan. Deze is afkomstig van het Lan
delijk Bureau van het IVN. De tekst op het for
mulier spreekt verder voor zich en behoeft geen 
aanvulling. Mochten de gegevens, ondanks de 
strenge controles, op de kaart niet kloppen, laat 
het dan even aan mij weten. 

namens het IVN bestuur 
Hans Lindeboom 

Kortenhorststraat 9 
8015 BW ZWOLLE 

038-4600701 
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Hakken, zagen en hiepen 
met de VLO 

Knotbomen zijn eigenlijk een merkwaardig ver
schijnsel. Hoewel ze door een menselijke ingreep 
zijn ontstaan, bestaan ze al zo lang, dat ze niet 
meer uit het landschap zijn weg te denken. In en 
rond Zwolle staan gelukkig nog veel knotbomen. 
Dit zijn wilgen, populieren, elzen en essen. 
Vroeger deden ze dienst als grensafscheiding en 
als houtleverancier. De knotwilg leverde tenen 
voor het vlechten van manden, matten en 
beschoeiingen. Het dikkere hout werd gebruikt 
voor klompen of als brandhout in de kachel. In 
de loop der tijd verdween het nut van de knot
boom Een groot deel van de knotbomen werd 
gerooid, de rest verwaarloosd. Door de ver
waarlozing werden de pruiken vaak zo zwaar 
dat de bomen uitscheurden en omvielen. 
Tegenwoordig staat de knotboom weer volop in 
de belangstelling vanwege de waarde voor het 
landschap en de natuur. In oudere bomen 
groeien allerlei planten zoals vlier, braam en 
varens. Ook dieren huizen er in, zoals insecten, 
muizen en het steenuilIje. Voor het landschap 
hebben knotbomen zeker hun waarde. Niemand 
zal zo'n fraaie rij knotwilgen langs sloten en 
wegen in de eigen woonomgeving willen missen. 
Fiets eens langs de Kleine Veerweg of de dijk 
langs de Schellerware waar vele oude en jonge 
knotwilgen staan die door de VLO zijn 
aangeplant of regelmatig worden gt:knot. 

Om de knotbomen in stand te houden is er in 
Zwolle sinds 1975 een actieve groep vrijwilligers 
die knotbomen onderhoudt en nieuwe bomen 
aanplant. In de maanden november tot en met 
maart trekt de VLO erop uit de bomen te 
knotten. In deze maanden is de sapstroom in de 
boom tot stilstand gekomen en kan de knotboom 
van zijn pruik bevrijd worden. 

De Vrijwilligersgroep Landschapsonderhoud 
(VLO) van de Milieuraad Zwolle gebruikt voor 
het knotten alleen handgereedschap: jirizaag, 
hiep, snoeischaar en bijl. 

Tijdens het knotseizoen gaat de VLO elke 
zaterdagochtend op verschillende plaatsen in en 
om Zwolle aan de slag. Lekker zagen, hakken en 
hiepen in de natuur. Ganzen, kieviten, en vele 
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andere vogels vliegen je om je oren tijdens het 
werk. Je komt in gebieden waar je normaal niet 
zou komen en waarje veel onverwachts ziet, 
zoals laatst die roerdomp, ofdat steenuilIje, of 
dat nest met eieren van een vroege eend in een 
boom. Na hard werken is het in de pauze samen 
gezellig koffie drinken in een schuur of stal 
tussen de koeien. De ochtend wordt beeindigd 
met soep van de dag, altijd weer een verrassing. 
De groep is zeer gevarieerd van samenstelling, 
van jong tot oud, man en vrouw, maar allemaal 
hebben ze hun hart verpand aan de knotbomen. 

. Wat veel mensen leuk vinden is dat je tijdens een 
fietstocht om Zwolle je 'eigen' knotbomen tegen 
komt en ziet hoe die zich ontwikkelen. . 

De VLO kan altijd vrijwilligers gebruiken. Kom 
eens een zaterdag naar de werkplek en ervaar 
hoe leuk knotten is. We beginnen altijd om 9.00 
uur en werken tot ongeveer 12.30 uur. Watje 
mee moet nemen zijn: laarzen of stevige 
schoenen, werkhandschoenen en een mok en 
lepel. Gereedschap is aanwezig. 

In de Peperbus of het Prikbord van de Zwolse 
Courant staaf waar we aan het werk zijn. Voor 
meer informatie kun je bellen met Diet ter Stege 
tel. 4654840. 

Diet ter Stege 
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Vrijwilligers (MN) 

Het IVN Md. Zwolle e.o. zoekt vrijwilligers 
voor haar werkgroepen. Binnen de vereniging 
hebben wij een aantal werkgroepen, die worden • 
geleid door coördinatoren. Zij zijn degenen die 
de werkgroep dragen, samen met een groep 
enthousiaste vrijwilligers; 
Wij zoeken: 

Coördinator stand 

Deze vacature bestaat al ruim twee jaar en dient 
nu toch in afzienbare tijd te worden vervuld. De 
functie wordt nog steeds tijdelijk waargenomen 
door Fenna Westers. Het werk bestaat uit het 
regelen van de stand voor beurzen, tentoonstel
lingen en.andere gelegenheden. Tevens het rege
len van ttansport en onderhoud van de stand. 
Voor de bemanning van de stand kan er een 
beroep worden gedaan op een aantal vrijwilli
gers. 

VrijwiUigers kabouterpad 

Na het zich laat aanzien wordt de functie coördi
nator voor het kabouterpad dit jaar vervuld. Het 
feit blijft e.chter dat de werkgroep meer vrijwilli
gers nodig heeft. Het kabouterpad is bestemd 
voor kinderen van groep 2 en 3 van het basison
derwijs. De coördinator en vrijwilligers zorgen 
ervoor dat het kabouterpad, op aanvraag, klaar 
staat. Bent u bereid te helpen, meldt dat dan aan 
Greet Meima. Help mee deze werkgroep uit te 
breiden! 

PR-medewerkers 

De PR-werkgroep is ongeveer 3 jaar actief bin
nen het IVN Md, Zwolle e.o. Dit gebeurt in 
hoofdzaak op de achtergrond ter ondersteuning 
van de werkgroepen. Gezien de drukke werk
zaamheden van de huidige twee werkgroeple
den, Frans Bosscher en Hans Lindeboom, blijven 
ideeën liggen ofworden onvoldoende uitge
voerd. Om in sommige gevallen adequaat te 
kunnen optreden is er versterking nodig voor de 
werkgroep. Hierbij wordt gedacht aan mensen 
die zelfstandig werken en zelf met nieuwe ideeën 
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komen. Bent u geïnteresseerd, schroom· dan niet 
en neem contact op met Hans Lindeboom. Die is 
bereid u alle uitleg te geven over de functie. 

Bestuursleden 

Het bestuur van het IVN Mdeling Zwolle e.o. 
mag bestaan uit. 7 bestuursleden. Voor het jaar 
1998 hield dat in dat er een volledig bestuur 
was. Gerda Meulman heeft echter te kennen ge
geven om zich bij de algemene ledenvergadering 
1999 niet meer herkiesbaar te stellen. Hierdoor 
ontstaat dus een vacature binnen het bestuur die 
opgevuld dient te worden. Een ander feit is dat 
in 2000 Elja van Dongen en Trudy Muller statu
tair dienen af te treden en niei meer herkiesbaar 
zijn. Ook deze functies moeten weer vervuld 
worden. Hebt'u interesse, laat het dan weten. 

. Zorg dat het bestuur op sterkte blijft. 

Voor bovenstaande functies geldt dat ze van 
groot belang zijn voor het!VN. Er zijn geen 
functie-eisen voor de functies, zoals b.V. oplei
ding. Enige kennis van natuur en milieu en orga
nisatietalent zal echter het vervullen van de func
tie aanzienlijk verlichten. Een bijna onbeperkte 
inzet en enthousiasme zullen wel van groot be- . 
lang zijn. 

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

Indien u bereid bent om als vrijwilliger mee te 
helpen in een werkgroep, dan kunt u contact met 
mij ofde . coördinator van de betreffende werk
groep opnemen. 

Help ons de vacatures vervullen, zodat wij onze 
aandacht op andere zaken kunnen richten. 

namens het IVN bestuur 
Hans Lindeboom 

Kortenhorststraat 9 
8015 BW ZWOLLE 

038-4600701 
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IVN..Excursieposter 

De IVN-Excursieposter voor de zomer van 1999 is 
klaar en rondgebracht. De tekening is deze keer 
gemaakt door Betty Schellevis en heeft als thema 
water. Helaas heeft de oproep in de vorige ZNT, voor 
hulp bij het rondbrengen van de poster en voor nieuwe 
ideèën, geen respons opgeleverd. Op onderstaande 
adressen kunnen degenen terecht die de poster zelf 
eens willen bekijken. . 

In Zwolle: 
Supennarkt De Spar AA-Landen 
Wijkboerderij De Klooienberg Holtenbroek 
Natuurpark Het Ecodrome 
Bibliotheken: Centnun 

AA-Landen 
·Berkum 
Holtenbroek 
Westenholte 
Zwolle-Zuid 

VVV 
Stadhuis 
Reformwinkel v. Karnebeekstraat 

Restaurant Theehuis 
Agnietenberg 

Restaurant Krisrnan 
. Engelse Werk 

Wijkbóerderij De Schellehoeve 
Zwolle Zuid 

Ziekenhuis Locatie Wezenlanden 
Zwolle-Centnun 

Wijkcentnun 

Wijkcentnun 

Wijkcentnun 

Wijkcentnun 

School 

School 

School 

Info-centrum 

Gezondheidscentnun 

De Bolder 
AA-Landen 
Geerenlanden 
Zwolle-Zuid 
SlO 
lttersum 
Holtenbroek 
Zwolle 
Vrijeschool 
Holtebroek 
Krullevaar 
Stadshagen 
Vlieger 
Zevensprong 
Stadshagen 
Stadshagen 
Zwolle 
Stadshagen 
Zwolle 

In Wezep: 
Bibliotheek 

In Hattem: 
Bibliotheek 
VVV 

In Dalfsen: 
Bibliotheek 
VVV 

In Heino: 
Bibliotheek 

VVV PR-Coördinator Hans Lindeboom 

'Stadshagen kost natuur, maar toch.. ' Foto: Joke Caljouw 
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Notulen 
. Algemene Ledenvergadering 
IVN 1999 

In tegenstelling tot voorafgaande jaren worden 
de Notulen van.de Algemene Ledenvergadering 
IVN niet meer in het ZNT geplaatst. Ze worden 
toegevoegd aan het Jaarverslag dat in januari aan 
de leden en donateurs wordt toegestuurd. 
Daarmee wordt het jaarverslag één compleet 
geheel. 
Mocht iemand toch prijs stellen op een losse 
uitgave van de notulen, dan kan hij of zij met mij 
contact opnemen. 

namens het IVN bestuur 
Hans Lindeboom 

Website KNNV-IVN-ZWOLLE 

Zowel binnen het KNNV als ook het IVN 
bestuur leeft het idee om 'op' Internet te gaan. 
Dat zal dan d.m.v. een website moeten 
gebeuren. 
Hiervoor zijn wij opzoek naar mensen die bereid 
zijn daarbij te helpen en/of voor ondersteuning te 
zorgen met raad en daad. 
Help ons om nog in 1999, dus voor de beruchte 
jaarwisseling, online te gaan met een eigen 
Homepage. Het zal toch moeten lukken om als 
grootste gezamenlijke Overijsselse natuur en 
vrijwilligers organisatie dit te verwezenlijket;l. 
Ter oriëntatie zijn hierbij een aantal websites 
gevoegd, zodat gekeken kan worden hoe andere 
afdelingen het doen. 
http://www.ivn.nV 
http://www.knnv.nV 
http://hyjzen.daxjs nVraaltel (lVN-Raalte) 

http://www.dsl.nV~ivnl (IVN-Leiden) 

http:lLwww.ivn.nVandafd.btm (overzicht IVN

Afdelingen) 


Met behulp van een zoekmachine zijn nog veel 
meer site's te vinden. Bent u bereid om ons te 
helpen, laat het mij dan s.v.p. even weten. Veel 
natuur surf plezier. 

namens het bestuur van KNNV en IVN 
Hans Lindeboom 
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Verkoop IVN-artikelen 
in het Ecodrome 

Per 1 juli 1999 verkoopt het IVN Afdeling 

Zwolle e.o. haar artikelen via de winkel van het 

Ecodrome. Daarvoor is een schap ingeruimd 

waarop een beperkt assortiment is uitgestald. 

Tevens ligt er een IVN-KNNV catalogus, 

waaruit de ontbrekende artikelen kunnen worden 

besteld. 


De winkel is gesitueerd voor de entree van het 

Ecodrome en daardoor gratis te bezoeken. 

Het Ecodrome is dagelijks geopend van 1 april 

tlm 31 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur. 

Van 1 november tlm 31 maart op woensdag 

middag tussen 12.00 en 17.00 uur en in de 

weeKends en tijdens schoolvakanties op alle 

dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 


Hieronder staat een overzicht van de artikelen 

die verkrijgbaar zijn in de winkel: 


Enge beestjesboek /5,95 

Sporenboekje /5,95 

Paddestoelenboekje /5,95 

Een beestenboel in je achtertuin /5,95 

Strandboekje /5,95 

Natuur om de hoek boekje /5,95 

Het Natuurboek /27,50 

Nachtvlinders in beeld /6,95 

Weidevogels in beeld /6,95 

Lieveheersbeestjes in beeld /6,95 

Het hommelleven /6,95 

Sporentas /4,95 

Loepje44 mm f9,75 


Zoekkaarten van: 

Vlinders /2,

Knoppen van bomen /2,

Waterdiertjes /2,

Bodemdiertjes /2,

Hommels /2,

Muizen /2,

Landbouwgewassen /2,

PR-Coördinator 
Hans Lindeboom 
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Verslag excursies 1999 In de afgelopen periode zijn ook JVN-gidsen 
gevraagd voor andere activiteiten. 

Er is met de redactie besloten om niet meer van 
elke publieksexcursie een verslag te publiceren. 
Na een aantal jaren, excursies organiserend in 
steeds dezelfde gebieden, is de kans groot, dat er 
in het verslag steeds hetzelfde staat. Om niet in 
herhaling te vervallen, wordt er niet meer elke 
keer een verslag gepubliceerd. 

Van enkele bijzondere excursies volgt hier een 
aantekening. 

16 mei 
Zandhove: geleid door Betty Schellevis, Gerda 
Meulman en Teuni Lindhoud. Het was zonnig en 
winderig weer. Er kwamen 20 mensen waarvan 
4 kinderen. 
We wilden dit keer iets anders dan een wande
lexcursie. Met ideeën uit de IVN-mappen over 
het thema 'water'en uit de bijspijkércursus, or
ganiseerden we een soort 'sterexcursie' met op
drachten om alleen of met een paar uit te voeren, 
en een paar gezamenlijke activiteiten. Samen 
maakten we een voedselketenweb en luisterden 
we ombeurten naar de sapstroom in een dikke 
beuk. De deelnemers konden zelf verder nog 
waterdiertjes zoeken, planten opzoeken en bekij
ken, bomen betasten en geluiden in stille afzon
dering onderscheiden. De deelnemers waren ent
housiast en bleven dat. "Dit 'experiment' is wat 
ons betreft voor herhaling vatbaar", schrijft Teu- ' 
ni. 

4 juli 
Het Algemene Veen Hattem. 
In dit gebied is vanuit onze afdeling nog nooit 
een excursie georganiseerd. Jannie Visser was de 
gids. Het thema was: tussen IJssel en stuwwal. 
Er kwamen 12. deelnemers en het was prima 
weer. Jannie schrijft in haar verslag: "De wande
ling werd als verrassend ervaren, men kende het 
gebied niet". De mensen genoten enorm van het 
uiterwaardenlandschap met z'n variatie in be
groeiing, in korte tijd ontstaan. Maar ook van de 
nieuwe heide in het Algemene Veen. Men heeft 
veel planten gezien zoals: duizendguldenkruid, 
wilde bertram, moerasandoorn en vele andere. 
Ook waren er veel vogels waar te nemen waar

24 april 
Een verzoek van de afdeling Hellendoorn van 
het IVN. Eén van de leden was met een 
publieksexcu'rsie mee geweest naar Zandhove, 
Jacob Post was toen de gids. Het verzoek was of 
Jacob deze excursie ook eens wou doen voor de 
afdeling Hellendoorn. 12 personen hebben geno
ten van het prachtige gebied en de goede uitleg 
van Jacob. 

27 april 
Een verzoek van de basisschool 'De Aquarel' uit 
Zwolle. Men had een project op school over ri
vieren en uiterwaarden. Eén van de leraren 
vroeg ofIVN-gidsen wilden assisteren bij hun 
buitenactiviteit. Wij mochten een ochtend geheel 
zelf invullen. 55 kinderen deden mee: 5 gidsen 
zijn die dinsdagochtend actief geweest. Teuni 
Lindhoud zat met verrekijkers en vogelgidsjes in 
de observatiehut. Er kwam steeds een groepje 
kinderen langs, die van Teuni deskundige uitleg 
kregen over de watervogels. Hilly Osinga was 
aanwezig in het Bezoekerscentrum 'Het Nieuwe 
Werk' om alles uit te leggen over het ontstaan 
van 'Het Engelse Werk'. Jo Bouwhuis en Gerda 
Revenberg hadden de gele kar voor de waterex
cursies van het IVN in gebruik. Met emmers, 
schepnetjes, loupepotjes en zoekkaarten konden 
de kinderen allerlei waterdiertjes bekijken. Ik 
(Agnes) zat tussen de observatiehut en 'Het 
Engelse Werk' onder aan de dijk. Ik had twee 
vakken van 4m2 afgezet met paaltjes en touw. 
Eén vak boven aan de dijk en één vak op de rand 
van water en land. De kinderen konden zien 
welke planten graag op het droge groeien en 
welke graag met de wortels in het water stl!-all. 
Ook liet ik ze tellen hoeveel verschillende 
soorten er wel ,niet voorkomen in zo'n vak van 4 
m2. Men stond versteld van de hoeveelheid 
planten. Ook had ik nog een grondboor 
meegenomen. Vooral de jon-gens waren daar 
druk mee in de weer en haalden steeds stukjes 
klei naar boven. De onderwijzers en leerlingen 
vonden het een leerzame en ge-slaagde ochtend. 
Men heeft allerlei stencils mee-genomen van 
Staatsbosbeheer over het natuur

onder: aalscholvers, ganzen, eenden, plevieren ontwikkelingsproject. 
en zwarte sterns. Een geslaagde excursie. 
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15 mei 
Jan Kuiters heeft zich ingezet voor het IVN door 
mee te fietsen met 'De Groene Schil' om Zwol
le, Het verzoek kwam van een culturele vereni
ging uit België. Men logeerde een aantal dagen 
in Zwolle en wilde dan iets ondernemen. Zo 
kwam de vraag ter sprake van een fietstocht 
voor 20 personen. Jan Kuiters kwam al snel in 
beeld omdat hij zelf heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van 'De Groene Schil'. Het was 
prachtig weer die zaterdag en de Belgische gas
ten hebben genoten van Zwolle en z'n omgeving. 

12 juni 
Er kwam een bus met 30 IVN-Ieden uit Hengelo 
naar 'De Colckhof. Men had een uitstapje die 
zaterdag met onderweg koffie en gebak. In fe
bruari had het bestuur al een afspraak gemaakt 
met 'Landschap Overijssel' voor een excursie 
door het Reestdal. Een week van tevoren werd 
deze afspraak afgezegd omdat de betreffende 
gidsen met een natuurvakantie meegingen naar 
Polen. Het bestuur zat met de handen in het 
haar. Men kon moeilijk de 30 leden allemaal af
bellen Gidsen van onzeIVN-afdeling hebben ze 
uit de nood geholpen en de afdeling Hengelo 
heeft een leuke en leerzame excursie gehad in 
een prachtig natuurgebied wat voor hen onbe
kend was nl. De Colckhofbij Heino. Het was 
prachtig weer en Jos Kloppenburg, Annemieke 
Leusink en Jne Leusink hebben dit heel goed 
verzorgd. 

Op 29 juli was er een verzoek van 'Welzijn Ou
deren' uit Ommen. Zij gaan elke maand met el
kaar ergens wandelen. Deze keer ging men naar 
'De Horte' bij Dalfsen. Lenie van Eijsden en 
Mies Weijers hebben deze ~ensen rondgèleid 
door de Franse tuin en later ook door het nieuw 
aangelegde Engelse gedeelte dat achter het huis 
ligt. Het was lekker weer die dag en het was een 
geslaagde ochtend. Lenie heeft wat reclame ge
maakt voor het werk van het IVN en folders 
uitgedeeld. 

Agnes Neimeijer 

IVN-gidsen attentie!!! 

Graag wil ik jullie uitnodigen voor de jaarlijkse 
gidsenavond op maandagavond 8 november in 

. de Oosterkerk om 20.00 uUr. De avond zal 

. bestaan uit·twee delen, namelijk het opstellen 
. van het excursieprogramma voor 2000 en daarna 

om 21.00 uur even bijpraten onder genot van 
een drankje en een knabbeltje. De avond eindigt 
om 72.00 uur. Op verzoek v~Natuurmonu- . 
menten worden er weer excursies georganiseerd 
op de Colckhofbij Heino. Deze excursies heb
ben altijd een thema bijv. gebouwen, vleermui
zen, hooilandenbeheer, paddestoelen en een 
kinderexcursie. Mogelijke lokaties zijn: 

Soeslo 

Vilsteren 

Het Nijenhuis 

Den Berg 

Dickninge 

Molecaten 

DeColckhof 

Windesheim 

Arieën Koeland 

Boschwijk 

De Dellen 

Zandhove 

De Lemelerberg 

DeHorte 

Vroege Vogelexcursie 


. Fietsexcursie Vecht . 

Geologische fietstocht 

WesterveIdse Aa 

Paddestoelenexcursie 

Bomenroute in de stad 


Wie nu ai weet, waar en met wie 'hij ofzij een excursie 
wil geven, stuurt deze bon op naar Agnes Neimeijer, 
Haarsmaatweg 3, 8141MJ Heino. 

Ja, ik wil een excursie geven. 

.J;.,okatie: 

Samen qlet: 

Datum: 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 


Alle gidsen worden nog persoonlijk I,lÎtgenodigd. 
Agnes Neimeijer 

Zwols Natuu.rtijdschrift 6e jaargang - nummer 4 - 103 



Excursieoverzicht 

Hieronder een overzicht van de laatste excursies 

van dit seizoen. Toon als lid eens belangstelling 

voor het werk van de gidsen en maak een excur

sie mee. Vaak is er toch weer iets nieuws te ho

ren of te zien. 


2 oktober 

Junne bij Ommen 14.00 uur. Kruising Dieselweg 

met Nieuwe Hammerweg. Thema 

herfstverschijnselen. 


3 oktober 

De Dellen bij Heerde 14.00 uur. Nieuwe Zui

dweg aan de weg Wezep-Heerde. Thema padde

stoelen. 


9 oktober 

Engelse Werk 14.00 uur. Uitspanning Krisman. 

Thema paddestoelen. 


10 oktober 

Engelse Werk 14.00 uur. Uitspanning Krisman. 

Thema paddestoelen. 


17 oktober 

De Colckhof 14.00 uur. Hubertsallee Heino. 

Thema paddestoelen, vruchten en zaden. 


21 oktober 

De Agnietenberg 14.00 uur bij het theehuis. 

Thema paddestoelen. 


31 oktober 

Molecaten Hattem 14.00 uur. Parkeerplaats bij 

de herberg. Thema paddestoelen. 


7 november 

De Lemelerberg 14.00 uur. Parkeerplaats Lede

boerweg iets buiten Lemele. 


Excursies zijn vrij toegankelijk, al wordt een 

kleine vrijwillige bijdrage wel op prijs gesteld. 

Voor meer informatie over locaties en tijdstip 

kunt u bellen met de coördinator van de 

excursies. 


Agnes Neimeijer 
tel. 0572-391955 
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Werkstuk gidsencursus 

Dit keer een fragment uit de 'Bomenroute 
Landgoed Zandhove " gemaakt door Jacob 
Post. Met dank aan de schrijver. '. 

Het Landgoed Zandhove 

Het Landgoed Zandhove ligt dicht bij Zwolle- . 
Zuid, ten oosten van Ittersummerbroek aan de 
andere kant van de Hollewandsweg (weg naar 
Wijhe I Deventer). De grondslag is er hoger dan 
in de verdere regio, want dit stukje Zwolle ligt 
op ·een zgn. rivierduin, d.w.Z. op een brede 
verhoging van zand welke na de laatste ijstijd 
bijeengewaaid is vanuit de rivierbeddingen van 
de (oer)Vecht C.q. de (oer)IJssel. Het landgoed 
bestaat thans uit een verpl~eghuis met· 
bijbehorend park. 

Bebouwing en park 

De oudst b.ekende bebouwing op deze plek 
dateert van ca. 1650, maar ongetwijfeld heeft 
deze hoge plek eerder bewoning gekend. Om
streeks 1750 heeft J. Scriverius (toenmalig 
wethouder van financiën), een aangekocht 
gebouw (van schout Molkenboer) laten verbou
wen tot 't Huis op 't Zandt, een typisch 18e 
eeuws herenhuis op een buitenplaats. Toen is 
ook een begin gemaakt·met de parkaanleg. 
Omstreeks 1775 is er in barokstijl verder ge
plant, maar de grote uitbreiding en herinrichting 
-in landschapsstijl- vindt plaats tussen 1825 en 
1850 o.a. slingerende paden en het ovale wei
land. Ook het oude coniferenbestand is vermoe
delijk uit deze tijd afkomstig. 

Rond 1905 wordt door Jhr. de Blocq van 
Haresma de Wit opnieuw aan huis en hofeen 
aantal belangrijke veraderingen aangebracht, 
ondermeer de huidige vijver achter het huis met 
bijbehorende slingerpaden. Na zijn overlijden in 
1928 komt het landgoed in verval, maar wordt in 
de oorlog '40-'45 door een collaborateur met 
veel geld weer opgeknapt. In 1954 wordt het 
huis en het park eigendom van de gemeente 
Zwolle. In 1958 worden er in het gebouw zieke 
en bejaarde gerepatrieerden ondergebracht. En 
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thans is het een verzorgingstehuh .·,vor alle 
rIOgelijke oude mensen, dikwijls d~mente bejaar~ 
den. 

Aankomst en start van de wandeling 

Komende van Zwolle via de Hollewandsweg 
nemen we de eerste toegang tot Zandhovemet 
de poort. Net voor de parkeerplaats zien we een 
geel verwijsbord. Daar is de start van onze 
bomenroute, want achter dit bord staan 5 grote 
beuken. En daar tegenover -aan de ander kant 
van het weiland- staat een grote bruine beuk 
(Fagus sylvatica). Naast de bruine beuk staat een 
kleinere boom die ook veel op de beuk lijkt. 
Maar dat is schijn: kijk maar eens goed naar de 
bladeren, die zijn wat langwerpiger van vorm en 
ze hebben een gezaagde bladrad. Het is de haag
beuk (Caprinus betulus). Deze behoort tot een 
andere familie, namelijk die van de haze-laarfa
milie. Herkenning van de haagbeuk: de stam is 
lichtgrijs en voelt glad aan, vndanks diepe groe
ven bij de oudere bomen. Bij jonge bomen ver
toont de stam vaak vrij dikke bobbels. De spitse 
knoppen liggen tegen de takken aan en zijn kor
ter t.o.v. de beuk. De volwassen boom blijft klei
ner dan bij de beuk (max. 25 meter). De takken 
zijn grijsbruin en rechter. Bladeren: langwerpiger 
dan Vo:':" de beuk. Dubbelgezaagde bladrand .. 
Tien tot vijftien paar mooi evenwijdige nerven. 
Bloemen: bloeit kort nadat de bladeren zijn 
verschenen. Mannelijke bloemen: 5 cm lange 
katjes met rode meeldraden. Vrouwelijke bloe
men: rode stijlen en groene 3-lobbige schutbla
den. Vruchten zijn nootjes, omgeven door 3-lob
big schutblad. Standplaats: voorkeur voor goede 
grond. Ze wordt veel gebruikt voor hagen en 
kan dus goed snoei verdragen. Ze kan diepe 
schaduw verdragen. Bijzonderheden: het hout is 
het hardst en het zwaarst van alle europese . 
houtsoorten en werd/wordt gebruikt voor 

. spaken, kamraderen, slagershakblokken, houten 
hamers, kegelspellen enz. 

Jacob Post 

Zwols Natuurtijdschrift 

Foto: Joke Caljouw 

Natuurgidsencursus 
IVN Zwolle e.o. 

De voorbereidingen voor deze cursus vorderen 
gestaag. De start is gepland in februari 2000. 
Een voorlichtingsavond over de te houden 
cursus wordt gehouden op. dinsdag 23 november 
1999 in de Eli Heimanszaal van het Ecodrome 
waar een ieder die belangstelling heeft van h~e 
welkom is. Diverse mensen van de docenten en 
van de werkgroep gidsencursus zullen daar zijn 
om toelichting en uitleg te geven over de inhoud 
van de·cursus. 

De cursus zal geho~den worden op maandag
avond gemiddeld 2 x per maand) en op diverse 
zaterdagen ( ongeveer 1 x per maand). De 
cursus duurt tot juni 2001. Het cursusgeld zal 
F 250,-- bedra&en. Dit is inclusief het uitgebreide 
cursusboek van het landelijke IVN en een 
abonnement op Mens en Natuur, het landelijke 
blad van Het IVN en op het Zwols 
Natuurtijdschrift. De excursies, die meestal in 
Zwolle en directe omgeving worden gehouden, 
zijn voor eigen rekening. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Greet Meima 

tel: 0384228018 

6e jaargang - nummer 4 - 105 



Snorrebotje· (recycling) 

Vroeger ... toen we nog in boze geesten geloofden, gebmikten we snorrebotjes om ze te verhagen. 

In mijn geboortedorp wordt om die reden (?) de torenklok nog altijd geluid om acht uur 's morgens 

en acht uur 's avonds. En misschien lijkt het maar zo, maar het oogt er overdag echt vredig ... 


Tegenwoordig kunnen we het snorrebotje aIs speelgoed gebruiken. Maar wie weet, komt het toch 

nog eens voor dat andere ... te pas! 


Je hebt een botje nodig met een zeker gewicht. Ik kocht een mergpijp, kookte hem goed schoon en 

zaagde er met een ijzerzaag een stukje af Zie tekening. 


In het midden van het botje, daar waar het gewicht goed verdeeld wordt, boorde ik een gaatje. Dat 
lukt met een boortol. Het botje kun je met schuurpapier glad schuren, met koperpoets polijsten en 
het zelfs versieren. * 

Om het botje te laten snorren heb je een verend touwtje nodig, bijv. katoen, van ongeveer. I meter. 
Bevestig het touwtje volgens de tekening. Pak in elke hand een uitende van de lus en draai het snel 
en stevig rond. Als de vaart er nog goed in zit, trek je het touwtej strak en laat je het even terugveren 
en dan weer trekken, enz. 

Het snorrende geluid kan nu zijn werk doen . 

(vegetariërs kunnen een mantelknoop gebruiken, maar ofdat ook ... veIjaagt?) 

* Meer over botjes vind je in het boek: 'Beenbewerken ' door Ans Nieuwenburg. 
Bibliotheek 624.8 

© Betty Schellevis 
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Een onuitwisbare indruk 

Toen afgelopen jaar een bijspijkercursus voor 
gidsen werd georganiseerd is daar gretig gebruik 
van gemaakt. Wat een goed initiatief! Wie 
meedeed werd 'opgefrist', kreeg nieuwe impul
sen en meer dan genoeg informatie om een 
excursie nog boeiender te laten (ver)lopen. De 
cursus 'werkvormen' van Erik de Kruifwas wat 
mij betreft een geweldig aanvulling om met al 
het 'geleerde' iets bijzonders te doen. Erik 
nodigde zijn cursisten uit op De Horte. Nog 
geurend naar de verf, oogstrelend mooi in 
originele stijl gebracht. Gezeten in de salon met 
uitzicht op het landschap van Overijssel vergeet 
je dat in een aangrenzende kamer volop met de 
modernste apparatuur gewerkt wordt. 

Wegingen naar buiten en in het tuinhuis 
presenteerde Erik ons een glas helder water, de 
basis van het leven."We begonnen een 
kuuroordgevoel te krijgen .... Lyrisch zou ik 
verder kunnen gaan met het beschrijven van de 
sfeer van dat bijzondere moment; het .uitzicht 
over de velden, de reeën in de avondnevel - de 
stilte ... Zo had het genoeg kunnen zijn. 
Fluisterend afscheid nemen en met deze 
indrukken huiswaarts gaan. Soms beleef je zo'n 
moment tijdens je excursie. Er gebeurt iets wat 
je niet gepland had: een plotselinge ontmoeting 
met reeën, een stootvogel die een prooi slaat of 
iedereen blijft met ingehouden adem minutenlang 
stilstaan, luisterend naar de nachtegaal. Je plant 
als gids je tijd en route, maar de natuur schenkt 
je soms de onuitwisbare indruk en dan is dat 
bijzondere gele bloemetje ... voor een andere 
keer! 

Terug naar De Horte want Erik wilde ons meer 
laten ervaren. "Ervaren" was dan ook het woord 
dat als een rode daad door zijn cursus liep. We 
kregen 'doe'-opdrachten die het kind in ons 
wakker riepen. Het is even wennen om als 
volwassenen in een lange slinger, één hand op de 
schouder van je voorganger en in je andere hand 
een tandartsenspiegeltje, een bovensteboswande
ling te maken. We proefden, voelden, speurden, 
luisterden en roken al dan niet geblinddoekt de 
natuur. . 

ZWols Natuurtijdschrift 

In die twee cursusavonden is veel ervaren en 
enorm genoten. Tussen de activiteiten door 
bekroop mij (en wie niet?) soms het gevoel: Kun 
je deze acties wel in een excursie met 
volwassenen stoppen? Het toeval wilde dat 
Gerda, Teuni en ik kort na de eerste 
cursusavond een rondleiding op Zandhove 
zouden geven (zie ook 'excursieverslag' in dit 
nummer). We besloten er een totaal andere 
excursie van te maken. De voorbereiding kost 
op deze manier veel tijd maar de uitvoering liep 
bijna als vanzelf. Gerda haalde de deelnemers op 
de vaste plaats op en deelde enkele opdrachten 
op papier uit waarop men onderweg vindseis 
kon plakken. Men wandelde naar het veldje bij 
de paddenpoel. We gaven informatie over het 
hoe en wat van deze middag. De bank was 
infopunt en startplaats voor de activiteiten. Hier 
lagen de opdrachten waaruit men kon kiezen. 
Waterbakken waren gevuld met rijkdom uit de 
paddenpoel. Loepjes, schepnetjes, zoekkaar-ten 
enz. lagen klaar. We deelden blinddoeken uit 
met daarbij een opdracht; telkens aan twee . 
personen waarvan we dachten dat ze daar samen 
wel heel lang plezier mee zouden beleven! Er 
kon met flora's via opdrachten naar een bepaalde 
plant worden gezocht; de sapstroom van een 
boom werd met een stetoscoop beluisterd; met 
een lange draad werd een levend voedselweb 
gemaakt en werd ervaren wat er gebeurt als er 
iets uit de kringloop wegvalt. Ook was er een 
luisteropdi"acht in de Herinneringslaan. Bij ' 
sommige opdrachten was de gids actief en bij 
andere gingen de deelnemers alleeen of in 
groepjes aan de gang. Er was veel interactie, 
veel verwondering en veel plezier en wat ons be
treft een leermoment om uit te bouwen. Dankzij 
de bijspijkercursus. 

Betty Schellevis 
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Nieuws van de 

KNNV Insectenwerkgroep 


Het Dagvlinder-inventarisatieproject dat dit 
vooIjaar van start gegaan is lijkt een succes te 
worden. Zo'n 25 tellers hebben 
inventarisatiemateriaal thuisgestuurd gekregen 
en de verdeling over de stad is redelijk goed. Nu 

. maar hopen dat iedereen ook daadwerkelijk de 
formulieren invult ... . . . 

Tot nu toe is 1999 een heel behoorlijk 
vlindeIjaar: veel argusvlinders in mei, 
opmerkelijke hoeveelheden Blauwtjes en ook 
een soort als het landkaartje doet het goed 
(vooral de zomergeneratie). Op het moment dat 
ik dit stukje schrijf is het volop zomer. Bloeiende 
buddleia's vol dagpauwogen, koolwitjes, enkele 
atalanta 's en blauwtjes. De distelvlinders en 
kleine vossen laten nog even op zich wachten. 
Tussen de dagvlinders door zag ik ook nog een 
enkele 'dagactieve' nachtvlinder, bv. een 
harlekijnvlinder. Naast vlinders is er op 
libellengebied ook veel leuks te beleven in·de 
tuin. Onvolwassen jutfersen libellen zwerven 
tijdelijk vaak ver van water verwijderd rond en 
belanden dan nogal eens in tuinen. Vooral op 
zonovergoten, warme plaatsen rusten ze dan op 
struiken, planten of muren en laten zich zodoen
de goed bekijken. Naast gewone soorten als de 
vuurjuffer, azuurjuffer, bruine glazenmaker en 
steenrode heidelibel, trof ik dit vooIjaar ook 
enkele minder algemene soorten in mijn tuin: 
blauwe breedscheenjuffer, kleine roodoogjuffer, 
weidebeekjuffer en bruine korenbout. 

Voor die blauwe breedscheenjuffer en kleine 
roodoogjuffer moest je 15 à 20 jaar geleden nog 
naar Zuid-Limburg ofde Ardennen. Sinds enkele 
jaren breideri :Ze zich noordwaarts uit en nu zie je 
ze gewoon inje achtertuin! Sinds de waterkwa
liteit van de Vecht weer prima is komen weide
beekjuffers daar ook weer algemeen en soms in 
grote getale voor. De bruine korenbout is een 
vrij zeldzame soort die in sommige jaren ineens 
in wat grotere aantallen opduikt. De Tichelgaten 
bij Windesheim is een plek waar deze fraaie libel 
vooral in mei / juni te zien is. 
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Dan zwijg ik nog over de hoeveelheid zweef
vliegen, hommers, loopkevers oflieveheers
beestjes in de tuin. Overigens, met lieveheers
beestjes als doelgroep is de KNNV dit jaar een 
leuk project gestart. Zie hiervoor het blad 
Natura (1999 no. 3). Ook voor kinderen een 
leuk project om aan mee te doen. Zoekkaarten 
voor het lieveheersbeestjesproject zijn te 
bestellen bij de KNNV' Oudegracht 237, 3511 
NK, Utrecht. 

In één van de komende uitgaven van het ZNT 
hoop ik wat eerste uitslagen van het 
dagvlinderproject te kunnen publiceren. 

Evert Ruiter 
coördinator insectenwerkgroep KNNV 

OPROEP 

Heb je leuke insectenwaarnemingen (vlinders, 
rupsen, libellen, zweefvliegen, hommels, kevers, 
etc, etc.) laat het me weten! Naast de vogel
waarnemingenrubriek moet het mogelijk zijn 
ook een insectenwaarnemingenrubriek te 
starten. Ook voor determinatie problemen kun je 
bij mij terecht. 

Mijn adres is: 
Evert Ruiter 

C. Houtmanstraat 10 
8023 EA, Zwolle 
11' (038) 4550891 
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WAARNEMINGEN 

Vogelwaarnemingen in de regio Zwolle 
in de periode mei tlm juli 1999 

door Gerrit Gerritsen 

gebruikte afkortingen en tekens 

() = overvliegende vogels 
z = zang 
ex. = exempla(a)r(en) 
juv. = juvenieUonvolwassen 
ad. = adult/volwassen 
m = man 
v = vrouw 
p = paar 
terr. = territoriaaUterritorium 
slpl. = slaapplaats 
r = ringvangst 

Van de soorten met een * achter de naam zijn 
alle binnengekomen waarnemingen gepubliceerd. 
Van de overige soorten is een selectie gemaakt 
Soms is aangegeven hoe is geselecteerd (bijv. 
vanaf 10 ex.). Ook niet -gepubliceerde waarne
mingen worden uiteraard in het archief van onze 
VWG opgeslagen. 

Evenals vorige aflevering ontving ik van 53 
vogelaars weer vele interessante waarnemingen; 
iedereen weer hartelijk bedankt daarvoor. Met 
name door de aanhoudende natte omstandig
heden in de IJsseluiterwaarden beleefden we een 
enerverende periode. Er werden ongekende 
aantallen pleisterende ruiters waargenomen. Ook 
werden er veel bijzondere soorten waargeno
men, zelfs soorten die 50 jaar niet waren waar
genomen. Lees verder en geniet. 

Evenals in 1996 overzomerde een paar geoorde 
futen in het Zwarte Meer. Dit zou goed kunnen 
leiden tot een broedgeval. 

Aan de reeks van grote groepen aalscholvers 
kan een nieuwe worden toegevoegd, namelijk 
1020 ex. op het Zwarte Meer. 

Vroeg ik me in het vorige nummer nog af of de 
roerdomp dèfinitief als broedvogel was verdwe

nen uit de IJsseluiterwaarden. In de Vreugderij
kerwaard werd in juni / juli een roepend ex. ge
hoord en een vliegend exemplaar gezien. Dus er 
blijft hoop. De kwak werd waar-genomen in het 
Zwarte Meer en ook weer op de 2 bekende 
broedplaatsen langs de IJssel. Er werd 1 koe
reiger en 3 kleine zilverreigers gezien. 

Over de lepelaar ben ik hoopvol. Nu er in de 
IJ sseImonding nieuwe eilanden zijn opgespoten 
en in de Ketelpolder een nieuw voedselbiotoop 
wordt voorbereid, stijgt de kans op broedgeval
len. In het Zwarte Meer werd in het broedsei
zoen een enkel ex. waargenomen. Een kwartier
maker? Vanaf half juli werden ze in ongekende 
aantallen waargenomen in het Engelse Werk en 
andere natuurontwikkelingsprojecten langs de 
IJssel. Meer hierover in het volgende nummer. 

De zwarte zwaan broedde eindelijk ergens suc
cesvol (Vecht bij Oudleusen) na vele mislukte 
broedgevallen. Van de kolgans werden 3 broed
gevallen gemeld en in het Engelse Werk broedde 
zelfs een paar brandganzen. Helaas verdween 
het nest onder het wassende water. Van de 
casarca werd een waarschijnlijk broedgeval 
vastgesteld. En het exotenblokje kunnen we 
weer afsluiten met een nieuwe soort, namelijk 
een zwartbuilifluiteend. De zomertaling profi
teerde langs de IJssel van de zeer natte omstan
digheden; er werd een ongekend aantal gemeld. 

De roofvogeltrek iri het voorjaar was vrij goed 
met 19 wespendieven, 5 zwarte en 6 rode. 
wouwen, 12 visarenden en 1 roodpootvalk. 

Voor de kwartelkoning was weer een zeer goed 
jaar in de IJsseluiterwaarden Deventer-Kampen 
met circa 50 territoria. Door het project IJssei
crex waren er veel waarnemers 's nachts op pad 
en dit leverde in hetzelfde gebied ook nog eens 
ca. 13 waterrallen, ca. 20 porseleinhoenenen 
zelfs 2 kleinst waterhoenen op. Bovendien was 
het ook nog een zeer goed kwarte~aar met 30 
roepplaatsen. De nachtelijke vogelaars zullen 
1999 nog lang heugen, zeker ook door de 
gigantische aantallen groene kikkers in de 
IJsseluiterwaarden die het luisteren naar vogels 
bemoeilijkten. 
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Bijzondere steltlopers waren 2 stelkluten, 13 
zilverplevieren, 4 drieteenstrandlopers, 4 kleine 
strandlopers, 1 Temmincks en 3 steenlopers. 

De vooIjaarstrek van de kemphaan was door de 
natte uiterwaarden goed zichtbaar.en ook de 
aantallen ruiters waren daardoor groter dan ooit. 
Er werden 285 groen poten, 133 bosruiters, 68 
zwarte ruiters, 65 witgatten en vele honderden 
oeverlopers gemeld. De maxima per uiterwaard 
waren resp. 36, 19, 18,4 en 40 voor bovenge
noemde soorten. Ik verzoek bij deze de waarne
mers die waarnemingen van kemphanen en 
ruiters nog niet hebben ingestuurd dit alsnog te 
doen t.b.V. een overzichtsartikel. 

En dan nu de soort die 50 jaar niet is gezien. Het 
waren 4 bijeneters die op 31 juli over het Zwarte 
Meer vlogen en door Jan Nap tijdens zijn 
ringwerk werden waargenomen. Een mooi 
symbool voor een mooie zomer. 

De oeverzwaluw kende een goed broedseizoen; 
in Tkolonies werden 555 nesten geteld. 
Nachtegalen werden'waarschijnlijk ook niet alle 
ingestuurd, dus doe het alsnog. 

De paap had met 4-5 territoria·een topjaar in het 
Staphorsterveld en 7 mei was voor deze soort 
een superdag. Maar liefst 34 van de 57 gemelde 
trekkers werden op die dag gezien. Hetzelfde 
geldt voor de tapuit; van de 143 gemelde 
trekkers maar liefst 74 op 7 mei. Ook van deze 
sooorten graag alle waarnemingen insturen. 

Tot slot bij de zangers ook enkele verrassingen. 
Een krekelzanger langs de IJssel bij Olst, 2 
snorren bij de Scherenwelle en een grauwe 
klauwier in een (mooie en grote) Dalfsertuin. 

Sprinkhaanzangers (6) en wielewalen (11) 
hadden een goed jaar. Heel bijzonder was ook 
de waameining van een bosrietzanger in Zwolle 
op 26 december; waarschijnlijk een vogel die 
niet fit genoeg was om naar Afrika te vertrekken 
en het tot die datum volhield en toen het loodje 
legde. 

Dodaars • 
1404 ScheUerwaard-Noord 1 GG 
0305 Engelse Werk 1 AM 
3107 Noorderkolk 1 HvV 

Geoorde fuut • 
april-juli Zwarte Meer West paar SDlFdR 

Fuut 
0907 Engelse Werk 20 GG 

Aalscholver 

1006 Zwarte Meer West 350 SD 

2507 Zwarte Meer West 1020 SD 


Roerdomp· 

'1506,1906 en 1507 Vreugderijkerwaard'l HRlPvD 


Kwak" 
0907 Zwarte Meer West ad, SD/JNlFdR 

Koereiger· 
1305 Gelderdijkse Waard 1 LM 

Kleine zilverreiger ' 
2205 Bomhofsplas 1 ER 
0806 Hoenwaard 1 JdJ 
0107 Engelse Werk 1 n NWGG 

Blauwe reiger 
0907 Engelse Werk :33 GG 

Purperreiger • 
2104 Vogeleiland 1 SD 
2706 Polder Oosterwolde 1 HP 
0207 Polder Mastenbroek 1PvD 
0707 Polder Mastenbroek 1 GG 

Ooievaar· 

2503 Dalfsen 13 n 0 VM 

2703 Rouveen 8 nNO VM 

2703 Rouveen 3 bij nest VM 

0204 Dalfsen (1) VM 

2904 Rouveen 2 bij nest VM 

Ol05 Dalfsen 1 n 'iN VM 

0105 ZwoUe,Middelweg(I)HvV 

0205 VeeraUee (2) GG . 

0705 IJssel, Veecaterdijk 1 GGIEG 

0805 Herxen 1 MKlDK 

1405 en 2505 Vogeleiland 2 SD 

1705 Boschwijde (1) HvV 

2205 Langenholte 1 HvV 

2405 en 1106 Staphorsterveld 1 GG 

1106 Olde Maten bewoond nest GG 

1306 ZwoUe, VeeraIlee 3' n OZO EG 

2606 Dalfsen 1 JS 

2606 Wilperwaarden I GG 

0407 Herxerwaarden 2 LM 

1207 Agnietenplas (3) HB 

1307 Agnietenplas (I) HB 

I907 Polder Oosterwolde 2ad. + 2 juv. HP 


Zwarte ooievaar • 
0205 Heino, Kanaaldijk (1) JH 
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Lepelaar • 

1405 Vogeleiland lSD 

1505 Tichelgaten Windesheim (1) HR 

1006 Zwarte Meer West I SD 

0207 Zwarte Meer 3 SD 

0407 Veluwemeer, Polsmaten I HP 

0807 Vogeleiland 10 SDIAvdBlFdR 

0907 Zwarte Meer West 6 JNISDlFdR 

1507 Gelderdijkse Waard 4 HBA 

1607 Gelderdijkse Waard 3 juv. 00 

1607 Engelse Werk 1 LM 

1707 GelderdijkseWaard 5 HBAlPvD 

1707 Engelse Werk 8 HR 

1707 Kampen. de Japies 2 YRlJBE 

1707 IJssel Kampen-monding (noordoever) 1 YRlJBE 

1807 Engelse Werk 4 KvB 

1907 Engelse Werk 5 KvB/OO 

2307 Engelse Werk 2 juv.·HW 

2407 Zwarte Meer West 6 SD/AvdBlFdR 

2507 Zwarte Meer West 3 SDI AvdBlFdR 

2907 Engelse Werk I ER 

2907 Zwarte Meer West 2 SD 

2907 Kctelmeer 1 SD/AvdB 


Flamingo' 

0407 Vcluwemeer, Polsmatcn 26 HP 

2007 Veluwcmeer, Polsmatcn 30 HP 


Knobbélzwaan 

0105 Oldenelerwaard 83 EG 

0606 Oldenclerwaard 46 00 

2106 Oldcnelerwaard min. 60 00 


Zwarte zwaan' 
1002 Vecht, de Stokte 2 VM 
0205 Schellerwade I op nest HR 
mei Engelse Werk I mislukt broedgeval 00 
0505 en 0707 Vecht, De Stokte geslaagd broedgeval VM 

. 2105 en i205 Dalfserveld 2 VM 
2106 Schellerwade I 00 
2606 en 0107 Engelse Werk I 00 

Toendrarietgans 

0405 Engelse Werk I 00 

1005 Engelse Werk 2 00 


Kolgans 

0405 Engelse Werk 35 00 

1005 Engelse Werk 2700 

juni Engelse Werk 2 nesten 00 

1006 Sekdoornse Plas pasr + 4 pulli VM 

0107 Engelse Werk 20 00 


Grauwe gans 

0205 Drontermeer p.+ 5 juv. HP 

0405 Engelse Werk 1700 

1005 Engelse Werk 2 paar met pulli 00 

2606 Ossenwaard 33 00 

1107 Engelse Werk 7500 

1107 Buitenwaarden Wijhe 530 00 


Indische gans • 

1404 en 1904 Schellerwaard-Noord 1 00 

0405 Engelse Werk 2 00 

1205 Engelse Werk 1 00 

1705 Engelse Werk 4 00 


Zwols Natuurtijdschrift 

1907 Engelse Werk 3 K vB 

Canadese gans' 
2504 Schellerwaard Noord 2 00 
2804. en 2905 Schellerwaard Noord 2 00 
0405 Engelse Werk 5 00 
mei Engelse Werk 2-3 nesten 00 
0705 IJssel, De lande 7 00 
1205 Engelse Werk 2 00 
28052 paren met resp. 2 en 5 pulli ER/HvV 
2805 IJssel, De lande 12 00 
1506 Sekdoornse Plas 4 00 
2606 Schellerwaard 5 00 
0107 Gelderdijkse Waard 400 
1907 Engelse Werk 10 KvB 

Brandgans 
2302 Bomhofsplas c. 20 VM 
0405 Engelse Werk 13 00 
mei Engelse Werk (mislukt) 4-legsel HD 
0705 IJssel, De Zande 2 00 
1205 Engelse Werk 17 GG 
1305 Bomhofsplas 5 00 
1705 Engelse Werk 9 00 
2805 IJssel, De lande 8 00 
2905 Engelse Werk 5 .00 
2606 Deventer, Veenoordplas II 00 
1107 Buitenwaarden Wijhe 3 00 
1607 Engelse Werk 300 
2407 Bomhofsplas 9 WvB 

Nijlgans 
0707 Sekdoornse Plas BI 00 
1807 Bomhotsplas 726 ER 
2407 Bomhotsplas 832 WvB 

Magelhaengans • 
1705 Engelse Werk v 00 

Chinese knobbelgans • 
2805 Langenholte m+v ER 

Keizergans • 
0905, 1205 en 1305 Engelse Werk 200 

Casarea • 
2905 Zwarte Meer West 2 SD 
1806 Ketelmeer-Oost 8 SDlFdR 
1107 Buitenwaarden Wijhe 3ad+ 7juv.~ wsch. broedgeval 00 

Rosse stekelstaart • 
1405 Vogeleiland 1 SD 

Bergeend 
0105 Genneger Buitenland 4 HvV 
0205 Vilsteren 6 ER 
1305 Bomhofsplas p + 6 pulli 00 
2205 Bomhofsplas p + 6 pulli ER 
2606 Bolwerkswaarden p+6 juv. 00 
1107 Herxerwaarden 10 juv. 00 
1107 Buitenwaarden Wijhe 2 broedgevallen 00 
2907 Engelse Werkjuv. ER 

Mandarljneend • 
0605 Spoolderbos p 00 
1607 Engelse Werk v 00 
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Smient 
1505 Langenholte mER 
2605 Buitenlanden Langenholte 2m AM 

Pijlstaart 
1103 Vecht, Marshoek 30 VM 
2707 Bomhofsplas 1 MK 

ZomertaHng • 
1904, 0205 en 0305 Schellerwaard Noord 2 GG 
2504 Herxerwaard 4m HW 
2804 Drontermeer, RZI Elburg p AH 
0105 Sehellerwaard m HW 
0105 Oldenelerwaard m HW 
0105 Herxerwaard 3m+v HWILM 
0205 Engelse Werk p HR 
0405 Schellerwaard p 00 
0705 Herxerwaard m HW 
0705 Engelse Werk 3m+v 00 
0705 Polder Oosterwolde m 00 
0705 Scherenwelleterr. vOO 
0705 en 0406 KoppeIerwaard m GG 
0705 Ussel, Veecaterdijk m GG 
0705 Spoolderhank 2m 00 
0805 Engelse Werk 1 DKIMK 
1005,1205,1305,2505,1506 en 2106 Schellerwaard-Noord 1 
GG 
0305,0905,1305,1805 en 2905 Engelse Werk m OOIAM 
1505 ZaJkerbos m JPIMK 
1905 Ussel,Antlia 2m.OO 
2505 en 0106 GelderdijkseWaard IzGG 
2505 Sehellerwaard m GG 
2605 Buitenlanden Langenholte 3m AM 
2705 Oldenelerwaard m HR 
2705 Ussel, Veecaterdijk 2z GG 
2805 Polder Dronthen 3m GG 
0406 Ussel, Veecaterdijk m GG 
0406 Mastenbroek, Eendenkooiweg m 00 
1406 Engelse Werk 2m AM 
1706 Spoolderhank I z GG 
2106 Harculose Waard 1 GG 
2606 Ossenwaard 2m+v 00 
2606 Bolwerkwaarden m 00 
juni Langenholte 1 broedgeval HvV 
0607Zwol1e, De Geeren I VM 
2307 Engelse Werk m GG 

Slobeend 
2106 Harculose Waard nest met 6 ei GG 

Krooneend' 
2306 ":eluwemeer, Polsmaten m CH 

Kuifeend 
1007 Tichelgaten Windesheim v+7p HR 

Zwartbuild1uiteend • 
1605 Zwolle, Oosterenk m ER 

Brikluiker 
0105 Tichelgaten Windesheim 2p. EG 
1505 Tichelgaten Windesheim v+3p HR 

Wespendief' 
0805,1007,1107 en 2507 Heino, Kanaaldijk steeds (I) m 
0805 Heerderstrand I MKlDK 

0905 Vechterweerd 1 nNO VM 
0905 Zwolle, Helmhorst I VM 
1705 Engelse Werk 2 nNO 
2105 Stadsgaten 2 nNO VM 
2805 Holtenerbroek 1 n NO 
2805 Polder Dronthen 1 n W 00 . 
0107,0507 en 1907 De Horte steeds (I) m 
0407 Ecodrome 1 n ZW GG 
3007 Engelse Werk (2) m 
3007 Langenholte (1) HvV 
3107 Tongerense Heide 1 CH 

Zwarte wouw' 
0705 Polder Oosterwolde 1 iJ. N EG/GG 
2005 Kleine Veer 1 n 0 JvD 
2905 Veerallee 1 n.NOGG 
3005 Dalfsen (I) JS 
1306 Zwolle, Karnperpoort (1) PL 

Rode wouw • 
2004 Hoonhorst 1 n NW VM 
3004 Dalfsen I n N VM 
1705 Staphorst 1 n 0 ER 
2705 Herxerwaarden I LM 
2705 Zwolle, Ooslerenk (I) EG 
1007 Heino, Kanaaldijk (1) m 

Bmine kiekendief 
2604 Dalfsen m n 0 VM 
0705 Dalfsen 1 nO VM 
1605 Tichelgaten Windesheim v JvD 
2505 en 0106 Tolhuislanden 1 VM 
juni Genneger Buitenland 1 broedgevat HvV 
3007 Engelse Werk (1) m 

Blauwe kiekendief' 
0204 Nieuwleusen, Oosteinde m nNO VM 

Havik • 
1505 Hasselterdijk 1 WH 
1905 Westerveldse Bos 1 WH 
2405 Haersterbroek 1 GG 
0406 Veecaterdijk v GG 
0407 Herxerwaarden I LM 
2007 Diezerdijk 1 00 
1508 SportVelden Berkum I WH 

Spenver 
juli Wythmenerplas broedgeval VM 

Buizerd 
1303 Zwolle, NS-station 50 trekkers naar NO tussen 14.25 en 
14.50uurVM 

Visarend' 
2104 Dalfsen I nNOVM 
2904,0605,2105 en 2905 Ketelmeer 1 SD 
0105 Tichelgaten Windesheim (1) EG 
0105 Drontermeer (1) HP 
0205 Veluwemeer (I) HP 
0705 Zwarte Meer West 1 SD 
0805 Kop van de Vecht I WH 
2905 Ketelmeer 2 SD 
1107 Dronterrneer I HP 
2907 Ketelmeer 2 SDIAvdB 
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RoodpootvaJk " 

OS05 Vorchten m DKIMK 


SmeUeken " 

0705 Dssel, Antlia v naar NO 00 


Boomvalk " 
0204 Dalfsen 1 n N VM 
2S04 Staphorst, dorp I MH 
2904 Dalfsen, Rozengaarde p VM 
3004 Dalfsen, Leemcule J VM 
0105 Tichelgaten Windesheim min. 6 EG 
0205 Rechterense Veld I VM 
0505 Zwolle, Roelingsbeek I PB 
0605 en 1107 Engelse Werk (I) GG 
0705 Dalfsen 2 n NO VM 
0905 Zwolle, Helmhorst 2 VM 
1505 ZaJkerbos I JPIMK 
1705 Zwolle, NO 2 HB 
1705 Dalfsen I VM 
1905 Staphorst, Lommcrtsteeg alarm. ex. MH 
2105 Zwolle, Wipstrik I nO ER 
2305 Zwolle, Aa-landen (I) HvV 
2305 Nieuwleusen, De Meele 2 balts VM 
2705 Soeslo I JvD 
2905 Staphorst, Punthorst 2 roepend VM 
3005 TiehelgatenWindesheim 1 00 
0106 Zwolle, Ceintuurbaan I DKIMK 
0506 Zwolle, Brinkhoekweg 1 HB 
1206 Westerveld 1 JvD 
1506 Staphorst, Achthoeven I teIT. MH 
1506 Wijde Aa I WH 
1706 Heino, Kanaaldijk I VM 
IS06 Aa-landen 1 WH 
2606 Deventer 1 00 
0107 Zwolle, Hemerkenstraat 1 MKlDK 
0807 Zwolle, Holtenbroek 1 n N ER 
1107 Landgoed Windesheim 1 00 
1407 Zwolle, provinciehuis (l) 00 
1607 Oldebroekse Heide 1 CH 
1707 Bentinckswellen (I) 00 
3007 Zwolle,Wipstrik 2 juv. n N ER 
3107 Tongerense Heide I C H 

Slechtvalk " 
1303 Harculo 2 VM 
2404 Ketelmeer ad. v SD 

Patrijs" 
2103 Dalfsen, Marshoek Iz VM 
2504 Rouveen, Leidijk Iz VM 
2305 Punthorst paar VM 
0806 Staphorst m+v MH 
1106 Tolhuislanden I 00 

Kwartel" 
0105 Langenholte Iz HvV 
0305 en 1905 Heino, Kanaaldijk Iz AN 
0405 Staphorst-Zuid 3z MH 
0705 Polder Oosterwolde Iz OOIEG 
1305 Staphorsterveld Iz GG 
1905 Schellerwaard Iz GG 
2105 en 2805 Nieuwleusen, De Ruiten 2z resp Iz VM 
2405 en 0806 Vechterweerd 2z AGIEGIVM 
2505 Polder Kamperveen Iz MH 
2505 Dssel, Antlia Iz GG 
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2805 Polder Dronthen 2z GG 
0406 Polder Mastenbroek I z GG 
0806 Zwolle, Hemerkenstraat min. (2)'s nachts MK 
0906,1006,1306, IS06, 2006 en 0707 Polder Oosterwolde, 
Kleine Woldweg Iz HP 
1006 Zwolle, De Geeren 2z VM 
1406 Avereest, Weemerveld Iz VM 
0106 en 1506 Staphorst, Veerslootslanden 3z GG resp.4z VMIJB 
1506 Zwolle, De Geeren Iz ('JÜ 

. 	1706 Kampen, Stikkenpolder 3z SD 
1806 Veerslootslanden Iz PB 
2106 tlm 2406 Polder Oosterwolde, Kleine Woldweg 3z HP 
2206 Molenpolder lzAM 
2406 Polder Oosterwolde, Zomerdijk Iz HP 

Waterral" 

2005 en 0406 Vreugderijkerwaard Iz GGIPO/OO 

2105 Koppeierwaard lz POIMKIGG 

2705 D ssel. Veecaterdijk 2z GG 

0506 Hoenwaard Iz GG 

1106 Duurse Waarden 1 DKIBB/JPIMK 

1506 Engelse Werk lz AM 

1706 Vreugderijkerwaard 2z GG 

1807 Scherenwelle Iz GGIPV 


PorseJeinhoen " 
0305,0506,0606,1406 en 1506 Engelse Werk Iz CHiAMIMK 
2005 Koppeierwaard Iz GGIPOIMK 
1006 en 1306 Vreu'gderijkerwaard Iz DKICHIMKIGG 
1706 Vreugderijkerwaard 3z JPIMK 

. Kleinst waterhoen" • 
juni Olst, Roetwaard Iz MZIPVIDKIBB/JPIMK 
juni Olst, Welsummerwaarden Iz PV 

Kwartelkoning" 

Dsseluiterwaarden van Deventer tot Kampen: 

door diverse waarnemers werden c. 50 territoria vastgesteld in het 

kader van het project Dsselcrex. 

1406 Langenholte 2z HvV 

1506 Zwarte Water, Cellemuiden Iz VMIJB 


Kraanvogd" 

0105 Mastenbroek bij Harsenhorst 2 foeragerend AA 


Scholekster 

2302 Bomhofsplas SO VM 


SteJtkluut" . 

1606 Herxerwaarden 2 LM 


Kluut" 

1305 en 1405 Bombofsplas 1 OOIMKIJP/JT 


Kleine plevier 

2S04 en 2606 Schellerwaard Noord 2 GG 

0105 Colckhof. verbindingszone 2 JH 

0105 Herxerwaard 7 HWILM 

0205 Schellerwaard Noord I GG 

0405 en 1607 Schellerwaard Noord 4 GG 

0905 Sekdoornse Dijk 1 HR 

1305 Bomhotsplas 2 GG 

2205 Bomhofsplas 5 ER 

3005 Sekdoornse Plas 1 ER 

2606 Ossenwaard p GG 

0407 Engelse Werk 7 00 
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0407 Schellerwaard Noord 1500 
0907 SchellerWaard Noor<l 11 00 
1107 Herxerwaarden 5 00 
1107 Buitenwaarden Wijhe 3 00 
1107 Marlerwaarden p balts 00 
1207 Schellerwaard Noord 5 00 
1607 Engelse Werk I 00 
1707,1807 en 1907 Engelse Werk 2 OOlKvB 
3107 Hankate, Boksloot I VM 
broedgevallen: ' 
Heino, Twentse Weg I VM 
Zwolle; De Geeren wsch. 3 VM 
Zwolle, Hessenpoort wsch.2 VM 
Engelse Werk 2 GG 

Bontbekplevier • 
1005 Engelse Werk 3 GO 
1305 Bomhofsplas 2 00 

Zilverplevier • 
,0905 Engelse Werk I 00 
3107 Vecht bij Dalfsen 12 JS 

Drieteenstrandloper • 
1305 Bomhofsplas 4 GO 

Kleine strandloper • 
0905 Engelse Werk 3 GO 
2707 Bomhofsplas I MK 

Tenunincks strandloper· 
1405 Bomhofsplas 1 MK/JP/JT 

Bonte strandloper • 
1305 Bomhofsplas I 00 

Kemphaan • 
1404 Schellerwaard Noord 54 00 
1904 Schellerwaard Noord 67 GO 
0105 Oldenelerwaard 80 LM 
0405 Ussei, Kleine Veer (l8v,t-2m) 00 
0405 Schellerwaard Noord 13 GO 
0605 Schellerwaard Noord 45 GO 
0705 Schellerwaard 60 LM 
3005 Herxerwaarden 4v+m HW 
2006 Herxerwaarden 2 LM 
2606 Engelse Werk 4m GO 
2606 Bolwerkwaarden 2 C:rG 
2606 en 0407 Schellerwaard Noord 5 00 
2706 Veluwerneer 14 HP 
2806 Herxerwaarden 9 LM 
3006 Herxerwaarden 19 LM 
0107 Engelse Werk 2m GG 
0107 Schellerwaard Noord 4 00 
0407 Heril:erwaarden 7 LM 
0407 Oldenelerwaard 5 LM 
0407 Buitenwaarden Wijhe 10 LM 
0707 Schellerwaard Noord 15 00 
0907 Herxerwaarden 32 LM 
0907 Engelse Werk 3m 00' 
0907 Engelse Werk 14m 00 
1107 Herxerwaarden 28 GO/LM 
1107 Veluwerneer 6 HP 
1107 Marlerwaarden 5m 00 
1107 Wiessenbergse Kolk 2m GO 
1207 Schellerwaard Noord 19 00 
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1407 Herxerwaarden 23 LM 
1607 Engelse Werk c. 100 AM 
1607 Schellerwaard Noord lö 00 
1707 Engelse Werk 3m GG 
1807 Engelse Werk llm+4v+100 
1807 Bomhofsplas 10 ER 
1807 Vecht, Marshoek 2 VM 
1907 Engelse Werk 2m KvB 
2007 Polder Oosterwolde 15 HP 
2207 Vecht, Marshoek 18 VM 
2307 Polder Oosterwolde 20 HP 
2507 Zwarte Meer Weat 12 SDlFdRJAvdB 
2707 BomhofsplàS 15 MK 
2907 Engelse Werk 20 ER 
3107 Engelse Werk I KvB 

Watersnip 
0107 Gelderdijkse Waard Iz 00 
1107 Herxerwaarden I LM 

Grutto 
2505 Polder Kamperveen 140 MH 
0706 Ketelmeer 380 SD 

IJslandse grutto • 
1404 Schellerwaard Noord min. 83 00 
0405 Schellerwaard Noord I 00 

Regenwulp 
0105 Colckhof, verbindingszone 60 JH 
Q105 Staphorsterveld 57 GG 
0105 Gennerbroek 15 00 
0705 Polder OosterwoJde 28 OO/EO 
0705 KoppeIerwaard 54 GG 
1807 Bomhofsplas 55 ER 

Wulp 
3107 DaImsholte 30 VM 

Zwam ruiter· 
0105 Schellerwaard 5 HW 
0105 Engelse Werk I EO 
Ol05 Oldenelerwaard 2 BDI 
0105 Herxerwaard 18 HWILM 
0205 Ussel, Spoolde I 00 
0205 Schellerwaard Noord 7 00 
0305 Schellerwaard Noord 6 00 
0405 Schellerwaard Noord 5 00 
0605 Schellerwaard Noord 4 00 
0705 Zwarte'Meer West 2 SD 
0705 Polder Oosterwolde I OO/EO 
0805 Engelse Werk 1 DKIMK 
1906 Zwarte Meer West 2 SD 
2806 Herxerwaarden 3 LM 
2006 Herxerwaarden I LM 
2506 Herxerwaard 4 HW 
2606 Engelse Werk 1 GG 
2907 Ketelmeer min. 6 SD/AvdB 

Tureluur 
0407 SchelJerwaard Noord 35 00 

Groenpootruiter • 
2504 Herxerwaard 14 HW 
0105 Schellerwaard23 HW 
0105 Harculose Waard 7 EG 
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0105 Herxerwaard 36 HW/LM 
0105 Gennerbroek I GG 
0205 Engelse Werk 3 GG 
0205 lissel, Spoolde 11 GG 
0205 Polder Oosterwolde c. 25 JL 
0205 Engelse Werk I MK 
0205 Schellerwaard Noord 23 GG 
0305 lissel, Spoolde 5 GG 
0305 Schellerwaard Noord 19 GG 
0405 Schellerwaard Noord 30 GG 
0605 Schellerwaard Noord 25 GG 
0705 Zwarte Meer West 2 SD 
0705 Polder Oosterwolde 3 GG 
0705 lisse!. Veecaterdijk 2 GG 
0705 Vreugderijkerwaard I Cru 
0705 Spoolderhank I GG 
0905 Engelse Werk 4 GG 
0905 Schellcrwaard Noord 8 GG 
1005 Schellerwaard Noord 5 GG 
1205 Schellerwaard Noord 6 GG 
1205 Harculose Waard 10 HW 
1305 Schellerwaard Noord 2 GG 
1505 Harculose Waard 8 HR 
1505 Zalkerbos 2 JPIMK 
3005 Herxerwaarden 2 HW 
0606 Schellerwaard-Zuid I GG 
2006 Herxerwaarden 1 LM 
0407 en 1207 Schellerwaard Noord 1 GG 
0707 Schellerwaard Noord 2 GG 
0907 Engelse Werk I GG 
1107 Herxerwaarden 1 GG 
I \07 Buitenwaarden Wijhe I GG 
1607 Engelse Werk 2 LM 
1707 Gelderdijkse Waard 2 GG 
1907 en 2307 Engelse Wer~ 1 GG 
2407 Zwarte Meer West 4 SD/AvdBlFdR 
2907 Zwarte Meer min. 5 SD/AvdBlFdR 
2907 Ketelmeer 2 SDIAvdB 

Witgat • 
0204 Kievitshaar I VM 
0205 Engelse Werk I MK 
0205 lissel, Spoolde 2 GG 
0805 Herxerwaarden I DKIMK 
1405 Bomhofsplas 2 MK 
0606 Schellerwaard-Zuid 1 GG 
1106 Bentinckswellen I GG 
1406 en 1607 Engelse Werk 1 AM 
1706 Herxerwaarden I LM 
1706 Wiessenbergse Kolk I GG 
2106 Engelse Werk 2 AM 
2306 en 2806 Herxerwaarden 3 LM 
2606 Engelse Werk 2 GG 
2606 Ossenwaard 1 GG 
2806 Engelse Werk 3 AM 
0407 Buitenwaarden Wijhe 4 LM 
0407 en 2307 Schellerwaard Noord 2 GG 
0707.1207 en 1607 Schellerwaard Noord 4 GG 
0907 Engelse Werk 2 GG 
1107 Herxerwaarden 2·LM 
1107 Buitenwaarden Wijhe 2 GG 
1607 Engelse Werk 2 GG 
1807 Koppeierwaard (1) GG 
1907 Stadshagen (1) KvB 
2307 Engelse Werk I GG 
2507 Marshoek I VM 

2507 Zwarte Meer West 4 SD/AvdB/FdR 

2907 Zwarte Meer West 2 SD/AvdBlFdR 


Bosruiter • 

01050ldenelerwaard I HW/LM 

0\05 Schellerwaard 3 HWILM 

0105 Harculose Waard 2 HWILM 

0105 Herxerwaard4 HWILM 

0205 Schellerwaard Noord \0 GG 

0305,1005 en 0407 Schellerwaard Noord 4 GG 

0705 Engelse Werk min. 2 GG 

0805 Herxerwaarden 12 DKIMK 

0905 Engelse Werk 19 GG 

2606 Schellerwaard Noord I GG 

3006 en 0907 Herxerwaarden 13 LM 

0407 Buitenwaarden Wijhe I LM 

0407 Engelse Werk 5 GG 


. 0707 Schellerwaard Noord 2 GG 
0907 Engelse Werk 4 GG 
1107 Herxerwaarden 7 LM 
I \07 Buitenwaarden Wijhe I GG 
1207 Schellerwaard Noord 6 GG 
1407 Herxerwaarden 3 LM 
1607 Engelse Werk 7 GG 
1707 Engelse Werk 1 GG 
2007 Engelse Werk I eH 
2407 Zwarte Meer West 2 SDlFdRlAvdB 
2507 Sekdoomse Plas I ER 

Oeverloper 

1705 Engelse Werk 40 GG 

0407 Buitenwaarden Wijhe 4 LM 

2307 Hankate, Boksloot 20 VM 


Steenloper • 

1205 Zandwinplas Te Siepe 3 ad. WG 


Dwergmeenw 

2804 Drontenneer, RZI Elburg 38 AH (in vorige nummer stond 

abusievelijk c. 20) 

2804 lissel bij Veessen 14 AH (in vorige nummer stond abusie


. velijk 20) 
0\05 Engelse Werk 5 EG 
0605 Ketelmeer 17 SD 

Kleine mantebneenw 

0305 BOinhofsplas 15 EBtBZ 

1405 Bomhofsplas 60 MKlJP/JT 

1705 Engelse Werk 28 GG 

2205 Bomhofsplas 12 ERIWM 

2305 Harculose Waard 28 GG 

2405 Staphorsterveld 6 GG 

2405 Haersterbroek 60 GG 

2405 Bomhofsplas 25 GG 

2505 lissel, Zwolle-Antlia IS GG 

2505 Tolhuislanden 25 VM 

2505 Dalfserveld 22 VM 

2805 Polder Hoog Zalk 3 GG 

1306 Zalkerbos 17 n W GG 


Grote mantebneenw 

2505 Tolhuislanden onv. ex. VM 

2307 Lernelerveld (onv.) VM 


Zwarte stern • 

broedkolonies: 
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Zwarte Water, Molenwaard 10 GO 

LIsseI, Engelse Werk 5 GG 

LIsseI, Bentinckswellen 2 GO 


. LIsseI, Oldenelerwaard min. 8 GO 
LIsseI, Scherenwelle 20-30 GO 
waarnemingen: 
2804 Drontermeer, RZI Elburg 14 AH 
2804 Llssel t.h.v. Veessen 8 AH 
070S Koppelerwaard 26 GO 
1706 KoppeIerwaard 29 GO 

Houtduif 

2S06 LIsseI Zwolle-Antlia 99 GO 


Zomertortel " 
1999 Tichelgaten Windesheim 3 terr, HRlERlMKlDK 
030S Heino, Vennenbergweg lz VM . 
240S Diczerdijk 1 n ZZW GO 
290S Staphorsterbos 1 VM 
2606 Ossenwaard 1 n ZZW GO 
3007 Wythmen I z ER 

Kerkuil" 

020S Heino, 't Reelaer 1 AN 

Harculo 1 broed geval A V 

Zwolle, Kuyerhuislaan 1 broedgeval JvD 


Steenuil " 

2504 Rouveen, Achthoeven 1 VM 

0906 Llssel, Uiterwijk Iz (}G/POIMK 

1306 LIsseI ZwollecAntlia 1 GO 

0407 Hankate, Schaddenveldsweg 1 VM 

0707 Spoolderenk 2z AM 


Ransuil • 

broedgevallen: 

Soeslo en Zandhove elk 1 HR 

Noorderkolk, Westerveld en CSV-terrein elk 1 WH 

Staphorst, Kievitshaar 1 VM 

Heino, Zuthemerweg 1 VM 

Polder Oosterwolde 1 HP 

waarnemingen: 

0806 Za\kerbos 1 GO/JP/MK 

0906 Buitenlanden Langenholte 1 AM 

1006 Engelse Werk 1 PL 


Gierzwaluw" 

0406 Spoolderhank 130 GG 

0606 Engelse Werk 100 GG 

0606 Schellerwaard-Noord 80 GG 

1706 en 2506 Spoolderhank 100 GO 

0107 Engelse Werk 70 GG 


IJsvogel" 

0107/3107 Noorderkolk 1 GGlHvV 


Bijeneter' 

3107 Zwarte Meer (4) JN 


Groene specht" 

2506 Dalfsen, Leemcule 1 broedgeval VM 

2005 Vilsteren 1 ER 

2505 Kranenburg 1 AM 


Zwarte specht· 

1803 Staphorsterbos 1z VM 
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2706 Veluwe, Smitsveen 1 MK 

0207 A1erdinck 1 HR 


Kleine bonte specht" 

0302 Rechterense Veld, Zandwijkallee 1 VM 

1403 Dalfsen 1 VM 

1503, 1703 en 2004 Dalfsen, Sterrenbosch 1 VM 


·2004 Dalfsen, Heinoseweg 1 VM 
2004 Dalfsen, Slennebroek 1 VM 
2504 Rouveen, Dekkersweg 1 VM 

Kuifleeuwerik • 

1704 Zwolle-Zuid, winkelcentrum 2 eH 

0207 Zwolle-Zuid 1 HR 

0407 Zwolle, Backermate ex. met voer LM 


Oeverzwaluw 

1106 Staphorst, Hooidijk c, 18 nesten GO 

2306 Zuthemerbroek 11 nesten LM 

Staphorst, Meppelerdiep 265 nesten WHA 

Zwolle, Berkummerbroek 10 nesten 

mei Kampen, De Maten 32 nesten YR 

1107 Hoenwaard, gemaal Veluwe 33 GG 

2007 Milligerplas 186 nesten G(f 


Huiszwaluw 
. Schelle: 18 nesten HR 

Boompieper 

070S Spoolderbos 2 GG 

O9OS Zwolle, Helmhorst Iz VM 


Witte kwikstaart 

1707 Bentinckswellen min. 3S sIp!. GO 


Rouwkwikstaart " 

0805 Herxerwaarden 1 DKIMK 

lOOS Engelse Werk 1 GO 


Gele kwikstaart 

1805 en 0906 Hessenpoort 1 broedgeval VM 

130S en 220S ~mhofsplas 1 terr. GOIER 

2405 Haersterbroek Iz GO 

0606 Herxerwaarden 1 z ER 

1 lO6 Tolhuislanden 2z GO 


Noordse gele kwikstaart • 

0605 Schellerwaard 1 GO 

0805 Engelse Werk 3 DK/MK. 

0805 Herxerwaarden 10 DKJMK 


Grote gele kwikstaart • 

2106 Hattem, LTsselstein 1 MK 

2907 Engelse Werkjuv. ER 

3107 Wisselse Veen I eH 


Nachtegaal " 

0105 Tichelgaten Windeheim 2z ER 

0605 Spoolderbos 3z GO 

mei Spoolderbos 3-4 terr. GGIER 

0105,0805, 130S, 1905 en 2005 Westerveld lz GO/WH 

130S en 2405 Hasselt 1z GG 

2205 Zwolle, Zwarlewaterallee 1 terr. PB 

2205 Zwolle, Agnietenberg 1z PB 
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Blauwborst • 
0105 Tichelgaten Windesheim Iz ER 
0105 Hasselterdijk lz GG 
o105 Veerslootslanden I z GG 
0705 Scherenwelle Iz GG 
1905 en 2205 Rouveen, Stadsweg I resp. m+v VM 
2705 Vreugderijkerwaard lz GG 
0706 Gennerwaard I alann ER 
1106 Diezerdijk I z GG 
0407 Zwarte Water, Ga1genrak.l WH 
1807 Scherenwelle 1 HR 

Gekraagde roodstaart • 
Weteringkade I broedgeval HR/GG 
0805 Zwolle, Meppelerstraatweg I MKlDK 
2705 Soeslo m HR 

Paap· 
Staphorst, Veerslootslanden 4-5 broedparen GGNM 
2104 Zwarte Meer I SD 
0105 Zalkerbos 7 MKlJP 
0105 Staphorsterveld 3m+v GG 
0105 Gennerbroek v GG 
0705 Polder Kamperveen 3+ Iz GGIEG 
0705 Polder Oosterwolde 11 GGIEG 
0705 Scherenwelle 2mGG 
0705 Polder Mastenbroek m GG 
0705 Spoolderhank m GG 
0705 Zwarte Meer 14 SD 
0705 Langeslag I HR 
0805 Vreugderijkerwaard 1 MKlDK 
1305 Staphorsterveld 4 GO 
2205 Langenholte I HvV 

Roodborsttapuit •. 
2905 Staphorsterbos m VM 
0106 EIspeterheide 3 WH 
2706 Veluwe, Smitsveen m MK 

Tapuit· 
0604 Staphorst I MB 
2704 Staphorst m+v MB 
0105 Staphorsterveld 9m+4 v GG 
0105 Gennerbroek2m'l-v GG 
0205 Engelse Werk I. MKlDK 
0205 Veluwerneer 3 HP 
0405 Staphorst-Zuid 18 MH 
0505 Nieuwleusen, De Maat 14 MB 
0705 Polder Hoog Zalk IOm+5v GGIEG 
0705 Polder Kamperveen 8m+6v+ I GGIEG 
0705 Polder Oosterwolde 2m+3v GGIEG 
0705 Polder Mastenbroek 3m+2v GGIEG 
0705 lissel Wilsum-Zwolle 9m+4v GGIEG 
0705 Langeslag 5 HR 
0705 Zwarte Meer West 16 SD 
1305 Staphorsterveld 7m+IOv GG 
1305 De Ruiten v GG 

Beilijster· 
2004 Oroote Buitenlanden 2 SD 
2004 Staphorst m MH 
2504 Oldeneel m+v HW 
0105 Zalkerbos 4-5m+v MKlJP 

Sprinkhaanzanger • 
0105 Hasselterdijk 2z GG 
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0705,2005 en 1807 Scherenwelle lz OOIPOIMK 
1505,1705 en 2405 Zwolle, Urksteeg Iz WHIHB 
1305,1905 en 1406 Staphorst, Veerslootslanden lz YMiGG 
juni Langenholte 1 broedgeval HvV 

KreIrelzanger • 
0307 tlm 0907 Ol st, Roetwaard Iz PV 

Snor· 
2005 en 1807 Scherenwelle Iz GGIPOIMKIPV 

0707 Scherenwelle 2z EG/GG/RvdVlJK 


Bosrietzanger 
'261297 Zwolle I MK. Dit ex. kwam aanvliegen en stierfop 
genoemde datum. Werd definitief gedetennineerd door Kees 
Roselaar van de Universiteit van Amsterdam. 

Fluiter· 
Ol05 Staphorsterbos I z VM 
0305 Rechterense Veld Iz VM 
0805 en 1105 Dalfsen, Sterrenbos IzVM 

Vuurgoudhaantje· 
waarschijnlijke broedgevallen: 
Rechterense Veld I VM 
Sterrenbos 1 VM 
Staphorsterbos I VM 
waarnemingen: 
0705 Poppenallee I VM 

Baardmannetje • 
0105 Molenwaard min. 1 GG 

Staartmees • 

2706 Zwolle, Wipstrik 20 ER 


Kuifmees 
0807 en 1007 Zwolle, Wipstrik I ER 

Buidebnees • 

2507 Zwarte Meer West 2 SD 

2907 Zwarte Meer West min. 4 SD 


Wielewaal· 
0105 Tichelgaten Windesheim IzEG 
0705,0905 en 1405 Dalfsen Iz VM 
0705 en 0905 Zwolle, De Ambelt Iz VM 
0805 Noorderkolk m WH 
1105 Sterrenbos lz VM 
1305 De Colckhof Iz ER 
1605 en 1705 De Horte Iz ERlVM 
1905 Rouveen v VM 
2105 Dalfsen, Rozengaarde Iz VM 
0606 Windesheim 2 LM 
0806,2406 en 0107 Zwolle, Kranenburgm WH 
2406 Zwolle, Erfgenamenbos Iz VM 
2706 en 0407 Hankate,Steenhaarweg 1 VM 
0507 Heino, Overijssels Kanaa12 AN 

Grauwe klauwier· 
2005 Dalfsen m (in tuin !) AGO 

2405 Oldebroekse Heide paar MKlDK 


Raaf· 
0804 Heerderstrand 3 MKlDK 

0105 Dalfsen (1) VM 
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0205 Rechterense Veld 

2605 Staphorsterbos 1 VM 

3005 Laag Zuthern 2 LM 

3005 Sekdoom 2 n W HWfLM 

2706 Veluwe, Smitsveen 3 MK 

1907 Vilsterse heide (1) VM 

3107 Hankste, Boksloot (1) VM 

3107 Tongerense Heide 1 eH 


Appelvink· 

1305 Genne-Overwaters-2 n Z GO 

1905 Rouveen 1 VM 

2905 Staphorsterbos 1 VM 

1807 Molecaten 1 ER 


Geelgors • 

2306 en 0607 Alerdinck 3 terr_ HR 

0107 Gortelseberg m WH 

0107 EIspeterheide m+v WH 


Waarnemers 
LM 100 Muilwijk / JH Jan Hullen / HW Hennan Weekamp 
/ HvV Henny van Vilsteren I HR Henk RensinklBD Eert 
Dijkstra / GG Genit Genitsen I WG Wil Genitse I EB 
Erwin BOQij / WH Wim Helder I FdR Frank de Roder I JS 
Jos Scholten I NN Nico Noordhof I WvB Wim van Bruggen 
I PB Piet Bremer I SD Symen Deuzernan / KKKor Koeh I 
JN Jan Nap I PV Paul Voskamp / MK Maarten Kaales I -
AvdB Andrea van de Berg I ER Evert Ruiter I JP Jeroen 
Posterna / JT Jan Tuin I HB Han Beeuwkes I PvD Peter van 
Dam I JvD Jan van Dijk I AV Arnold Verhoeven I EG Erik 
GenitsenI RG Rinus Goutbeek I HM Henriêtte Maan / JAB 
J. Beverwijk I YR Yvonne Rabe I AGO Ab Goutbeek I 

- WHA W. HaIftnouw I AA A. Abbes I AH Adrie Hottinga I 
JL Jan Lok I AN Agnes Nijme~ier /PL Paul Loch I HBA 
Henk Baas I JdJ Jacoline de Jong I AG AIjen Goutbeekl 
MH Martin Heinen! MZ Mark Zekhuis I BB Brenda Boeve 
I DK Diana Kaales I CH Cees Hurnrnelen I JT Jan Tuin I 
PO Peter Oskam I WM Wouter Maas I RvdV RoeI van der 
Veen I JK Jeep Kuiper 

AGENDA 

Dinsdag 12 oktober 
Dialezing door dhr. J Ossebaard. Het onderwerp 
is paddestoelen. Zaal Oosterkerk, aanvang 20.00 
uur. (Zie vorige ZNT) 

Zondag 7 november 
Dagexcursie naar het Lauwersmeer. Een bezoek 
aan dit gebied levert altijd veel soorten vogels 
op. Het wordt een dagexcursie dus eten en 
drinken mee. Het kan koud zijn: warme kleding 
en schoenen aandoen is wel handig. Vertrek om 
8.00 uur bij P&R. We komen in de loop van de 
middag terug. 

Dinsdag 9 november 
Vanavond is er een dialezing, die wordt gegeven _ 
door Philip Friskom. Zijn lezing gaat over de 
natuur in Midden - en Noord~Scandinavië. De 
serie begint in Midden Noorwegen omstreeks 
eind maart. Er wordim dia's vertoond van het 
vogeleiland Runde. Via hefNoorse binnenland 
en de oerbossen van het Noors-Zweedse grens
gebied gaat de tocht naar het oosten. De Botni
sche Golfwordt overgestoken naar Finland, 
langs het lnarimeer naar Noord-Noorwegen. Na 
Varanger, en de Noorse westkust wordt weer 
Runde bereikt waar het inmiddèls hoogzomer is. 
ZaalOosterkerk. 20.00 uur: 
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de KNNV 

Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging 

Vereniging voor veldbiologie 

AFDELINGSBESTUUR 

voorzitter 	 vacature 

penningmeester 	 KorKoch 
en Breestuk 53 
ledenadministratie. 80S 1 VZ Hattem 
gironr.998242 ti' 038 - 4443158 

secretaris 	 Carla Luchtmeijer 
van Keppelmarke 11 . 
8016GHZwolle 
ti' 038 - 46500 18 

coördinator vacature 
lezingen 

pr I cursussen 	 Robert Glesen 
Middelstekamplaan 15 
8042 HG Zwolle 
ti' 038 - 4216733 

coördinator Aafien Pieters 
excursies I Bernisse 15 
maar geen bestuurslid! 8032 BN Zwolle 

ti' 038 - 4535973 

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

hetlVN 

Vereniging 

voor 


Natuur- en Milieueducatie 


AFDELINGSBESTUUR 

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

penningmeester Elja van Dongen 
gironr. 124197 Pr. Irenelaan 24 
IVNWerep 8091 ATW~ep 

tl'038 - 3762696 

secretaris Hans Lindeboom 
Kortenhorststraat 9 
8015 BW Zwolle 
ti' 038 - 4600701 
E-mail/indetree@gironet.nl 

lid Trudy Muller 
eursuswerkgroep Loezekamp 10 
Natuurgidsen~us 8014 EP Zwolle 

" 038 - 4650942 

lid Lidy Kuiper 
Grewp9 
8032 NS Zwolle 
ti' 038 - 4536924 

lid Nico Schoenmakers 
Rijnstraat 19 
8051 HK Hattem 
ti' 038 - 4442469 

vacature 

TeL contactadres 	 Gerda Meulman 
"038 - 4217317 

Contributie IVN 
Voor donateurs minimaal fl7 ,50 per jaar, voor leden 
(actief) f30,- per jaar, inel. toezending van Mens en 
Natuur. Wijzigingen m.b.t. het donateurs- en lidmaat
schap schriftelijk doorgeven aan Cees Piersma, 

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

I.V.N. 

Postbus 272 
8000 AG Zwolle 

• 
u· 
<0· 

gezamenlijke uItgave van KNNV afdeling Zwolle en IVN afdelIng Zwolle e . o . 
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