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Werkgroapen IVN en KNNV 
Overzicht van de coordlnatorsn: 

IVN 
Excursles Teuntje Undhoud 

038 - 4657772 
Vogelzangcursus Henriette Maan 

038 - 4447612 
Wilde plantencu rsus Elja van Dongen 

038 - 3762696 
Groencursus Roelof Visscher 

038 - 4659344 
Natuurgldsencursus Greet Melma 

038 - 4228018 
Flets/wandelroutes Jacob Post 

038 - 4651452 
Jeugdactlvltelten (groendoeners) Tlneke Burghard 

038 - 4447227 
Stands en verkoop Fenna Westers 

038 - 4224387 
Paddentrek Teuntje Undhoud 

038 - 4657772 
Beleidszaken Hans de Jong 

0529 - 497648 

KNNV 
Vogelwerkgroep Gerrit Gerritsen 

038 - 4228122 
Roofvogelwerkgroep Jan van Dijk 

038 - 4657050 
Plantenwerkgroep Leen de Kleine 

038 - 4227837 
Insectenwerkgroep Evert Ruiter 

038 - 4550891 
Zoogdlerenwerkgroep Andre Marissen 

038 - 4535421 
Natuurbeschermlng Gerrit Gerritsen 

038 - 4228122 

Gezamenlljke werkgroep 
Paddestoelen Annet van der Wal 

038 - 4537022 

~T 

~ veren iging 
voor veldbiologie 

Kopij voor ZNT nummer 3 

(virusvrij) inleveren v66r 2 mei. 


Verschijningsdatum nr 3: 6 juni 2003 
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door Ha,., Beeuwkf:; 
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In een vorig artikeltje werd er al eens op gewezen dat de wilde flora een randverschijnsel is geworden 
in de meest letterlijke zin. Soms kan het opvallend fraai zijn, vooral in mei, juni en juli. Wie geniet er niet 
van bermen vol klaprozen of golvend zeegras langs de A 1 en A 50? Of een weilandperceeltje omzoomd 
door glasheldere slootjes met waterviolier en wuivende echte koekoeksbloemen samen met de rode 
gloed van veldzuring en het glanzend goudgeel van de scherpe boterbloem? Het is als de omlijsting van 
een schilderij. Zwolle heeft het nog. 

Probleemslelling 
Maar het woord randverschijnsel kan ook de 
indruk wekken van verlies, achteruitgang en 
onbetekenendheid. 
En wat heb je aan een prachtige omlijsting 
als het schilderij daarbinnen gehavend, ver
fletst, .gebarsten en verwaarloosd is? 
Niet meer dan een herinnering aan hoe ooit 
het geheel moet zijn geweest. Daarbij· komt 
nog iets. Wat naar de rand gedreven is raak 
uit beeld. Wordt niet opgemerkt, vergeten en 
voorbij gefietst. Randfiguren tellen niet mee, 
zo lijkt het weI. Er is geen aandacht meer 
v~~r. In zekere zin geldt dit ook v~~r de plan
ten, want wie snuffelt er nu onder afrasterin
gen, dan aileen wat grazend vee, een 
paardenhoofd, een konijn of een verloren
fietssleuteltjes-zoeker? Toch gaat de term 

We jaalQ<UlO nummel 2 

onbetekenendheid voor de wilde flora niet 
op en al helemaal niet waardeloosheid . Inte
gendeel. Eerder heeft het te maken met 
onbekendheid. 

laatste toevluchtsoorden 
Want wegranden, sloot-en greppelkanten, 
midden- en zijbermen van (grote hoofd )- . 
wegen en binnenstedelijke afrasteringen zijn 
voorraadbanken van en vluchthavens ge
worden voor de meest uiteenlopende en 
vaak ook nog zeldzame soorten. 
Vergelijkbaar met hoogwatervluchtplaatsen, 
de slik- of zandrichels in het Waddengebied 
bij opkomend tij, waar talloze wriemelende 
steltlopertjes samengedreven worden . Een 
laatste vluchtplaats . 
En net zoals je daar met het vogelboek in de 

...Zwolle 

heeft hel 


nog... 
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hand diverse soorten kunt leren kennen en 
de verschiilen onderscheiden, omdat je ze bij 
elkaar hebt, zo is dat oak met randzones in 
het plantenrijk : vele soorten bijeen op sma I 
lintvormig landschapselement met een be
trekkelijk klein oppervlak en oak (nag) onder 
"handbereik". Vergeten randjes zijn botani 
sche juweeltjes . Gemakkelijk te leren ken
nen. Er is geen lange reis voor nodig naar 
een reservaat am vervolgens eerst toestem
ming te moeten vragen . Gewoon vlak bij 
huis . 

Nadere toespitsing 
Waarom zijn randjes onder afrasteringen zo 
boeiend, wat valt er nu aan op te merken en 
waar mdet je op letten. In engere zin: welke 
invloed hebben de milieu- en standplaatsfac
toren op de soortsamenstelling van de vege
tatie? Een ding hebben ze gemeenschappe
lijk met spoorlijnen, wegbermen van snelwe
gen en militaire oefenterreinen : niet ver
stoord , met rust gelaten , ongestoorde ont
wikkeling. Aile kansen voor bijzondere ont
wikkelingen, temeer daar er meestal oak 
sprake is van overgangszones in milieu facto
ren, die juist op dat tere grensgebied de bij 
zondere soorten doen verschijnen, kwets· 
baar als ze zijn, want een paar decimeter 
verder vind je ze niet meer terug. 
lo'n overgangszone in ruimte en tijd wordt 
een *gradient genoemd. 
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... vergeten 
randjes 

zijn 
botanische 

juwee!
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Herlshooi 

Een *gradient is voor te ste/len als een denkbeeldige lijn door het 
landschap. Hierlangs treedt een geleidelijke verandering in de 
milieu-omstandigheden op (in eigenlijke zin een toe- of afname van 
een of meer factoren) die voor de plantengroei van vitaal belang is 
en in de vegetatie tot uitdrukking komt. 

In de omgeving van de Agnietenberg zijn een aantal percelen 

omzoomd door hekwerk, waaronder zich een belangwekkende vege

tatie heeft ontwikkeld, die in zekere zin het hierboven beschrevene 

bevestigen. 

Globaal genomen is het van belang am op het volgende te letten: 


1. exposille 	 bllv. noord-zuid - lon-schaduw ··lIchtsterkle 
2. 	substraat elgenschap eo kwalltelt bodem - rijkJarm, 

kalkri lklzuur, schraal/humeus 
3. 	vocht watemulsboudlng - watelkwaliteil - regenwats,

alvloeling kwel(druk) 
4. !lgglng 	 hoog - laag - vlak - schuin - komvormlg 01 bolvormlg 
5. begrazlnglbetredlng 	 dlerllik - mensallik (zoogaen/anlropogeen) 
6. beheer 	 welke maal{alvoermethode 
7. dynamlek 	 mata van rust-onrust-versloring 
8. gradlenten 	 ovargangszones In rulmte an tiid 

Het aardige van de tabel op de pagina hiernaast is dat je drie ver

sch illende plantengezelschappen onder prikkeldraad aantreft, die 

vlak bij elkaar liggen, maar sterk verschiilen en dat je uit de soort 

samensteiling al kunt opmaken dat het hier am verschiilende milieu

en standplaatsfactoren gaat. 

Bij enige ervaring is het zelfs mogelijk am op grand van deze soor

tencombinatie een vrij nauwkeurige beschrijving te geven van de 

groeiplaats, zander dat je het hebt gezien . Niet aile, maar wei de 

meest markante en dominante soorten zijn hier vermeld am daar

mee aan te geven in welke richting een plantengemeenschap neigt 
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Haersterveerweg Kloosterbrink Haersterveerweg 
droog/oost/Zonnig la ag/nat/Zuidoost/schaduw hoog/droog/Zuid/zonnig ... verdie
lIodrakal 

moftlook 
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en hoe je hem benoemt. Dat benoemen is 
ingewikkeld, maar tegelijk een uitdaging. Nu 
moeten we er wei rekening mee houden dat 
bermgemeenschappen zelden geheel' com
pleet en altijd gefragmenteerd zijn of in 
elkaar overlopen. Toch is er voldoende aan te 
zien om van te leren en de kennis van plan
tengemeenschappen uit te breiden, dwz er 
zijn altijd wei voldoende kensoorten aanwe
zig om erachter te komen op welk "planten
ad res" je moet zij n. 
We kunnen al een heel eind komen door er 
gewoon rustig naar te kijken, wat soorten op 
te schrijven, die erg opvallen en globaal de 
abundantie en presentieklasse te schatten, 
zonder ingewlkkeld gedoe ben je dan al spe
lenderwijs bezig met het maken van een 
opname : de basis van de vegetatiekunde en 
plantensociolog ie. Noodzakelij k is wei een 
handleiding, zoals de 'Beknopte handleiding 
voor vegetatiekunde' (WM. nr. 134 KNNV) 
van De Held. Daarnaast zijn er nieuwe steen
goeie series, maar die zijn erg kostbaar en 
niet te hanteren in het veld. 

Tol slol 
Naar planten kijken 'Nordt steeds boeiender. 
Het houdt niet op bij de naam. Juist dan 
begint het kennen en gaan nieuwe werelden 
open. En bedenk: randfigu ren signaleren en 
rnarkeren lets . Ze geven de grens aan en 
laten een boodschap achter: nu zijn we er 
nog , maar de marge is heel sma I geworden. 
Als we die ook gaan verwaarlozen lijkt het 
gedaan met de wilde flora in een groot deel 
van ons land . Daarom verdienen ze een ere
plaats en onze volle aandacht. Van deze 
randfiguren moeten we 't juist hebben! 

Han Beeuwkes (idem foto's) 

lila laargang num~ 2 

nen ze een 
ereplaats 
en onze 

volle aan
dacht ... 

Wie een ursus vegetatiekunde in het veld wil volgen kan 
zieh melden bij de CCFV 
( Contact Cie. voor Floristiek en Vegetatiekunde) 
Seer.: Lex van dElr Steur 
telefoon: 0341 - 554850 
e-mail: a-vandersteur@wanadoo.nl 
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IVN Winterwandeling Windesheim 11 januari 
Ik zag twee beren broodjes smeren ... 

Een vanouds bekend kinderliedje, waar ik op de stralende 11e janu

ari sterk aan herinnerd werd. Ik smeerde broodjes, heel veel brood

jes en er kwamen geen beren am te helpen. Wei waren er mede

smeerders en dat was maar goed oak. Er was door de enorme deel

name (wat men hier in de omgeving een "bult" noemt) aan te sme

ren broodjes. Wij smeerden, en wierpen af en toe een hunkerende 

blik uit de hooggelegen vensters, zo pakten we toch nog wat mee van 

de prachtige omgeving . 

Voor een verslag van een dee I van de wandeling geef ik het woord 

aan Bill van Kessel die Windesheim van haver tot gort kent: 


De weergoden waren rnet ons, en onder een voorzichtig zonnetje 

begaven we ons op weg naar de ingang van het landgoed . Over de 

spoorbaan en langs de twee bouwhuizen kwamen we bij het toe

gangshek. Vroeger stond hier oak een hek, dat altijd geheel open 

was. De nieuwe bewoners hebben een ander hek geplaatst. Dit hek 

staat met een ketting op een kier am te voorkomen dat jongelui met 

mountainbikes en brommers daar races houden en grote ravages 

aanrichten in dit natuurgebied. Aileen zijdelings en rnet ingetrokken 

buik kun je nu door het hek. Nadat ik een korte inleiding heb gege

ven over het landgoed, zijn we op pad gegaan. Ais het niet vriest, zijn 

de paden op het landgoed enorm rnodderig . Oit kornt orndat zich door 

de overstrom ingen van de IJssel in vroegere eeuwen een kei leemlaag 

heeft gevormd, waardoor het hemelwater niet of nauwelijks kan weg

zakken. Nu het gevro ren heeft, ontstaan er harde scherpe rillen 

onder de sneeuw wat het wandelen niet aang enarner rnaakt. 

Aa nkomend bij de achterka nt van de havezate (lees bouwh uizen) 

konden we een blik werpen op de resten van het voormallge land

huis , dat door de Engelsen aan het eind van de oorlog is geborn bar

deerd. Reden was dat er de generale staf van de Wehrm acht Ost was 

gehuisvest. Helaas waren zij juist drie dagen tevoren vertrokken l Na 

hier wat inforrnatie te hebben gegeven over de vroegere bewoners, 

bezochten we de graven van de honden . Na eerbiedige st ilte zijn we 

geheel ingetogen(!) verder gegaan naar de grootste kastanj eboom 

op het landgoed . Deze staat er al sinds Alva. Niet aileen de honden, 

maar ook een ezel (Flora) en een paard (Irma) liggen hier begraven , 

voorzien van een grafsteen . Om deze graven te vinden is wei enig 

zoekwerk nodig, zelfs als j e weet waa r ze zich bevinden . We hebben 

'log even een kij kj e genomen bij de ij skelder. Deze dient nu 'log voor 

het verblijf van v leenmuizen . Negen soorten, maar zeer geri ng in 

aanta l en dus kwetsbaar. Terug naar het kerkje In Windesheim , w ar 

gli.ihwein , soep en broodjes op ons wacht ten. Va n een wandeling va n 

1 uur krljg j e een gezonde eetJust. 


Uiteraard hebben we als wandel- en fletsrouteclub de 11e januari uit 

gebreid geevalueerd. Bijzonder leuk werk als alles fantastisch loopt. 

Hieronder voigt een deel van het evaluat ievers lag van Jacob Post : 


We hebben slechts positieve geluiden gehoord. Maar we hadden oak 

alles mee: sneeuw, zan, stijlvolle gezell ige zaal, Wlndesheimse ge

moedelijke gastv rijheid, publiek en spreker die als het ware op de tijd 

voo ru itliepe n en dan vooral oak het org anisat ietalent en de rust van 

Gerda Boonstra. Om haar t aak te verlichten mag ze (van ons) een 

volgende keer warme chocolademelk schenken In plaat s van de 


arbeidslntensleve soep, die overlgens heer
lij k smaakte. Enkele andere aspecten die 
positief hebben gewerkt zijn: de keuze uit 
twee totaal verschillende (Windeshein en 
Tichelgaten) maar mooie wandellngen , en de 
grate opkomst. Oi t laatste well icht doordat 
iedereen een persoonlij ke brief had gekre
gen, de opzet in de smaak viel en doordat er 
begin j anuari weinig anders te doen is Er 
waren ongeveer 100 IVNers (25 fletsen, 40 
auto 's) . 

Samenstelling Joke Caljouw 
ro ta 's A/bert Versteegde 
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doorWim H&Id& 

Om van de zang van de nachtegaal t genieten ging ik ook dlt 
jaar weer naar Westerveld. De eerste avond dat ik er op uit
trok, op 1 mei, was de zang volop te horen. Ik volgde het 
wandelpad langs de Noorderkolk. Op die eerste avond hoor
de ik op w ei vier verschillende plaatsen de nachtegaal zingen. 
Enkele dagen later toen ik weer een avondtochtje maakte op 
de fiets hoorde ik opnieuw nachtegalen zlngen: op drie plaat 
sen langs het fietspad. Doordat ik nu op zeven verschillende 
plaatsen een nachtegaal had horen zlngen besloot ik te pro
beren een systematische inventarisatie van dit gebied uit te 
voeren. 

De uitvoering van he! onderzoek 
Voor een derde bezoek werden beide routes gecombineerd. Ook nu 
werd de zang van de nachtegaal op zes van de intussen bekende 
plaatsen gehoord en werd er weer een nieuwe zangplaats ontdekt. 
Vall het onderzoeksgebied werd een kaart opgezocht en vergroot. 
Per bezoek werden de gevonden zangplaatsen genoteerd en ingete
kend. In totaal werden 15 bezoeken gebracht vanaf 1 mei ti m 4 juni. 
De meeste 's avonds, met uitzondering van het bezoek op 17 mei. 

Gebiedsa!bakening en -beschrijving 
Het onderzochte gebied betreft het deel van Westerveld ten noorden 
van de Westerveldse Kolk met als westelijke begrenzing het 
Zwartewater, als noordgrens de Noorderkolk. Ais oostelijke begren
zing de Langenholterdijk . Van het Westerveldse Bos is na twee con
trolebezoeken op 14 en 18 mei aileen het noordwestelijke gedeelte 
en de parkeerplaats in de onderzoeksroute opgenomen, daar in de 
overige delen geen zingende nachtegalen werden waargenomen. 
Het onderzochte gebied bestaat uit oorspronkelijke bos en bosaan
plant van circa twintig jaar oud. Het Westerveldse Bos dat groten
deels is aangelegd op voormalig weiland is omzoomd door oorspron

- - gren. ondllfZoeksgebied 

@ territorium 

(9:.. ' 

kelijk aanwezige wilgen/elzen bosschages, 
zoals die langs de binnenzijde van de dijken 
van Vecht en Zwartewater veel meer aanwe
zig zijn. Verder de bosaanplant op de voor
malige vuilstortplaats, die speelweiden en 
wandel paden omzoomt. Dit is een gebied 
met behoorlijke hoogteverschillen. In de 
kruidlaag zijn veer brandnetels aanwezig. 
Tenslotte nog een laaggelegen oeverweide 
met riet en ruigte en wilgen struweel. 

Resulta!en 
Het hoogste aantal zingende exemplaren 
werd op 14 mei behaald toen op Ilegen ver
schillende locaties de zang kon worden vast
gesteld. Op enkele intussen bekende locaties 
werd geen zang waargenomen (tabel 1 De 
locaties zijn met een globale plaatsaandui
ding vermeld (figuur 1) . Bij het uitwerken 
van de gegevens volgens SOVON richtlijnen 
worden aile waarnerningen tussen 10 mei en 
20 juni meegeteld. De waarnemingen van 
voor 10 mei zij n als aanvuliende waarnemin 
gen in de clusters opgenomen. Op twee van 
de genoteerde locaties is maar een waarne
ming binnen deze periode vastgelegd. (7, 8) . 
Een van deze locaties was tijdens aile bezoe
ken slechts een keer bezet (Iocatie 8). 
Hoewel de datum dat deze locatie bezet was 
binnen de onderzoeksperiode valt is het 
waarschijnlijk dat het hier gaat om een waar· 
nemihg van een doortrekker. De andere loca
tie met slechts een waarneming (7) moet 
waarschijnlijk bij cluster 9 gevoegd worden . 
Zo blijven er tien verschiliende clusters over 
waar tenminste 3 keer zang is waargenomen 
binnen de onderzoeksperiode. Enkele keren 
waren ook zichtwaarnemingen mogelijk . Op 
de locatie parkeerplaats Westerveldse Bos 
werd naast een zingend mannetje een foera
gerend wijfje waargenomen. De dichtheid 
bedraagt 10 territoria op ca 20 ha wat over
eenkomt met 50 territoria/km. 

Discussie 
De resultaten van deze toch vrij uitgebreide 
inventarisatie overtreft de aanvankelijke ver' 
wachtingen . De vraag waardoor juist hier 
zoveel nachtegalen zijn waargenomen dient 
zich aan . Mogelijk is dit te danken aan de 
aanwezigheid van bosranden en struweel van 
voldoende breedte, die niet gemakkelijk door 
mensen betreden kunnen worden mede door 
de aanwezigheid van brandnetels in de kruid
laag . De laatste jaren is er bovendien in het 
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Datum 	 1/5 SI5 615 8/5 10/5 12/5 14/5 17/5 1815 2215 25/5 2615 28/5 216 416 

Locatles 

Boale vispiaals n lC x 0 0 x x x x x X 0 X x 
Oever Zwertewater NW x n x 0 x It l( X X X It X 0 0 0 

Oever Zwartewater ultklJk x n x x It X X X X X X X 0 X X 

BOlja vael hoge weide n n 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x 
Helling pad 0 n 0 0 x n x 0 0 x 0 0 X It X 

Bank oostflank n n x l[ II X 0 0 0 x x x x 
Bosle W picknlckbsnk x n 0 x x n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Popullerenbos ZW 0 n 0 n x n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Weslzllde fielapad Z v. bruggetje n x x 0 0 n x 0 x x 0 0 0 0 x 
Wealarvaldae Bos NW n x x x x n x 0 0 x 0 0 0 x 
Lage boala bll atart fietspad n x x x 0 x 0 x 0 x 0 0 0 0 

Parkeerplaats Westervsldae Bos n 0 n n n x x 0 x x 0 0 0 0 0 

Aantallbezoek 4 3 7 6 7 6 9 5 6 8 4 4 2 5 6 

legends n nlet bezochl x zang 0 geen zang 

bos waarin de territoria zijn gevonden weinig niet vliegen en zijn dan nog grotendeels aan
gedund of gesnoeid. De grootste dichtheid gewezen op de verzorging door beide 
aan territoria is te vinden in de oeverzone ouders. c.angs de Middelweg in Zwolle waar 
van het Zwartewater, rond de oeverweide en tot enkele jaren geleden nog verschillende 
in de oude bosgedeelten van het Wester ... Iuisteren nachtegalen te horen waren is na het dun
veldse Bos. In het oeverbos is in de loop der nen, gedeeltelijke kappen van de bosrand en 
jaren een vrij ondoordringbaar bos ontstaan naar het aanleggen van een gelu ldsscherm ten 
voornamelijk samengesteld uit wilgenstru behoeve van woningen, geen nachtegaal 
weeI en opgaand wilgenhout met ondergraei meer te horen.nachtegalen 
van brandnetel, braam en framboos . Deze Andere waarnemingen die ik dit jaar in 
omgeving biedt voldoende dekking voor het doe ie Zwolle noord gedaan heb, komen wat betreft 
nest dat laag boven de grond gebouwd de vegetatie overeen met de situatie op 
wordt . Ook vormt deze omgeving een goede voor ie Westerveld. 
schuilplaats voor de jongen die na 11 tot 12 Of het aantal vastgestelde territoria dit jaar 
dagen het nest verlaten. Ze kunnen dan nog hoger is dan andere jaren is nog niet duideplezier... 

lijk. Een vervolg op dit onderzoek in de 
Nochlegaal 	 komende jaren kan hierin misschien duide

lijkheid brengen. Het luisteren naar nachte
galen doe je bovendien voor je plezier. 

Conclusle 

Juist in die terreinen waar weinig onderhoud 
plaatsvindt met wilgenstruweel en branqne
tel vinden we nachtegalen in grate dichtheid. 
Westerveld kan qua dichtheid van nachtegaal 
territoria wedijveren met de in de nieuwe 
atlas van de Nederlandse broedvogels ver
melde dichtheden zoals die gevonden wor
den in de duinstreek langs de Noordzeekust 
en de Oostvaardersplassen. 

Wim Helder 
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door Bill van Kessel 

Een Belgisch restaurant. Voorgerecht: Een heldere bouillon 
met geroosterde soepstengels. Hoofdgerecht: Gebraden 
waterkonljn, gebakken aardappelen en diverSe groenten. 
Ja, onze zuiderburen noemen de muskusrat waterkonljn.1I 
Nu staat in de ANWB natuurglds dat de muskusrat qua groot
te te vergelljken valt met een konljn en het dier eet ultslul
tend plantaardig voedsel. Maar toch wekt het woord rat bij 
ons een zeker weerstand tegen dlt dier. 

f'laar er is iets heel anders aan de hand en dat is vee I ernstiger: Het 
dier verwoest onze waterkeringen en wordt daarom krachtig bestre
den en dat is een zeer moeilijke zaak . Om iets meer te weten te ko 
men heb Ik contact gezocht met het waterschap Groot Salland , waar
onder momenteel de bestrij ding van de rat valt. 

Ulterlqk van de muskusrat 
De muskusrat is een st ev ig beest, dat een gewicht van 1,5 kg . kan 
bere iken. De kopromplengte varieert van 35 tot 38 em en de staart 
wordt maximaal 25 cm lang . De karakterist ieke staart is zwart en zjj
delings afgeplat. De kop is stomp en de kleine oren vallen bij na hele
maal weg in de dikke pels. De voorpoten hebben vier en de achter
poten vijf tenen. Tussen de t enen van de achterpoten zitten zwem
borstels die het zwemmen vergemakkelijken. De k!eur van de mus
kusrat var ieert van zeer donker bruin tot zeer lieht met allerlei kleur
schakeri ngen daartussen. De meest voorkomende kleur is echter een 
donkerbruine rug met een iets lichter gekleurde bUik. 

BlolOOp 
De trektijd van het dier loopt van februari tot mei. I n de periode van 
ap ril tot september werpen de dieren hun jongen; 4 worpen per paar 
van gemiddeld 5 j on gen per keer!! En als je dan weet dat de j ongen 
uit de eerste worp aan het eind van het j aar alweer geslachtsrijp zijn 
dan kun je de vermenigvuldiging op je vlngers uittellen . Ze graven 
net onder het wateropperv lak de ingang van hun hoi en werken dan 
verder de dijk of glooi ing in tot een gangenstelsel waarin ze hun 
broedruimte inrichten . En bleef het nu maar tot een rattenpaar maar 
gezien de snelle vermenigvuldiging wordt dat desastreus indien hier 
nlets aan gedaan wordt. In gebieden waar zij geen holen kunnen gra
ven maken de dieren '5 winters een zogenaarnde winterh ut. Deze 
hutten bestaan uit plantaa rdig materiaal dat een zeker broeieffect 
heeft waardoor een aangename temperatuur ontstaat. Daardoor blij

ven deze bouwsels vorstvrij. In ' het water
schap Groot Salland , een samensmelten van 
o.a. de waterschappen Bezuiden de Veeht, 
IJsseidelta en Salland, zijn 18 man werk
zaam in de bestrijding van deze dieren om de 
schade die ze aanrichten zo beperkt mogelijk 
te houden. Zou men een jaar geen actie 
ondernemen, dan had men 3 jaar nodig om 
deze explosie van ratten onder de knie te 
krijgen en de kosten van dijkherstel zij n zeer 
hoog . De begrenzing van het te bezoeken 
vanggebied loopt ruwweg van Zwolle via 
Wijhe, Raalte, Nijverdal , Hankaarte, Leme
lerveld, Heino en weer Zwolle . 

Hoe ontdeld men de aanwezlgheld van de ralten? 
De vangers lopen langs wateren, langs dijken 
en glooiingen en zien hoeveelheden afge
knaagd riet drijven. Ze weten dan genoeg en 
gaan op zoek naar de ingang van hun 
nesten. Die liggen net onder de waterlijn en 
de gangen lopen dan naar boven de dijk in. 

De vangsvslemen 
Ik had het voorrecht op stap te mogen gaan 
met een erva ren medewerker van het water
schap, de heer Nlj enhuis , die reeds 20 jaar 
belast is met het opsporen en vernietigen 
van de muskusrat. 
De afspraak werd gemaakt en op 13 novem
ber ontmoetten we elkaar voor de Buiten
societeit en gingen naar de eerste locatie: de 
polder Sekdoorn tussen Zwolle en Laag
Zuth m . Daar werd een nieuw gebouwde 
winterhut on tdekt. Deze zal voorzien worden 
van klemmen en nadat de bewoners zijn ge
vangen wordt de hut vernietigd. 
De winterhut was duidelij k te zien doordat hij 
zo 'n 50 em boven water uitst ak. 
Overigen s, ziet men een rat zwemmen dan 'ls 
het raadzaam dit door te geven aan het 
waterschap met de plaats waar het beest 
gesignaleerd werd . 
Vervolgens gingen we naar een sloot achter 
het industriegebied van de Marslanden . Daar 
waren 3 klemmen uitgezet die met kettingen 
verankerd waren in de oever. Duidelij k waren 
de koperen kettingen te zien. Bij het lichten 
va n de klemmen was een rat gevangen. Deze 
werd meegenomen en de klem opnieuw 
gezet. 
De volgende locatie was een verbindings 
stroompje achter de nieu'..'bouw in Zwolle 
Zuid achter Zandhove. Hier was een metalen 
fuik gezet die de gehele doorgang versperde. 
Net onder het wateroppervla k waren aan 
weerszijden van de versperring 2 metalen 
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kooien van gaas gemonteerd met een trerug
verende k lep. Als de rat een doorgang zocht 
en de klep opendrukt komt hij in dit kooitje 
terecht en ka n er niet meer uit en verdrinkt. 
Bij het lichten van dit systeem bleek de 
vangst 2 ratten te zijn. 

de i'ang<ooi 

Een derde methode voor het vangen is een 
zgn vangkooi. Het is een drijvende metalen 
kooi die net onder het wa teroppervlak is ver
ankerd. Bovenin zit een gat en boven dat gat 
is een klein koo itje gemonteerd , eveneens 
van gaas gefabriceerd. Oat kooitj e heeft een 
terugverende klep aan de zij ka nt waardoor 
de rat in de kooi kan komen . I n de kooi zit 

de 'ratlenl'3n~nr dill. Nllanhuis 

lokvoer ( in dit geval wat schijven appell . Als de rat terug wil kan hij 
er niet meer uit maar denkt een uitgang te vinden in het gat van de 
grote onder water drljvende vangkooi. En dat is het einde van de rat. 
Het verwonderde mij dat deze vangkooi vlak achter de huizen in Zuld 
was aangebracht in de waterpartij en tussen de huizen in. Er zat geen 
rat in, hoewel er regelmatig ratten worden gevangen. Slot van de 
beperkte rondgang in dit gebied was een rit naar de IJssel. Toen we 
aan de oever van de rivier kwamen bleek het water zeer hoog te 
staan. Oat betekende dat de kol ken aan de oever ver onder water 
staan. Maar hiermee ook de gangen en broedruimtes van de mus
kusrat . Die zoekt dan zijn toevl ucht tot de boven wateruitstekende 
bomen en struiken . Het waterschap gaat er dan op ui t en vanuit een 
boot worden de beesten doodgeschoten . 
Oit is in kort bestek de bestrijding van de muskusrat. Nu zullen mis
schien enkelen van u het zie lig vinden voor dit dier. Oat begrijp ik 
maar bedenk dat dit nlet gebeurt als het niet nodig zou zijn. De 
bestrij ding kost veel geld, maar de gevolgen van het niet best ri jden 
kost nog veel meer; afgezien van de eventuele schade aan onze 
waterkeringen. Vorig j aar werden er landelijk zo'n 400 .000 stuks 
gevangen en als je dan weet dat een muskusrat voor het opbouwen 
van zijn territorium ongeveer een kuu b aarde verzet, dan zegt dat 
genoeg! 

Enkele clllef'S 
De eerste muskusrat werd gevangen in Valkenswaa rd op 21 Mei 
1941. I n Overijssel werd de eerste gevangen in Markelo in 1968. 
In 1969/1970 werden 4 gevangen in Denekamp. In 1971/1972 wijst 
de vangst in Genemuiden er op dat het dier is doorgedrongen in de 
IJssel, het Zwarte Water en In de Mastenbroeker polder. Men ving er 
ca . 600. I n 1978 Is de verspreiding in Overijssel een feit : het 
Overijssels ka naal en Soestwetering . Vanaf 1980 tim 1988 werden er 
tU5sen de 13000 en 16000 gevangen. Van 1989 tot 1993 jaarlij ks 
max imaal 17000 exempla ren gevangen. 
Vanaf 
1993 : 17.952 
1994 : 21. 396 
1995 : 24.825 
1996 : 26 .177 
1997 : 20 .129 
1998: 16 .098 
De daling in de vangsten is in de gehele provincie breed te canstate

ren. Desondanks blijft het aantal muskusratten in Overijssel hoog. 


Rest mij mijn dank uit te spreken aan de Hr. L.Doornwaard, die mij 

in staat stelde wat meer inzicht te verkrijgen in de bestrij ding va n 

deze schadellj ke dieren . En last but not least m ijn dank aan dhr. B. 

Nijenhuis die mij , met zij n 20 j ar ige ervaring rond leidde in zijn werk

gebied en mlj veel heeft kunnen verte llen over de dagelijkse proble

matiek van zijn werk . 

Helemaai uitroelen zullen we ze ncoit meer maar we kunnen wei iets 

doen aan de soms explosieve groei van de aanta llen . En dat is al 

moeilijk genoeg . 


Bill van Kessel 
Bronnen. De zoo~dierelll'3n O>enlssel (KNNV) 

N.lliurglds (ANWB), Wate~dJ1 Hr )/ijel1huls. 
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a...-a' Pier Bremer 

Het was op de laatste zondag van oktober dat een tlinke uit 
het Zuidwesten atkornstige storm over Nederland raasde 
met windstoten tot boven de 100 krn per uur. Bornen en 
takken zwiepten heen en weer en door deze zic:h herhalende 
bewegingen met onverwachte krachten gebeurde er wat bij 
elke zware storm gebeurt; zware takken braken at, bornen 
werden orngeduwd of orngelegd. Overal in Nederland waren 
de gevolgen te zlen, zo ook in Zwolle, waar verspreld In en 
bulten de stad 'sc)lade ' was ontstaan. 

Het was in de dagen dat het Nederlandse bos 
er nog netjes bij moest liggen dat twee zwa
re stormen ons land teisterden. Het was in 
1972 en in 1973. Grote oppervlakten bos 
werden door de wind tegen de grond gesla .. .in een 
gen; de bossen kreu nden onder de geselen
de wind. En na de stormen werd de . schade' natuurlijk 
opgenomen en wekenlang waren de geluiden 
te horen van ron kende zaagmachines die al bos worden 
dat omgewaaide hout opruimden. In die tijd 
hoorde het bos nog netjes te zijn . Dat had bomen 
den we bewust of onbewust meegekregen in 
de opvoeding en als zo ' n mening er eenmaal Dud... 
ingeprent is laat het zich niet snel verande
ren . En de bossen werden weer netjes opge
ruimd, het bos te gelde gemaakt, hoewel de 
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bosbouw ook toen al niet lonend was. En op 
de stormvlakten in Drenthe, op de Veluwe 
en elders werden weer boompjes geplant. 
Vaak van dezelfde soort die eerder waren 
omgewaaid alsof met niets wilde leren van 
beide stormen. 
Toch gebeurde er iets opmerkelijks. Op een 
enkele plek bleef het stormhout liggen 
omdat de beheerder ge'interesseerd was in 
ontwikkelingen van het door de storm ver
anderde bos . En er werd een club in 
Nederland aktief, de Stichting Kritisch 
Bosbeheer, die zich aktief ging richten op 
een meer natuurlijk bosbeheer. Want daar 
ontbra k het aan in Nederland. Er was vol
doende reden het beeld dat bos netjes hoor
de te zijn bij te stellen. Want bos is van 
nature helemaal niet netjes en aangeharkt. 
In een natuurlij bos worden bomen oud en 
sterven dan af. Ze vallen om of sterven op 
stam af, soms individueel en soms in groe
pen als gevolg van stormen . En er mag vari
atie zijn in leeftijd . In een natuurlijk bos 
komen allerlei leeftijden naast elkaar voor, 
omdat in bosgaten weer nieuw bos ontstaat. 
Kortom, veel variatie met verrassingen, veel 
boomlijken en van dood hout afhankelijke 
dieren zoals spechten, boomklevers en aller
lei soorten insekten. En de inspanning van 
de Stichting bleek een succes. Was het in de 
jaren zeventig nog een schande een levende 
boom te ringen zodat deze op stam zou 
afsterven, 25 jaar later is het geen schande 
meer en wordt deze vorm van beheer door 
aile natuurbeschermingsorganisaties toege
past. En als er gaten ontstaan in het bos? 
Vroeger werden deze direkt ingeplant . Een 
dure aangelegenhejd . Plantsoen kopen en 
inplanten en daama nog beschermen tegen 
vraat door onljnen en reeen. Nu blijven 
deze bosgaten vaak onaange roerd. I n de 
bossen op de zandgronden worden de gaten 
snel opgevuld door berk maar ook door 
andere boom - en strulksoorten . 
In het kasteelbos van Wlndesheim of de bos
sen op djke grond In Flevoland worden deze 
gaten In eerste [nstantie opgevuld met Es 
en/of Gewone esdoorn. Het bos reageert dus 
snel en vaak efficient op deze . wonden '. 

SchleilYllg b11 Villde '" mel ullg........id bovensle ,lamslUk 011 Slamsluk 
na~ gemaJ<i!ll ik In de boSi and ~unll!ln bli)\'en IIggen efl de Schltlw11Q was 
n1l BOOS naJuurlljk 99knol. Ma,u hel.... BoomS/am en slamstuk YreIlIen 

'neljes IgevrenJ 

l~ols NahM Tijll!tllrin 111 



Maar nu terug naar de storm van 27 oktober. 
In de bossen in en rondom Zwolle sneuvel
den bomen, maar nergens veel ; verspreid 
begaf een boom het. De storm was een wel
kome gast om de variatie in het bos in onze 
omgeving een duw in de goede richting te 
geven. Maarer' vielen ook bomen in de stad 
om. Gelukkig , zover ik weet, bleef rnenselijk 
leed bespaard . Ais snel na de storm was 
overal het geronk van motorzagen te horen. 
Het hout werd verwijderd om hinder en over
last te beperken. Tot nu toe geen onvertogen 
woord over dit Zwo ls bomenbeleid . Maar niet 
aile bomen vielen op plekken waa r opruimen 
nodig was . Langs de Vondelkade knapte een 
Italiaanse popul ier op vier meter hoogte af. 
Het bovenstuk viel in het water en werd ver
wijderd. Het onderstuk leek nog even 
gespaard, maar was even later tot op de 
bodem afgezaagd . Oat kleine stukje op stam 
staande boom had een aardig biotoop kun 
nen worden voor een aantal vogelsoorten en 
zou geen gevaar opleveren voor een mense
lijke stadsbewoner. 
En elders in Zwolle? 
Prachtige Abelen moesten het in het Aapark 
ontgelden . Ze werden door de storm pootje 
gelicht en lagen majestueus te neder. Maar 
ook hier kwamen stoere mannen met zagen 
en zaagden het in stukjes en verwijderden 
het tot de laatste tak. Zo' n bomenreus lig
gend in het park had toch iets nieuws kunnen 
toevoegen aan het gebied, zander gevaar 
voor ornstanders. Maar goed, het zou even 
wennen zijn geweest, maar na enkele we ken 
en een goede voorlichting zau ook de meest 
kritische Zwollenaar deze boomlijken de rust 
hebben gegund . In een nabijgelegen stuk 
bos was iets gelijks gebeurd, Ook hier was 
een boom neergelegd. De takken dicht tegen 
de aarde, een wortelkluit dwars neergelegd 
en een bescheiden wortelgat. De boom lag er 
nog niet of binnen een dag hadden kinderen 
dit stukje spontane natuurontwikkeling al 
ontdekt. Heerlijk om als kind je heer en 
meester te voelen in een dergelijke omge
waaide boom. En de boom lag precies binnen 
het bos en zou in de toekomst niemand tot 
last zijn geweest. Groot, heel groot, moet de 
teleurstelling zijn geweest bij die kinderen 
toen ook hier mannen verschenen met die 
ronkende zagen. En ook hier klaarden ze de 
klus. Afvoeren die handel. Opdracht van 
boven . Alles netjes achter laten . Zo gezegd 
za gedaan . En zo lag Zwolle er weer netjes 
bij alsof er nooit een storm was geweest op 
die laatste zondag van oktober. 

Toch een gemiste kan s. Hopelijk dat na de volgende storm de bel,eer
ders in het Zwolse iets meer kenn is zullen hebben over bosbeheer, 
dood hout en boomlijken . Misschien dat dan op plaatsen waar geen 
gevaar bestaat voor de inwoners van de stad her en der wat te laten 
liggen . Dood hout hoort in het bos, maar een enkele omgelegde 
boom mag toch best het Zwolse binnen- en buitengebied opfleuren? 

Piet Bremer (idem fata) 

Groencursus van het IVN 
Dlt voorjaar wordt er weer een groencursus gegeven . Deze zal 
bestaan uit 4 vastgestelde donderdagavonden en 2 excursies. 
In de cursus komen bloemen, planten en dleren In de dlrecte 
omgevlng van huis aan de orde. Alles op een prakttsche manier 
ondersteunt met een uitgebreide syllabus. De cursus Is geschikt 
voor mensen die: 

• 	meer willen weten wat er dicht bij huis is waar te 

nemen of 


• 	er over denken om In 2004 mee te doen aan de 

natuurgldsencursus. 


Het is een leuke manler om kennls te maken met het IV 
Uitgebreide kennls over de natuur is niet nodig. 

De cursus zal worden gegeven door Roelof Visscher. 
De avonden worden gehouden In 
Wijkboerderij 'de Schellerhoeve' op 8 en 15 mei en 5 en 
19 juni 2003. 

De prijs voor leden en donateurs van het IVN 10 euro en voor 

nlet leden 14 euro. Dit Indusief de uitgebreide syllabus. 

Er Is plaats voor maximaal 15 deelnemers. 

Opgave voor deelname bij Greet Meima tel : 038 - 4228018. 


Ultgebreldere informatie IS te verkrijgen bij 

Roelof Visscher tel: 038 - 4659344 en 

Greet Meima tel: 038 - 4228018. 


RECTIFICATIE 

In tegenstelling tot wat in het excursleprogramma van 

het IVN Is vermeld: 

zondag 4 mel, 14.00 uur 

excursle met het thema vogels moet zljn: 


zondag 4 mei, 08 .00 uur 's morgens 
in Het Engelse Werk, t hema 'vogelzang' 
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Een buitengewone excursie 
In de zomermaanden worden er nogal eens wat excursies op aan
vraag verzorgd. Deze keer hing "de Voorde" (voorheen het Vor
mingscentrum de Alerd ink) aan de IIj n bij Ag nes of er ook een excur
sie voor gehandicapten verzorgd kon worden. Agnes zou proberen 
wat natuurgidsen te vlnden en de zaak werd aangenomen. Bij 
navraag bleek het om geesteliJk gehandicapten te gaan die een of 
twee weken op de Voorde logeerden. Op een .mooie zomerse middag 
stonden Agnes Neimeijer, ]0 Bouhuis en Greet Meima bij het gebouw 
am op stap te gaa n. Eerst m oest de groep startklaar gemaakt wor
den en diverse ro lstoelen werden ingezet. Tijdens het wachten kon 
den we genieten van de vli nderstruik met diverse vlinders en hoor
den we al verschi llende vog els. Er waren ook meervoudig gehandi
capten in de groep en het parcou rs moest dus ook goed begaanbaar 
zijn . Met 2 verzorgers ongeveer 15 deelnemers gingen we op stap. 
Maar wat en hoe breng je iets over de natuuf over aan een dergelij ke 
groep . Om te beg innen eerst maar eens een boeiend verhaaltje over 
het mooie hUis, waarom het in de bossen ligt en over de vroegere 
bewoners die er met koetsen en paarden reden. De dames die niet 
bruin wilden worden omdat dat niet deftig was en met een parasol in 
de moole laantjes en lanen wandelden, al of niet op vrijersvoeten. 
De zintu igen gebruiken . Onder een beuk staan en vragen wat de 
kleur va n de boom is . "Groen" is het prompte antwoord en ze een 
eindje verder om laten kijken en dan ontdekken ze dat die bruin is. 
Laten voelen dat het Ene blad zacht is en het andere blad stug . 
Watermunt laten ruiken. De pit va n een pitrus uitpellen en demon
streren dat het als lontje in olie wit branden. Vragen welke bomen en 
vruchtj es ze kennen en dan de jonge boompjes aanwijzen. Omdat de 
meesten niet konden lezen een aangepaste opdracht geven. Op een 
kaartje voorzlen van dubbelzijdig plakband een schildenjtje maken 
van mooie dingen die ze onderweg vinden. Sommige deelnemers 
konden zelf niet wat plukken of plakken , maar zetten daar anderen 
voor aan het werk en waren enthousiast over het resultaat. 
Slalom mend rond de plassen, stevig duwend over bergjes en kijkend 
naar bomen, bloemen, mooie waterpartijen en dieren vervolgden we 
onze weg en eindigden naar ruim een uur weer bij het logeerhuis. 
Met een klap van de klaproos kwam er een eind aan de wandeling. 
De gemaakte schilderijen werden aan de thuisblijvers getoond en 
daarna goed opgeborgen om ze mee naar huis te nemen. Ontroerend 
was dat een van de rolstoelers ons vertelde dat hij nu gezien had dat 
een bos uit zichzelf weer kon groeien en dat dat het mooiste was van 
de hele middag. Zou er wat zijn blijven hangen bij de anderen? 

Greet Meima 

Hommalrllm 

Lulll vrollil it aan .an hommal: 

'wnr gaal gil hean mil spoed7' 

18 zel: 'k ga naar Zallbammel,' 


Ik dachl; 'wal rllml dll goad' 


lOIn rfep Ian !Wilde hommel: 

'lin It mal' naaThel Gaol', 


ik dlclrt: 'wel-voor-de·drommll 

oak dill fllml wadefom mooL' 


Hommelproject 2003 

Samen met de NJN , de jeugdbond voor 

natuurstudie, organiseert de KNNV weer een 

hommelproject . Ook in 1994 was er een 

hommelproject, waarbij veel mensen waar

nemingen van hommels hebben gemeld. Het 

verslag kunt u nalezen via de website 

www.knnv. nl. Nu. bijna 10 jaar later, willen 

KNNV en NJN opnieuw gegevens verzamelen 

en daarmee de veranderingen onderzoe en 

die mogelijk zijn epgetreden. Zo kan de 

"nieuwe steentijd" die we in veel tuinen zien, 

zeker gevelgen hebben veer het voorkomen 

van hommels. 

Er zijn 6 algemene soorten hommels. Het 

gaat er am waar welke soort voorkomt . Doe 

daarem mee met deze actle: zoek eens in uw 

tuin en geef een vondst van een hommel 

door! 


Waarnemingen doorgeven 

am mee te doen kunt u de waarnemingen 

doorgeven met de hommelkaart die u in dit 

ZNT aantreft; ook kunt I.J waarnemingen 

doorgeven via de website van de knnv: 

www.knnv.nl 


Hommels op school 

Als u ep school mee wilt doen: voor de jeugd 

is er de speciale hemmelscheelkrant! De 

krant is aan te vragen bij KNNV heefdbureau, 

postbus 19320, 3501 DH Utrecht, met bij 

sluiting van postzegel. 

U kunt ook bellen met Marijke van Damme, 

030-2314797 
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z..... 
Agenda 
leden die via email op de hoogte gehouden 
willen worden van activ iteiten, moeten dat even 
melden door een mailtje te sturen naar: 
nian.hubersvervoort@WX5.nl 

Wie wil mij helpen bij het organiseren van de 
lezlngen? Neem contact met mij op en ik vertel je 
graag meer. Nicole Vervoort 

lezingen KNNV / IVN 

Woensdag 9 april 
Dialezing Wilde orchideeen van Noordwest-Europa door 

R.Knol (zie ZNT nr 1 2003) 

aanvang 20.00 uur; Eli heimanszaal (zijkant Ecodrome) 

Willemsvaart 19 te Zwolle 


Woensdag 4 juni 
Dialezing Landschapsfotografie door Rob Elfring 
aanvang 20.00 uur; Eli heimanszaal (zijkant Ecodrome) 
Willemsvaart 19 te Zwolle 
Om 20.00 uur geeft bUitenfotograaf Rob Elfring een 
lezing over landschapsfotografie in het Ecodrome in 
Zwolle. Rob is gedreven in het vastleggen van beeld als 
het gaat am landschap, mens, architectuur en cultuur. 
Tijdens deze lezing legt hij vooral het accent op land
schap en natuur. Op deze avond kom je meer te weten 
over hoe je speelt met licht, kleur en vorm am tot een 
zo goed mogelijke opname te komen. Met name staat 
Rob stil bij het aspect compositie omdat hij dit zeer 
wezenlijk vind. Deze fotograaf maakt zijn meeste foto's 
tijdens regelmatige struinpartijen in Zwolle en omge
ving, op de Waddeneilanden en in diverse natuurgebie
den in binnen- en buitenland. Je k rijgt niet aileen zijn 
beste werk te zien maar oak enkele illustratieve dia 's 
waarvan je kunt leren waarom iets fout is gegaan en 
hoe het beter kan. Rob geeft je oak vee I praktische tips 
over het hanteren van camera/statief en enkele belich
tingstechnieken . Hij fotografeert naast zijn vrije werk 
voor exposities, lezingen, workshops en kunstverkoop 
oak in opdracht van bijvoorbeeld NatLJurrnonumenten, 
Waterschappen, Waterleidingsbedrijven, gemeenten ' en 
provincies. 
Wil je alvast een voorproefje 7 

Kijk dan op www.elfoto .nl 
Ben je enthousiast (beginnend) amateurfotograaf en 
landschap-/natuurliefhebber? Dan moet j e zeker 
komen! 

Planlenwer1cgroep KNNV 

Dinsdag 13 mel 
plantenwerkgroep excursie . 
19.00 uur; vertrekpunt theehuis Agnietenberg. 
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Dinsdag 27 mei 
plantenwerkgroep excursie 
19.00 uur; vertrekpunt theehuis Agnietenberg. 

Vogelwerkgroep KNNV 

Vrijdag 25 april 
vogelwerkgroep excursie 

Zangvogels luisteren in Windesheim o.l.v. Leo Muilwijk . 

Ais bewoner van Zwolle-Zuid fietst Leo wekelijks van

daar zuidwaarts naar Windesheim en Herxen. Hij kent 

daar aile goede stekken. Hij wil anderen laten meege 

nieten deze avond. 

Met een beetje geluk zijn de nachtegalen al terug uit 

Afrika . Verzamelen langs provinciale weg Zwolle-Wijhe 

thv ingang dorp Windesheim am 19.00 uur. 


Zaterdag 3 mel 
BIG DAY 
Op een BIG DAY proberen teams van 3-4 vogelaars 
zoveel mogelijk soorten te zien in de gemeente Zwolle . 
Naast het wedstrijdelement is het een uitgelezen kans 
de goede Zwolse vogelstekken en onbekende soorten 
te leren kennen. Je kunt je zowel per team als individu
eel aanmelden bij maartenkaales@freeler.nl of 
telefonisch 038 - 4547560. 

Vrijdag 16 mei 
vogelwerkgroep excursie 
Vogelen bij Bomhofsplas o.l.v. Maarten Kaales. 
AI vanaf het jaar van oprichting (1980) houdt onze 
VWG hier regelmatig vogeltellingen. Vooral voor steltlo
pers is het een eldorado en vrijwel aile soorten zijn hier 
gezien wo de breedbekstrandloper. Vanavond krijgen 
jullie de kans kennis te maken met dit vogelparadijs . 
Verzamelen am 20.00 uur bij restaurant Van der Valk 
b ij de Vechtbrug . 

Cursussen KNNV 

Cursus waterbeestjes door Hans Hop 
cursus avonden : 8, 15, 22 mei in het Ecodrome aan 
vang : 20 .00 uur 
avondexcursie : 27 mei 
kosten 23 euro voor leden 28 euro voor niet leden 
opgave bij : Nicole Vervoort tel 0529-481488 
nian.hubersvervoort@wxs.nl 
z1e voor meer informatie: 
www.knnv.nl/zwolle of ZNT nr 1 

Dringende oproep vaor ondersleuning van Nicole 
bij het organlseren van Interessante lezingen. 

Meld uaan: nian.hubersvervoort@planet.nl 
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Van de KNNV bestuurstafel 
De goed bezochte algemene ledenvergadering verliep in 
een prima sfeer! Het nieuwe bestuur dat toen werd ver
kozen bestaat uit: Elja van Dongen-van Leeuwen, Nicole 
Vervoort, Petra Schep en Henk van Blitterswijk. Petra is 
onze nieuwe penningmeester; zij introduceert zichzelf 
elders in dit ZNT. We waren blij dat we op het gebied 
van de financien zeer positief nieuws konden melden: 
dankzij subsidie van de Provincie Overijssel is KNNV 
Zwolle voor 2003 uit de financiele zorgen! We willen dit 
geld vooral ten goede laten komen aan activiteiten voor 
de natuur rond Zwolle . Het betekent onder andere dat er 
ruimte is om goede ideeen van werkgroepen ditmaal ook 
financieel te onderstelinen! 
De kascommissie (Betty van Leeuwen en Georg 
Vosselman) heeft veeI tijd besteed aan het zoe ken naar 
betere mogelijkheden om de financiele administratie van 
de afdeling te doen. Het bestuur zal daar in 2003 verder 
naar kijken. De kascommissie in 2003(2004 bestaat uit 
Betty van Leeuwen , Arnold Verhoeven en (reservelid) 
Theo de Kogel. Het aantal mensen dat bereid is om 
bestuursactiviteiten te verrichten is helaas klein; we zijn 
daarom nog steeds op zoek naar mensen die het bestuur 
willen versterken. Draai gerust eens mee op proef, het 
is bovendien gezeillig en leuk om tedoen . 
Melchior van Tweel (ecoloog bij Vitens) verzorgde op de 
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ledenvergadering samen met zijn collega Wiecher Akse 
een presentatie over de natuurtuin van Vitens in het 
Engelse Werk. KNNV Zwolle gaat de tuin in 2003 en 
2004 inventariseren op diverse soortgroepen; een prima 
gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten, kennis uit te 
wisselen en mooie soorten tegen te komen l Meer nieuws 
op de activiteitenlijst. 
Deze lijst met activiteiten ziet er prima uit. Diverse cur
sussen, enkele excursies en aantrekkelijke lezingen. Het 
bestuur zal het idee van natuurfotografie verder uitwer
ken, eveals het thema diersporen. Er wordt verder 
gewerkt aan een aantal avonden waarop de verschillen
de werkgroepen zich aan de led en zullen presenteren. 
Het meedoen aan een werkgroep staat overigens open 
voor aile leden van de KNNV; via de coordinator van de 
werkgrope (zie ZNT colofon) kunt u zich hiervoor opge
ven en te weten komen wanneer activiteiten zijn. Veel 
actuele informatie staat ook op www.knnv.nl/zwolle! 
In dit nummer van het ZNT vindt u de acceptgiro voor 
uw contributie van 2003. Hebt u vragen, of ontbreekt de 
acceptgiro? Bel dan met een van de bestuursleden. 
U helpt ons ermee door snel uw contributie te voldoen. 
Tot ziens in de Zwolse Natuur! 

Bestuur KNNV Zwolle 

Even voorstellen ... 
Mijn naam is Petra Schep. Na het volgen van de pad
denstoelencursus in het afgelopen jaar ben ik lid 
geworden van de KN NV en toen meteen het bestuur 
'ingerold' als penningmeester. 
Vorig jaar ben ik vanwege een nieuwe baan vanuit 
Wageningen naar Zwolle verhuisd, waar ik nu werk als 
ecoloog bij het Waterschap Groot Salland. 
In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag in de natuur. 
Wat dat betreft is er nog vee I moois te zien en te ont
dekken rondom Zwolle! De KNNV is hier als vereniging 
al bijna 100 jaar (!) actief mee bezig en ik vind het 
leuk om hier ook een bijdrage aan te kunnen leveren. 
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IVN excursie op de Colckhof 16 februari 2003 

Gidsen: Wim v. Bruggen en Agnes Neimeijer. 

Het was koud weer, vriezend , maar wei lekker zonnig . Het was heel 
erg druk. Er kwamen wei 120 mensen . De opzichter heeft 68 auto's 
geteld . Mijn fiets stond daar eenzaam tegen een boom. Te rwijl de 
meeste mensen toch lid van Natuurmonumenten waren. Men kwam 
uit o.a. Olst, Nijverdal, Raalte, Zwolle en zelfs uit Barneveld . Aliemaal 
kwamen ze af op het thema 'Gebouwen'. 
Nou, we hebben de deelnemers langs aile gebouwen geleid en er veel 
over verteld. Door de achtergrondinformatie die \lie hebben gekregen 
van Natuurmonumenten, konden we op alie vragen antwoord geven . 
De mensen genoten zichtbaar, zich realiserend dat dit een unieke 
kans was om eens om het mooie landhuis te lopen. Vanaf het huis 
zag je duidelijk de drie zichtassen naar de weilanden . Ook liepen we 
langs het boerderijtje met de mooie waterput en het toilet nag los 
achter het huis gebouwd, met een mooi hartje in de deur. Later kwa
men we bij het eendenhuisje met z'n nepraampjes en het theekoe
peltje met de nepmarmeren zuilen. De deelnemers stonden met open 
mond te kijken en te luisteren . De drLl ivenkas, de grafsteen en de 
hekpijlers met zandstenen vazen werden ook bekeken . 
Tijdens de wandeling zagen we twee reeen het weiland oversteken . 
Er waren volop boomklevers en ook de grote bonte spechten lieten 
zich goed horen . Er waren 4 kinderen in het publiek, die hebben met 
een centimeter de dikke bomen opgemeten. Ook hebben ze vogel
nestjes in de meidoornhagen gezocht. 
Omdat de groep zo groot was, was het al na vieren toen we de excur
sie afsloten . 
Publiek en gidsen gingen met een voldaan gevoel naar hu is. 

Agnes Neimeijer. 

Cd-rom 


De landschappen van 

Dverijssel: 

Beleven en begrijpen. 


Deze cd-rom geeft een besch rijvlng van 6 
versch il lende la ndschapstypen van Overij s
sel . Te weten het r ivier- , heuvel- , zand- , 
beken- , veen-, en zeeklei-landschap. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de 
randmeren , de Beulakerwijde en de Belter
wijde . Over de samenhan g tussen bodem en 
wat daarop groeit is veel informat ie te vinden 
in de vorm van tekst en foto's . 
Zo kunt 1I veel lezen over de ontstaansge
schiedenis van de bodem. De ecologie en het 
waarom van plant en dier op die ' specifieke 
plaats . De invloeden van de mens (bed ijklng, 
ontginning , delfstoffen) en het beheren , 
beschermen en vernieuwen van natuur. Ook 
zij n er excursieroutes opgenomen om zelf 
deze provincie te ontdekken. 
Het is jammer dat bij deze CD-rom geen 
gebruik wordt gemaakt van gesproken tekst 
en animaties . Er moet vee I gelezen worden in 
een klein leesvenster waarbij je bij het scrol
len door de tekst steeds de regel kwijt raakt. 
Je kunt makkelijk verdwalen in alie informa
tie die op deze CD-rom te vinden is, maar 
voor degene die dat niet erg vinden, is het 
een zeer informatieve CD-rom. 

Natuur en Miliieu Overijssel heeft samen met 
anderen deze CD-rom uitgebracht. 
Deze CD Rom kost 19,50 euro (i nclus ief ver
zendkosten) en is te bestellen bij 
Natuur en Milieu Overijssel, 038-4250960 of 
via www.natuurmilieu .nl/bestelcd .html 

Nicole Vervoort 

161 z..ms Nalu~' Tijdsctu II lOe~ng r'dJITU'er 2 

www.natuurmilieu.nl/bestelcd.html


-~ -~_--:~. .- ZII... 

Speciale bijscholingscursus voor IVN-gidsen 

Dlcknlnge 

Op woensdagavond 23 april a.s. om 19.00 uur zal er een excursie 

worden gegeven voor IVN-gidsen op het landgoed Dickninge . 

Marlene Vaessen, zelf IVN-gids, zal ons rondleiden en ons inwijden in 

'haar' gebied, het Landgoed Diekninge met z'n praehtige stinzenflora. 

Ze heeft zieh toegelegd op het jongere publiek, m.a.w. zij gaat ons 

leuke ideeen aan de hand doen die bruikbaar zijn voor als er kinde

ren aanwezig zijn bij de publieks- en andere excursies. Het is de 

bedoeling dat we er al carpoo lend heen gaan en vertrekken van PenR 

achter het NS station van Zwolle am 18.30 uur. Bij voldoende belang

stelling kunnen we oak naderhand nag even napraten in een horeea

gelegenheid vlakbij . 

Aanmelden voor 20 april 2003, bij Teuntje Lindhoud, 

038 - 4657772 of teuntjelpl@home.nl 


Ruilverkaveling Salland West 

op woensdagavond 11 juni a.s. am 19.00u . zal er een fietsexcursie 

voor IVN-gidsen gegeven worden in het gebied van Landinrieh

tingsdienst Salland West. Gerard Derkman, zelf IVNer en als zodanig 

zitting hebbend in de commissie Landinrichtings-dienst Salland

West, zal ons een en ander laten zien van wat er de laatste Jaren aan 

ruil- en herverkaveling is gerealiseerd en waar er extra mogelijkhe

den aan de natuur zij n gegeven. 

Voor gidsen die ge'interesseerd zijn in deze praehtige omgeving is dit 

een eehte traktatie . Het startpunt is bij Hans de Jong, Fabrieksweg 9, 

Zwolle. Deze fietsexeursie zal ongeveer 2 uur duren. 

Aanmelden voor 1 juni 2003 bij Teuntje Lindhoud, 

038 - 4657772 of teuntjelpl@home.nl 


Vogelzangcursus kan wei wat extra hulp gebruiken!!! 

Daar standen we dan In de regen . Een felie, koude wind beter zUn dan die van vele vogelaars . De gidsen George 
biles de paraplu's binnenstebulten. en Mien geven een arm en helpen bij het lulsteren en 
"B£j wle hoor Ik?" benoemen. 
"Wle-is Hanna en wie is Wietske7 " Meer dan 100 mensen doen dlt laar mee aan de vogel· 
"Mag k naar de groep van Femmy en Marion? zang-cursus. Grote groepen, dat begrljpt u. 
"Hebben we 24 of 25 mensen in de groep?" 13 gjdsen nemen het voortouw; sommigen doen dlt al 
' Waar is Teuntje7" vele, vele jaren. Ze zijn altljd aanwezlg, trouw en 
o t waren de vragen van de eerste chaotische bfjeen betrouwbaar. 

komst op zaterdag 8 maart. Maar... als er een van de gidsen ziek wordt, of als je bij 

En zo gaat dat altijd: zoeken, wennen, namen noemen . het examen van een dochter moet zijn, als ..... 

Maar da : op pad door Het Engelse Werk, 3 grate groe Dan zou het fljn zijn indlen er enkele reserve-gidsen 

pen. Regen was er, en toch zongen de vogels. zouden zijn . Bijvoorbeeld mensen van het KNNV, die 

In een van de groepen lopen 5 jongere (10 - 14 jaar) veel weten van vogels en die het Ieuk vinden am ande

mee; ze ziJn zeer gejnteresseerd en ze hebben al een ren iets te leren, en die willen iuisteren naar de vragen 

heleboel kennis. van de curslsten. 


Wie geeft ztch op? Wie wll zich enkele zaterdagen van 
Maandag 10 maart: prachtlg weer. B.OO - 9.30 uur of maandagen van 09.00 - 10.30 uur 
Drie grote groepen glngen ap pad. at gaan we horen vrij maken? 
en zie ? 
Zien? Er is ook nag een vierde groep: de groep blind en Informatie bij I neke Schoorel tel. 038-4550249. 
en slechtzlenden loopt met gespltste oren; oren die 
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Gezocht: Waarnemingenvan de knoflookpad 

De knoflookpad is een zeldzam e soort, d ie nog maar op enkele plaatsen in Nederland voorkom t . Vooral 
in de omgeving van Ilssel en Vecht Is h lj nog aanwezig. Nieuw onderzoek moet licht werpen op de elsen 
die de soort st el t . Er is d ringend behoefte aan waarnemingen! 

De Knoflookpad (Pelobates fuscus) is een 
zeldzame pad; de soort is in de afgelopen 
jaren met ongeveer 60% afgenomen en in 
heel Nederland zijn nog slechts 30 tot 40 
locaties bekend waar de soort nog met enige 
regelmaat wordt waargenomen. De belang
rijkste reden van deze achteruitgang is het 
verlies aan geschikt leefgebied. Niet aileen 
worden nog steeds poelen en andere 
geschikte watertjes gedempt, maar vaak ook 
verdwijnt het landhabitat. Het landhabitat, 
die onder andere uit los zand moet bestaan, 
verdwijnt vaak doordat een gebied zijn oor
spronkelijke functie verliest, zoals bijvoor
beeld bij het verdwijnen van volkstuinen. 
Elders blijkt het regulie re beheer vaak nfet 
toereikend. Nationaal gezien is er veel aan
dacht voor de soort; in opdracht van het 
j"' inisterie van LNV is onder andere een 
soortbeschermingsplan opgesteld . knollOOl:pad 

In de afgelopen jaren zijn verschillende in
ventarisaties uitgevoerd om te kijken waar ...uw mede
knofloo kpa dden nog voorkomen. Daaruit Wal m~akl de Knollookpad zo blJlonder7 
bleek dat de soort zich nog voornamelijk De Knoflookpad is net als de Kamsalamanwerking is 
bevindt langs de IJssel en de Vecht, dus der een soort "i ndicator" voor een soorten

vooral in de riviergebieden. Hier kan hij nog van groot rij ke omgeving. 

het losse rulle zand vinden waar hij zich ter Poelen waar de Knoflookpad zich voortp lant, 

bescherming tegen predatoren en uitdroging bevatten vaak vele andere diersoorten zoals
belang... 
overdag kan ingraven . kleurrij ke libellen, ki kkers en salamanders. 

Dnderzoek 
Om meer over deze zeldzame paddensoort 
te weten te komen is er een project gestart 
in nauwe sam nwerking t ussen Alterra en de 
Stichting RAVON (Rept/elen , Amfibieen en 
Vlssen Onderzoek Nederland) Het project 
richt zich voorn amelijk op de I efomgeving 
van de knoflookpad , dus waar het dier zich 
gedurende het hele j aar nu precies ophoudt. 
Voo ral over de eisen die. de knoflookpad aan 
zij n leefgebied stelt fs nag te wemlg bekend . 
Aan de hand van de uitkomsten van di t 
onderzoek kan toeko mstig beheer specifiek 
voor deze soort worden aangepast, am zo 
een bijdrage te leveren aan het behoud van 
de Knofiookpad. 

Drlngend behaene aan waamemlngen 
Wat het inventa ri seren er niet makkelij ker 
op maakt is het feit dat het e n nachtdler is . 

ls i ZwolsNaluu. r'ldsd," /l 



Alleen gedurende de voortplan tingsperiode 
Caen korte periode halverwege maart tim 
april) bevindt het zich in het voortplantings
water en voor de rest van het seizoen dus op 
het land. Voor het onderzoek is nu behoefte 
aan zoveel mogelijk waarnemingen l 

Hoe herken je de Knollookpad? 
De Knoflookpad is een dier dat eigenlijk pre
cies tussen een kikker en een pad inzit. Met 
hun korte voorpoten lijken knoflookpadden 
het meest op een pad, met hun zwa re sche
del en hun dunne gladde huid daarentegen 
vartonen ze maar overeenkomsten met een 
kikker. Verder heeft het dier een lengte va n 
4 tot 5 (-8) centimeter (mannetjes blijven 
gemiddeid iets klelner dan vro uwtjes). De 
kleur van de Knofloo kpad bestaat ui twee 
bruintinten, namel ijk zandkleurig en lever
kleurig. Verspreid over het lichaam' bevinden 
zich zwarte tot soms felrode punten. Ook 
heeft bijna elk exemplaar drie zandkleurige 
lijnen op het lichaam, die een pijl vormen in 
de richting van het hoofd . Een groot verschil 
met de meeste andere padden is het feit dat 
de Knoflookpad vertlcale pupillen heeft . 
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Deze pad heeft zijn naam natuurlijk niet 
voor niets gekregen: hlj scheidt namelijk 
een knotlookgeur af bij gevaar (zoals bij het 
beetpakken) Vaak maakt hij dan oo k een 
piepend geluld . 

U kunt uw waarnemingen doorgeven aan 
een van de hlemaast genoernde perso nen. 
Zij zorgen ervoor dat de waamemingen ook 
aan de anderen worden doorgegeven. 
Uw medewerklng is van groot belang! 

Meer inforrnatie over de Knoflookpad (en andere Nederlandse amfi
bieen en reptielen), inclusief mooie foto's en geluid (l) kunt u vinden 
op www.ravon .nl. Een goede veldgids is: "Waarnemen en herken
nen van arnfibieen en reptielen in het veld", geschreven door H.J .R. 
Lenders, C.C.H. Marijnissen en R.P.W. H. Felix (te bestellen via 
RAVON). 

Met steun van het provinciaal landschap bij u in de buurt kunt u 
advies krijgen over de aanleg en het beheer van poelen voor de 
Knoflookpad en over subsidiemogelijkheden . 
Landschap Overijssel is bereikbaar op telefoonnurnmer 0529-401731 
en het Geldersch Landschap op 026-3 552555. 

De gemeente Zwol le bereidt momenteel een actie voor om de 
knoflookpad binnen de gemeentegrenzen beter te beschermen. 
Mocht u t ips en/of waarnerningen hebben, neem dan contact op met 
Maarten Kaales van de gemeente Zwolle (tel. 038-4982513). 

Het onderzoek bij Alterra en RAVON wordt uitgevoerd door: 
Alterra, Wouter Schuitema, tel. 0317-478769 
RAVON , Wil bert Bosman, 024-3653298 of knoflookpad@ravon.nl 

Mededelingen en karte agenda 

Wilde planlencul1US 2003 
In hat vOrige nummer van hel ZNTslond aile InformaUe over de Wilde planlencur
sus. Heeh Udlt gemis! en wilt U liell, nu hel voorlaar nadert alsnog aanmBlden of 
Inhehlingen hebben. bel clan naar Elja van Donoen, lei. 038·3762696 of e-mail. 
elja-paulvandon06f!@zonnel nl 

Olalezlng Wilda On:hldeeln woensdag 9 april door R. Knol 
Ailnvang 2.0.00 uur In de Eli Heimanszaat (Zij-ingang) van he! Ecodrome 
Willemsvaart 19 te lwolle. 

Vogelwerkgroep er,ursle vniClag 25 april 0.1 v. leo MUilwilk 
ZanQVogels IUlsteren in WindeSl1elm Verzamelen tangs provlnc/3le weg Zwolle-Wljhe 
tar hoagIe van mgang dorp Wlndeshelm 19.00 uur 

Cursus Waterbustjes stan op 8 mei 
Aanllang 20.00 uur In de Ell HBlmanSlaaI (Zij-Ingang) van hel Ecodrome 
Willemsvaart 19 Ie Zwolle 
Informatie en opgava blj: Nicole Varveen. lei 0529-481488 
Nlan.hubecsvervoon@\vxs nf 

Kilk nog even In de ncursle-agenda voor de dala van de trcursles In de 
rnaandeD maart en april In neam deel aan de diverse Icllvllellen dIe 
georganlseanl zlin. Stlmuferend voor de gldsen, Ilerzaam vaor ul 

Van de redactle 
Inmiddeis hebben lieh een arleta! correctoren voor hel ZNT aangemeld. Hel oproepje 
in he!lNT heBf! dUldelilk elfect liehad De correctoren 1110: ben Prins, Rlnda 
Sclleltens en Anla Bosman. Bil deze wll ik hen hartellik danken ~oor de aangBboden 
onders1eunrng en ef vanult gaan dat 11el een plezienge samenwerking wordl In de 
toekomsr. 
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Vogelwaarnemingen in de regio Zwolle I'GI'l december 2002 rorjanl..'x i 200J door GerrirGerrirsen 

Van vele vogelaars ontving ik vele interessante waarnemingen; 

iedereen weer hartelijk bedankt daarvoor. 

Maarten Kaales en Leen de Kleine ontdekten een ijsduiker op de 

Milligerplas, die hier weken verbleef. Deze nieuwe soort voor Zwolle, 

trak t ientallen vogelaars uit het gehele land . 

We beleefden af en toe fraai winterweer. Ook in Scandinavie was 

sprake van een strenge winter, waardoor veel vogels die normaal 

daar overwinteren naar o~s land kwamen. Oit leidde oa tot grotere 

aantallen dodaarzen, aalscholvers, roerdompen , wilde zwanen, riet

ganzen, pestvogels en geelgorzen . Er werden 3 wilde zwanen met 

blauwe halsbanden waargenomen uit Finland. De verste was net ten 

noorden van de Poolcirkel geringd. 

Om dezelfde reden was het aantal grote zilverreigers lager (35) dan 

in dezelfde 2 maanden van de vorige zachte winter, toen er 48 wer

den gemeld. Bij Elburg werd een koere iger gezien . 

BiJ de watervogels dook de zwarthalszwaan weer op, er werd 1 

sneeuwgans gezien, 2 kleine rietganzen, 1 rotgans, 49 mandarijn

eenden, 2 casarca ' 5, een paar kaneeltalingen, 1 krooneend, 1 top

per, 1 ringsnaveleend, 1 grate zee-eend en 1 middelste zaagbek. 


De ringsnaveleend verbleef' op de Vecht bij 

Hardenberg en trak veel bekijks . De grote 

discussie is of het een Amerikaanse dwaal

gast is oL .... een ontsnapte exoot. Wie het 

weet mag het zeggen. In De Wieden werden 

deze winter grate aantallen brilduikers en 

nonnetjes geteld. Van nonnetjes een nor

maal versch ijnsel maar de brilduiker is een 

nieuw fenomeen . 

Bij de roofvogels was een adulte zeearend 

een bezienswaardigheid, evenals 1 ruigpoot

buizerd en 1 smelleken . 

Er werden 13 blauwe kieken en maar liefst 

28 slechtvalken gemeld (dit is exciusief de 

'centralevogels') . 

Bij de steltlopers 3 scholeksters, 40 bonte 

strandlopers, 1 kemphaan, 74 waters~ippen, 


5 houtsnippen en 3 witgatjes. 

Met nam e langs de IJssel werden grate 

groepen kieviten gezien. 

Bij de meeuwen nota bene een zwartkop

meeuw in het Zwolse centru m en in het 

Vossemeer .een geelpootmeeuw. Er werden 

24 ijsvogels gemeld; het is nu afwachten of 

de strenge wi nter voor veel slachtoffers heeft 

gezorgd. Er kwamen van zowel de groene als 

de z~arte specht 4 meldingen binnen en 8 

van klel ne bonte spechten. Oak dook er weer 

een halsbandparkiet op. Waterpiepers wer

den op de bekende plekken gezien, met een 

supergraep van 55 in het Veldiger BUiten

land . Grote gele kwikken bleven nag lang en 

veel witte kwikken overwi nterden, met een 

opvallende groep van 34 . 

Pestvogels zargden in Zwalle-Zu id voor 

enkele dagen opwinding . 

Tot slot bij de zangvogels de volgende opva l 

lende zaken : 1 zwarte roodstaart, 3 rood

borsttapuiten, 6 tjiftja ffen, maar liefst 45 

vuurgoudhaantjes, 2 baa rdmannetjes, 2 

zwarte mezen, 1 gianskop, 20 klapeksters, 6 

bonte kraaien, 7 raven, redelijk veel sijzen, 

34 barmsijzen, 178 kruisbekken, 42 goud

vinken, 36 appelvinken, opva llend veel geel

gorzen ( 102 in totaal) en 28 rletgorzen . 

Han Beeuw kes claimde een kortsnavel

boomkruiper. Het zou een nieuwe soort voor 

Zwolle zijn . Jammer dat Han niet even rond

belde, dan hadden meer mensen de vogel 

kunnen beoordelen en wellicht ze lfs 

fotograferen of filmen. Hoe dan oOk, het was 

weer genieten in onze vogelrij ke reg io' 


Gerrit Gerritsen foto's WebsiteIVN 
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gebruikte afkortingen en teken s VH = Vilsterense Heide 2012 MP 1 GG 
( ) = overvliegende vogels WH = Westerhuizingerveld 2312 Zwarte Water 1 GG 

= zang WK = Wiessenbergse Kolk 2412 Zwarte Water 1 LZ 
~K = exempla(a)r(en) WP = Wythmenerplas 2512 ZW 2 GG 

= juveniel/onvolwassen VM = Vossemeer 2812 EW 2 GG 
ad = adult/volwassen VW = Vreugderijkerwaard 2912 SPH 1 GG 

= man IJZK = lJssel Zwolle-Kampen 3012, 2701 KH 1 JH 
' QP = natuurontwikkelingsproject YP = Yperenbergplas 3112 Hammerwetering 1 VM 

= v rouw ZB = Zalkerbos 3112 WK 1 GG 
p = paar ZH = Zandhove 0401 HOW 3 GG 
terr. = territoriaal/territorium ZM = Zwarte Meer 0401 , 0501 Nieuwe Wetenng 1 AL 
slpl. = slaapplaats ZW = Zwarte Water 0501 BL 1 HvV 

= ringvangst 0501 MH 1 VM 
= tamme/verwilderde Correcties vorige nummer: 1001 BW 6 HvdH 

collectievogels 0611 Smelleken Dalmsholte 1001 HOW 20 GG 
moet zijn 0610. 1501 Hanekamp 1 WH 

AB = Agnietenberg 0810 Raaf VH moet zijn 1810 1501 EW 1 GG 
ARB = Archemerberg 1801 VW 1 GG 
AW = Aersoltweerde Van de soorten met een * achter de 1801 De Zande 1 GG 
BL = Buitenlanden Langenholte naam zijn aile binnengekomen waarne- 1801 BW 1 GG 
BP = Bomhofsplas mingen gepubliceerd. . 1801 Schellerwade 1z GG 
BS = Boswachterij Staphorst Van de overige soorten is een selectie 1801 Noorderkolk 1 WH 
BU = Buitenwaarden Wijhe gemaakt. Soms is aangegeven hoe een 2301 EW 3 WH 
BW = Bentinckswellen selectie is gemaakt (bijv. vanaf 10 ex.). 2301 lJssel, Katerveer 2 WH 
CH = Centrale Harculo Oak niet-gepubli ceerde waarnemingen 2601 Marswetering 1 VM 
DD = Diezerdijk worden uiteraard in het archief van onze 2701 Noorderkolk 2 WH 
DM = Drontermeer VWG opgeslagen. 2801 Nieuwe Wetering 4 AL 
DW = Duurse waarden 2901 HW 1 CH 
DZ = De Zandjes IJ.duiker · 
GW = Gelderdijkse Waard 13 12, 1512, 1712, 1812, 1912,2012, 
HB = Haa rlerberg 2112, 2312, 2412, 2512, 2912, 0601 MP Fuut (meer dan 10) 
HEW = Herxerwaard 1 HvdH/LZ/ WH/ CH/ HvV 1001 HOW 17 GG 
HOW = Hoenwaard 
HW = Harculose Waard 
JK = Junner Koeland 
JR = Jutjesriet (SBB-reservaat) 
KH = Kluinhaar 
KM = Ketelmeer 
KP = Ketelpolder 
KSW = Keizers- en Stobbenwaarden 
KW = Koppelerwaard 
LB = Lemelerberg 
LW = Landgoed Windesheim 
MH = Marshoek 
MP = Milligerplas 
MW = Marlerwaard 
NIJ = Landgoed . t Nijendal 
OM = Olde maten 
OSW = Ossenwaard 
OW = Oldenelerwaard 
PD = Polder Dronthen 
PEW = Park Engelse Werk 
PK = Polder Kamperveen 
PLM = Polder Lierder- en Molenbroek 
PM = Polder Mastenbroek 
POW = Polder Oosterwolde 
PHZ = Polder Hoog Zalk 
PS = Polder Sekdoorn 
RP = Ri etpark-Stadshagen 
RV = Rechterense Veld 
RW = Roetwaard 
SB = Sprengenberg 
SCW = Schellerwaard 
SE = Spoolderenk DocJ.a.... A1Ischolver (meer dan 25 of trek) 
SHV = Staphorsterveld deC/jan Soestwetering Van Zwolle-Wijhe 1212 MH c 30 VM 
SK = Stadskolk c 10 SK 1312 IJssel Zwolle-Kampen 619 GG 
SP = Sekdoornse Plas 0112 Noorderkol 1 HB 2312 Vecht, Varsen 74 VM 
SPH = Spoolderhank 0212 BW 3 HvdH 2312 Noorderkolk 222 slpl GG 
SW = Scherenwelle 0812 VW 3 GG 3112 Vecht, Laarbrug c 75 VM 
TL =Tolhuislanden 0812 EW 2 GG 0501 Noorderkolk 305 slpl HvV 
TS = Tibbensteeg 1112 P~1 1 CH 
TW =Tichelgaten Windesheim 1112 VM 8 GG/ FdR 
VA = Veerallee 1112 Ketelhaven 16 GG/FdR lIoerdomp M 

VB = Veldiger Buitenland 1312 IJssel Zwolle-Kampen 19 GG 0 112 DM 1 MBU/SBO 
VD = Veecaterdijk 1512 MP 1 LZ 0812 VM 3 MBU/SBO 
VE = Vogeleil and Zwarte Meer 2012 Kolk RZV 2 GG 0812 TW 1 BS 
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0912 VM 1 HvdH /' 
0912 Windesheim 1 HR/AR 
1012 YP 1 GM 
1112 VM 1 GG/FdR 
1312 VM 2 HvdH 
1312, 1412, 2201 SW 1 GG/HR/AR 
1312 BW 1 GG 
1812 OW 2 MBU 
2212 Ilssel De Zande 1 LtB 
2412,2512, 3012,0201,0301,0501 sK 
1 LZ/GG 
1301 NIl dood ex WG 
3001 DM 1 HvClH 

Grote zilverreiger *' 
0311 DW 2 WG 
0112 D~l 8 MBU/sBO 
0112 VM 1 MBU/sBO 
0112, 2712 Kampereiland 1 MBU/sBO 
0212 POW 2 HvdH 
0512 Regge bij Lemele 1 via VM 
0612, 0912 POW 5 HvdH 
1312 Oude Stroom, Hamingen 1 MBU 
1412 PM 1 HR/AR 
1801,3001 POW 2 HvdH 
1901,2401 DW 1 WG 
3001 Haatland 1 eH 

Knereiger ... 
0612, 0812 Veluwemeer bij Nieuwstad 1 
HvdH/MBU/sBO 

Blauwe reiger (meer dan 10 en aile 
broedgevallen) 
1112 VM 14 GG/FdR 

Ooievau · 
1801 Westeroevers 2 MBU 
1801 Rouveen, Dekkersweg 2 op nest 
MBU 
2301 De Bramen 1 GG 
2301 Meppelerdiep paar op nest GG 

Knobbelzwaan (meer dan 25 of trek) 
1812 stadsbroek 48 eH 

Kleine zwaan (meer dan 10 en apr tim 
sepwrn) 
1112 Bosjessteegplas c 50 slpl GG 
1212 TW 17 Bs 
1612 TW 21 Bs 
1812 stadsbroek 52 eH 
1912 PHZ 200 HvdH 
2012 Stadsbroek 37 GG 
2312 P~l min 191 GG 
2812 HEW 20 AL 
2812 HW 14 Bs 
2812 HEW 34 B5 
2912 Ilssel Zwolle-Kampen 253 GG 
0401 HOW 66 GG 
0501 PLM 72 HR 
1001 HOW 240 GG 
1001 BW 50 HvdH 
1401 HW 100 BS 
1401 HOW 150 Bs 
1501 HW 90 B5 
1501 HOW 75 Bs 
1601 BL 21 HvV 
1701 HW 100 B5 
1801 5HV 333 MBU 
1801 PM min 80 GG 

Wilde ZWilan ". 

1012 YP 10 GM 
1012 HW 3 HR/AR 
1212 HW 37 HR/AR 

1212 HW 8 BS 
1312 Ilssel Zwolle-Kampen 21 GG 
1712 PLM 80 SK 
1912 Oxe 9 GM 
2712 VW 32 JBO 
3012 HOW 4 Bs 
0401 HOW 37 GG 
0501 PLM 12 HR/AR 
0501 Vecht, MH 16 VM 
0701 Noorderkolk 7 HvV 
1001 BW 15 HvdH 
1101 MP 13 WH 
1501 HOW 65 B5 
1501 sew 48 GG 
1601 Westerhuizingerveld 11 MBU 
1701 HW 7 Bs 
1701 TS 1 JH 
1801 GW 6 WH 
1801 PM 7 GG 
1801 BW 24 GG 
1801 sew 62 GG 
1801 Vecht, Hessum 36 VM 
1901 Vecht, Marshoek 6 JS 
2401 Westerhuizingerveld 9 MBU 
2401 5W 7 WG 
2601 PM 26 LZ 
2601 BW 63 GG 
2601 sew 4 GG 
2601 GW 2 GG 
2901 sew 51 eH 
2901 OW 60 eH 
3101 sew 5 KvB 

Zwarte zwaan 'f' 
0401 KH (1) JH 
2601 GW 2 GG 
3001 Harculo 1 HR/AR 

Zwarthalszwa.a.n * 
1812,2012,2112 PM 1 eH/GG/LZ 

Toendrarietgans *' 
1601 Westerhuizingerveld 71 MBU 
1601 Boksloot 55 VM 
1801 SHV 235 MBU 
1801 PM 15 GG 

Sneeuwgans >t< 

0212 POW 1 blauwe fase HvdH 

Kleine rietgans -+< 

1801 Veerslootslanden 2 MBU 

KDlgans (meer dan 1000 en aile ver
wilderde ex.) 
1312 Schelle, binnendijks c 400 GG 
1512, 1612 HW 10.000 Bs 
1612, 1712 Zurinkbelten 5000 Bs 
1812 Zurinkbelten 3000 Bs 
2712 PLM 3000 B5 
2812 P5 5000 Bs 
2812 PLM 2000 Bs 
2812 Genner Buitenland 2000 HvV 
0601 Haatland c 1500 GG 
0701 Noorderkolk 350 HvV 
2101 BP 4000 HvV 
2301 Hoogwaterzone Giethoorn c 6000 GG 
1102 PLM c 2000 SK 

Grauwe gaM (meer dan 25 of trek en 
broedvogels) 
1312 Schelle, binnendijks 500 GG 
2312 PM 322 GG 
2812 GW c 300 GG 
2812 Genner Buitenland 37 HvV 
0301 VM min 314 GG 

1001 HOW 335 GG 
1601 BL 46 HvV 
1801 PM 176 GG 
1801 sew 200 GG 
2301 NOP Blauwe Hand c 225 GG 
2601 BW 70 GG 

Indische ganf' ,+-. 

1212 Vecht, t'lH 2 V~1 
1312, 2812, 1801, 2601 AW 3 GG 
2912 Zuthemerbroek 2 BS 
0101, 0505 Vecht, MH 20 VM 
0501 HOW 2 Bs 
1501 schelle, binnendijks 1 GG 
1801 Kolk Ruimzicht I WH 
2101 BP 1 HvV 

Canadese gans .. 
0712 BL 35 HB 
1512 BL 63 WH 
2812 sew 96 GG 
2912 Ilssel, De Zande 22 GG 
3112 HOW 5 GG 
3112 sew min 53 GG 
0101 GW 10 eH 
1001 HOW 4 GG 
1501 HOW 3 GG 
1501 sew min 20 GG 
1601 BL 80 HvV 
1801 Ruimzichtplas 1 WH 
1801 Ilssel, De Zande 16 GG 
2101 BL 31 WH 
2601 GW 1 GG 
2601 AW 3 wv 2 ssp minima GG 

Brandgans * 
1512 HW 4 BS 
1812 BU 20 SK 
2812 sew 5 GG 
2812 GW 12 GG 
2912 Adsum 7 GG 
2912 GW 17 GG 
3112 HOW c 100 GG 
0101 GW 25 eH 
1001 HOW 4 GG 
1801 VW 3 GG 
1801 AW 1 GG 
2601 GW 12 GG 

Rotgans ' 
1512 HW 1 BS 

Nijlgans (meer dan 25 of trek) 
1101 PM 53 WH 

CHarca '" 
1812 HOW 1 Bs 
3112 HOW 3 B5 
0501, 1201 HOW 2 Bs 
1101 PM 1 WH 

Mandarijn end" 
1312 EW m GG 
0401 Hezenberg min 13 GG 
0801 Van Roijensingel p GG 
1001 Hezenberg 49 GG 
1801 AW m GG 

Carolina..:eend • 
0412 Gerenlanden 1 JBO 
1001 Hezenberg m GG 

Smlent (meer dan 100 en aile wrn van 15 
mel tim aug) 
1112 Bosjessteegpias c 1000 GG 
2012 MP c 1100 GG 
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2112 MP c 2000 WH 

2812 HOW c 100 AL 


·2812 HW c 180 AL 
0401 HOW c 2900 GG 
1101 MP c 200 WH 
1701 BL 1362 HvV 
1801 MP c 2500 WH 
1801 GW c 1500 WH 
2401 KW 2380 WG 
2601 EW c 1200 GG 
3101 EW 500 KvB 

ICnkell!lld 
(meer dan 10 en aile mei-juni wm) 

0812 EW 12 GG 

0812 VW min 35 GG 

2512 ZW 14 sow GG 

2912 Ilssel Zwolle-Kampen 61 GG 

1001 HW 11 GG 

1801 VW 39 GG 

2301 Beulakerwijde 15 GG 

2601 BW 34 GG 

2601 BW 40 GG 


Wllltertafing 
(meer dan 25 en aile mei-juni wrn) 

0812 EW 181 GG 

1312 VW 143 GG 

2312 VW 44 GG 

2512 BL 32 GG 

2912 JJssel Zwolle-Kampen 60 GG 

1801 GW 35 WH 

2401 Noarderkolk 64 HvV 

2601 EW 16 GG 

3101 TW 50 HR/AR 


Pijlnurt (10 of meer en aile wm van 10 
mei tim juli ) 
1801 VW 13 GG 
3101 sew 11 KvB 
3101 TW 40 HR/AR 

~Hng · 
, '2 EW p GG 

SIobeend (meer dan 10) 

Krooneend It! 

1512 Rietbergmate v JBO 

-r.feleend (meer dan 50 en aile wrn van 
15 mei-10 juli) 
0812 EW 116 GG 
2812 EW 21 GG 
1001 SCW 130 GG 
1501 SCW c 300 GG 
1801 sew c 450 GG 
2301 Belterwijde 78 GG 
2601 EW c 400 GG 
3101 EW 200 KvB 
ICuitieend (meer dan 50 en aile wrn 15 
mei-30 Juni) 
0812 SK 160 GG 
1812 SCW 130 GG 
3012 SK 139 LZ 
0501 BL 183 HvV 
2301 Belterwijde c 550 GG 
2601 SK 180 LZ 

TopP"rnnd · 
0812 KM 1 MBU/SBO 


RinSJII.I.vel"" nd * 

1201 , 1501 Vecht, Hardenberg m 

~1 BU/SBO/CH 

Grote zeeeend · 
1801 SHV v MBU 

Brllduiker 
(meer dan 5 en aile mei tim sepwrn) 
1112 VM 37 GG 
0301 VM 49 GG 
0401 HW 11 GG 
1101 MP 6 WH 
2301 Belterwijde 103 GG 
2301 Beulakerwijde 15 GG 

Nonnel/" 
(meer dan 10 en aile apr. ti m sepwm) 
101 2 YP 11 GM 
1112 VM 20 GG 
2312 ZW 27 GG 

0301 VM 17 GG 
0401 HOW 21 GG 
0501 MP 11 LZ 
1001 HOW 16 GG 
1701 TW 20 MBU 
1801 SK 12 WH 
1801 MP 16 WH 
1801 Prins van WiJngaarden 14 DM 
2301 Schutslaterwijde 37 GG 
2301 Belterwljde 40 GG 
2301 Beulakerwijde 43 GG 
2601 Ruimzichtplas 25 LZ 
2701 VM min 50 HvdH 

Middelst" nagb k' 
0301 VM m GG 

Grote zugbek 
(meer dan 10 en aile mei tim sepwrn) 
1012 HW 26 HR/AR 
1112 Vechterweerd 13 VM 
2912 Vecht, MH 12 VM 
2301 Beulakerwijde 23 GG 

Zeeuerod " 
1312, 2701 VM ad HvdH 

Blauwe kiekll!lldief ' 
08t;! Beerzerveld 1 ZW VM 
0912 POW v HvdH 
1012 AB 1 JH 
1512 HW (1) BS 
1512 VM v HvdH 
27 12 Kampereiland v MBU 
0401, 1601, 2401 Westerhuizingerveld m 
MBU 
2101 VH 1 VM 
2601 Genne m n Z DM 
3001 Haatland m CH 
3001 DM v HvdH 

H...ik
0612 Veerallee (v) GG 
08 12, 1501 HW (1) BS 
1012 Nljenhuis m SK 
1212, 1412, 2612, 2812, 3012, 1801, 
2601 HEW 1 as 
131 2 VW juv v GG 
1312, 1812, 3112 sew 1 GG 
100 1 Windeheim 1 HvdH 
170 1 TW 1-2 CH 
2401 Langenholte p HvV 
260 1 BW v GG 
01 02 Colckhof m SK 

RuIgpoDtbuizerd 
2601 Herxen 1 HR/ AR 

Toreovl.lk (meer dan 1) 
1801 VW 2 WH 

Sm.eJleken ' 
1101 HW 1 BS 

Slechtvalk " 
0112 Wipstrik 1 HB 
031 2 SB (1) VM 
1812, 2412, 0601, 1101 CH 1 BS/MBU 
2012, 2212, 23 12, 2412 , 2512, 2612, 
2812, 3112, 0101, 0301, 1001, 1101, 
1201 , 2301 , 2701 , 2901, 3001 HOW 1 
BS/GG 
2812. CH m+v VM 
0801 TW (1) CH 
1101 Keteldiep ( 1) HvdH 
1701 CH (1) CH 

_ - 12 Schelle rwade 14 JBO 2512 ZW 12 GG 
29 12 MP 12 WH 

IDe Jaargang n"rnmer 2 
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1801 Ilssel, De Zande v GG 
1901 ZB juv v HvdH 
2401 PM ad m HvdH 
2601 BW ongeringd juv v HvdH/ GG 

Korhoen ... 
0301 HB 5m V~l 
1601 HB 7 VM 
1701 SB 3m+v MBU/SBO 

Waterra!· 
1412 De Nateers 1 HR 
2212 BL 2 HvV 
2312, 2512 ZW 2 GG 
2512 Kolk RZV 1 GG 
0301 VM 3 GG 

Kwar1e' * 
1306 PS 1z GB 

fannt 
1312 VW 4v GG 

Waterhoen (meer dan 10) 
1412 Wijde Aa 34 HvV 
3112 WK 21 GG 
1001 HOW 23 GG 
2301 Stadsgracht 13 GG 

Heeriwet (meer dan 250) 
1412 Zwolle-Noord 633 HvV 
2101 Kranenkolk 400 WH 

Scholekster 
(meer dan 50 en wrn. nov-feb) 
2912 AW 1 GG 
2912 Vecht, MH (1) VM 
060 1 HOW 1 SB 
Goudplevier (meer dan 25 en dec tim 
febwrn) 
0812 AW 33 GG 
2512 AB (3) VM 
2512 ZW 3 naar WZW GG 
2512 BL (2) GG 

Kievit (meer dan 500 en aile januariwrn) 
2812 GW c 500 GG 
2912 GW 1100 GG 
0401 HOW 41 GG 
2201 IJssel Olst-Wijhe c 300 HvV 
2301 De Auken 120 GG 
2601 GW 222 GG 
2601 SCW 117 GG 
3101 PLM 80 SK 
3101 EVV 40 KvB 
3101 SCVV 40 KvB 

Bonte rtnndloper • 
01 12. VM 20 MBU 
0812 AW 1 GG 
1312 VW 5 GG 
2312 VW 14 GG 

ICemphaan ' 
29 12 GW m GG 

Watermip (meer dan 25 en aile wrn 15 
mei-30 juni en dec+jan) 
0112 EW 1 GG 
0812 EW min 24 GG 
0912 PS 8 SK 
0912 POW 3 HvdH 
1012 Windesheim 2 HR/AR 
1112 Noorderkolk 1 HvV 
1212 Vecht, MH 2 V~1 
1312 EW 1 GG 

1312 De Nateers 1 GG 
3J.12 Vecht, Vilsteren 1 V~l 
0201 Vecht, Vilsteren 2 VM 
0401 HOW 13 GG 
0601 SCW 7 MBU 
1001 EW (2) GG 
1001 HOW 1 GG 
3001 DM 5 HvdH 

Houtmip· 
0312 Holterberg 1 VM 
1312 Wilsum 1 n ZW GG 
0201 LB 1 VM 
0401 BS 1 MBU 
0801 TW 1 CH 

'MIlp (meer dan 25) 
2512 HOW 26 HR/AR 
2812 HW c 75 VM 
0401 HOW 111 GG 
1001 HOW 104 GG 
1501 HOW min 62 GG 
2101 HW c 300 HR/ AR 
2601HW 92 BS 
3101 PLM 30 SK 

WitptJe* 
2910,0511, 2311 TS 3 JH 
0311, 0811 TS 2 JH 
2411 TS 2 JH 
1812 OW 1 MBU 
2112 TS 1 JH 
2601 Schellerwade 1 HR/AR 

Zwartkop meeuw • 
3112 Zwolle, Kerkbrugje ad ER 

G colpootmeeuw · 
0301 VM ad GG 

Zilverme , W 

2812 Prins van Wijngaarden 4 HvV 

Hol..ndulf (meer dan 10) 
030 1 VM 23 GG 
2301 Giethoorn 24 GG 

Turlue tortel (meer dan 10) 
0612 Hoefslagmate 31 AvO 

ICerkui' . 
1512 KH 1 JH 
1201 Langenholte 1 HvV 
1701 De Doorn 1 DM 

StHnull * 
0512, 2101 Doevelersteeg 1 JH 
2612 Herxen, Krommedijk 2 BS 
2912 KH 1 JH 
0601 Tibbensteeg 1 J H 
0801, 2901 TW 1 CH 
1001 Zalk eo 5 HvdH 
2601 Zalk eo 2 HvdH 

Bosun' 
1612 Dalfsen, Esdoornlaan 1 VM 

RAMuli' 
dec/jan Zalk 6-10 HvdH 
1512 Holtenbroek min 10 MBU 
2512 Holtenbroek min 3 GG 
2912 Zalk 7 GG 
1801 De Doorn baltsend p DM 
1801 Zalk 6 GG 
2101 Drapenierlaan 1 LZ 
2201 LB 1 JH 

3101 Holtenbroek 7 LZ 

'J"OFI * 
1511 Windesheim 1 GM/MS 
1611 Soestwetering 1 GB 
0112, 0412, 0512 KH 1 JH 
0112 BL 1 HB 
0612, 2012, 1801 De Doorn 1 DM 
0912 PS 1 SK 
0912 Weteringbrug 1 HR/ AR 
1012 Windesheim 1 HR/AR 
1212 TW 1 BS 
1312 Vecht, MH 1 VM 
1312 VW 1 GG 
1412 Wijde Aa 1 HvV 
1512, 2512 MP 1 MBU/CH 
2012, 2312 Regge-West 1 JH 
2212 De Zande 1 LtB 
2812 Zandhove 1 HR/AR 
0601 Kolk van Kiesebrink 1 MBU 
1801 Berkumerkolk 1 EG 
3101 Katerveersluis 1 KvB 
0602 Polder Hattem 1 HBA 

Groene <pecht' 
0612 Vecht, Vilsteren 1 VM 
0201 KH (1) JH 
0501 Vilsteren 1 AL 
1301 Dalfsen 1 VM 

Zwar t" specht ' 
0412 Junne 1 VM 
0712 RV 1 JS 
1401 Zoogenbrink 1 AL 
2501 VH 1 VM 

Grote bonte 'p""ht (meer dan 1) 
1112 Spoolderbos 2m GG 
1101 VA 2 GG 

Kleine bont., <pecht" 
1912 Oxe 3 GM 
2512 PM m GG 
2912 Koepelallee 1 VM 
3112 Ommen, Laarbrug 1 VM 
0801 TW 1 CH 
0801 LB paar VM 

H~'.b~ndparkiet • 
2712 VW 1 JBO 

Boo ml wwerik" 
2301 Blauwe Hand 1 naar Noord GG 

GrilSpieper 
1001 Zalk 40 HvdH 

Wa terpleper • 
0812, 1312, 2312 VIN 1 GG 
1312 BW (1) GG 
2312 SE 2 GG 
2912 IJssel Zwolle-Kampen 2 GG 
1001 ZB 5 HvdH 
1001 GW 2 GG 
1001 HOW 8 GG 
1001 SCW (1) GG 
1201 Herxen 7 HR/AR 
1501 SPH 1 GG 
1801 VB 55 BD 
2301 Giethoorn min 5 GG 
2301 De Bramen min 1 GG 
2301 Achtervenen (2) GG 
2401 BW 2 HvdH 
2601 BW 1 HvdH 
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Orot~ gel" kwluturt . 
0112 RZI Elburg 1 MBU/SBO 
0312 Windesheim 1 HR/AR 
0312 Zandhove 1 HR/AR 
0512 Veerallee (1) GG 
0512 Zwolle, centrum (1 ) GG 
05 12 Zwolle, provinciehu is ( 1) GG 
0712, 1812, 2412, 3112 KH 1 lH 
0812 RP 1 GG 
1112 Zwolle, stadsgracht 1 GG 
1112 Veerallee 1 GG 
1212 Vecht, MH 1 VM 
2112 Bellingeweer (1) VM 
2512 ZW 1 GG 
2912 Vecht MH (1) VM 
2912 Zwolle, RZI 1 GG 
3012 VA (1) GG 
0401 HOW 2 GG 
1001 HOW 1 GG 
1801 Katerveer 1 GG 
3101 Spoolde 1 HR/AR 

Witte kwiluturl 
(meer dan 10 en nov-feb wrn. ) 
0812 VW 4 GG 
1312 VW 6 GG 
2312 SE 4 GG 
231 2 VW 1 GG 
2512 MP 1 CH 
2812 PLM 2 VM 
29 12 VW (1) GG 
0101 Vecht MH 1 VM 
0301 VM (1) GG 
0301 HOW 20 GG 
1001 HOW (1) en 6 GG 
1701 ZB 34 HvdH 
1801 ZB 12 en 17 GG 
1801 KW min 1 GG 
2601 Antlia 1 GG 
2601 SCW 11 GG 

1'810081'1· 
I tOl Gerenpad 3 MBU 
1201 Gerenpad 5 lBO/MBU 
1301 Gerenpad 3 JBO 
1401 Gerenpad 5 lBO 
1501 Gerenpad 10 JBO 

Zwart" roodstu rt * 
3012 Heino 1 JH 

Roodbor,ttapult • 
2001 Haerst m DM 
2401 Langenholte 2 HvV 

Kn msv01l"1 (meer dan 10 en zomerwrn) 
2101 Genne 262 HvV 

Orole HI'ler • 
0401 Oldeneelallee 1 JBO 
0701 Bankastraat 1 WH 

Zangtij'ler 
2812 Ruiterlaan 2 GG 

Tjirtjaf (nov. tim febr. wrn.) 
0212 Windesheim 1 HR/AR 
0812 Westenholte 1 GG 
1312 VW 1 GG 
2212 De Zande 1 LtB 
1701 Reukgras 1 CH 

Vuurgoudhnntje • 
0312, 0412, 13 12,1512,1612,2112, 
2212,2312,2812,3112,0201,0301, 
0401, 0601, 0701, 0801, 1301, 1601, 

1701, 1212, 1001, 1101, 1201, 1401, 
2501, Veerallee 1 GG 
1112 SB 1 GG 
1212, 1001, 1101, 1201, 2301 VA 2 GG 
2512 , 2001 Dalfsen 1 VM 
2912 Spoolde 1 GG 
0601 Van ROijensingel 1 GG 
1701 LW 1 MBU 
1801 OM 1 MBU 
2301 Giethoorn 1 GG 
2401 DW 2 WG 

llurdman w 

29 12 SW min 2 GG 

Zwar'e meet 1M 

2501 VA 2. GG 

Olaon,kop * 
12.01 Den Berg 1 JS 

KDrtsnaveJboomkruip~1'" >to 

0712 Agnietenbergweg mog. 1 HB 

K1apelut"r 
011 2 Drontermeerdijk 1 "1BU/ SBO 
031 2 HB 1 VM 
0412 Beerzerveld 2 VM 
0512 AB 1 HR/AR 
081 2, 2312, 2512, 0201, 1201, 2501 VH 
1 VM 
0912,3112,0801,2701 LB 1 VM/ HR/AR 
2812 LB 1 JH 
0301 HB 2 VM 
1701 Wierdense Veld 1 MBU 
2101 Beerzerveld 1 VM 

Roek + 

2812 Langenholte 80 HvV 

Zwart" kraal (meer dan 25) 
081 2 Veerallee c 50 slpl GG 
0401 HOW 73 GG 

Bonte krillli ... 
1112 Slennebroek 1 SK 
2212 PM 1 via CH 
1101 Keteldiep 4 HvdH 

Raar* 
2612 RV 1 JS 
2701 Vilsteren 2 HR/AR 
2901 Alerdinck Baltsend paar HR/AR 
3101 VH paar VM 

Ringmus (meer dan 10) 
0812 RP c 38 GG 

lCooep 
1012 Nijenhuis tientallen SK 

Putter (meer dan 25 en aile terr.) 
2112 MP 37 LZ 
3012 Aa-Landen c 25 DA 
0801 Tolgaarderstraat 30 KvB 

5iiS (meer dan 25 en zangposten) 
1111 Dieze-West 40 H B 
0112 Aa-Landen 50 HB 
0212 Park Hogenkamp 25 HB 
0512 Tolgaarderstraat 60 KvB 
0812 Stadshagen c 60 GG 
1112 Kampen, stadspark 35 en 15 GG 
2112 MP 25 LZ 
2212 Langenholte 75 HvV 

2.512 PM 70 GG 
2712. Tolgaarderstraat 70 KvB 
1801 PK c 45 GG 
1801 Zalk (c 40) GG 

aillrmrijs '" 
031 2 Veerallee (min 1) GG 
1112 Colmschate 1 GM 
301 2 VA 2x (1) GG 
0501 Diezerdijk 30 HvV 

Krui,bek * 
011 2 Besthmenerberg 38 JH 
011 2 LB 2.0 lH 
081 2 AB 8 VM 
3112,0801 LB 4 VM 
3112 Beerzerveld 4 Vi'I 
1201 VH 6 VM 
1601 AB 16 JH 
1901 Molecaten 2 DM 
2.00 1 NIJ 11 WG 
2301 VH c 15 VM 
2501 VH c 40 VM 
3101 VH c 20 VM 

Goud.lnk • 
0512. Veerallee min 1 GG 
1112 Scheppinckmate m JBO 
1112 Spoolderbos m GG 
2812 Parallelweg 3 HR/AR 
3012, 0501 Windesheim 6 HR/ AR 
0201 Scheppinckmate v lBO 
0801 TW 6 CH 
1001 Hattem 1 GG 
1101 Keteldiep 2 HvdH 
1201 VA m+3v GG 
1201 Openluchtbad 3m+v GG 
1301 Boddemate m JBO 
2901 TW 2 CH 
3001 Windesheim 3 HR/ AR 

Appelvink' 
0312 Scheppinckmate 1 JBO 
1512 VA 2 GG 
2512 Clauspark 2 GG 
0301 VM (3) GG 
1001,1101,1201,·1501,1601,2001, 
2501, 3001 VA 1z GG 
1101 VA m+v GG 
1101 Aa-Landen 1 HvV 
1801 Park EW 17 GG 

Geelgol"'S * 
0312 Alerdinck 4 HR/ AR 
1312 Staphorsteres 20 MBU 
0401 WV 17 in totaal MBU 
1601 Lemele c 30 VM 
2501 Dalfsen 1 VM 
2501 Dalmsholte c 30 VM 
2601 PHZ 1 GG 

Rie gon (meer dan 10 en nov-feb wrn .) 
1812 MP 7 MBU 
2312 De Stokte 1 VM 
2912 IJssel Zwolle-Kampen 2 GG 
0301 V~1 6 GG 
0501 Vecht, MH 4 VM 
0601 Stokte 6 VM 
2401 Langenholte 2 HvV 
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Waamemers HBA Henk Baas LM Leo Muilwijk 
HBEl Han Beikes LtB Lydian ter Brugge 

AB Arnold Bakker HBO Herman Bouwman LS Lennaert Steen 
ABL Annemarie Blankena HBOS Harm Bosman LZ Louis Zandbergen 
ABO Allard Borst HBOU Han Bouwmeester MBU MartiJn Bunskoek 
ABE Alfred Berkhof HBU Hans Bu urman MG Marlon Geerlnk 
AD Arend Dik HDU .Henk Dubbeldam MH MartIn Heinen 
AdB Aart de Boer HdV Henk de Vos MHU Marina Hulzer 
AdV Annemarie de Vries HF Harm Franken MK Maarten Kaales 
AG Arjen Gout beek HH Henk Huige MKO Martijn Korthorst 
AK Aaldert Kreeft HHE H.J. Heeling MS Marjan Schutte 
AL Annemlek Leusink HHO Herman Hazelhorst MT Marcel Tonkes 
AM Andre Marissen HK H. at MIIH Marlette van Hall 
AR Albert Roerlng HL Henk Luten MZ Mark Zekhuls 
ARO Allard Rozema HN Herman Naarding NK Nol Klaassen 
AS Ans Selhorst HO Harry Oosterveen NvD Nelly van DiJk 
ASP Arend Spijker HPO Hans Pohlmann OR O. Reehoorn 
AV Arnold Verhoeven HR Henk Rensmk PD Pieter Doornbos 
AvdB Andrea van de Berg HRA Hanneke Rademaker PL Peter Los 
AVO Annet van Oven HRU Henk Ruiter PO Peter Oskam 
BB Bert Buisman HS H nk Selhorst PTE Paul Teunissen 
BD Bert Dijkstra HSI Herman Sieben PV Paul Verblj 
BDI Ben Diellssen HtH H.R. ten Hof PvD Peter van Dam 
BG Bert de Graaf HV Henk de Vos RA Rolf Agterhuls 
BS Be Schilder HvB Henk van Blitterswijk RB R. BIJI 
BV Bert Veldhuis HVU H. van Vuure RdJ Roelof de l onge 
CF Cor Fikkert HvV Henny van Viisteren RF Rene Flierman 
CH Cees Hummelen HvdH Herman van de Hart RG Rl nus Goutbeek 
CvD Carina van Dijk HW Herman Weekamp RH Roel Hoeve 
DA Dick Alta HWE Henk Wester RHE Rudi Heideveld 
DG Danny Gerrets HWZ Herman Wezenberg RK Robert Ketelaar 
OK Diane Kaales lSC Ingrid Schakelaar RM Ronald Messemaker 
OM Dirk Maas )B Jeroen Bredenbeek RV Rob Versteeg 
DS Dolf Stomphorst JBE Jan Beverwijk RVA Remco van Ahee 
EB Erwin Boolj JBO Jort Bosman RVH R. van ' t Hul 
EG Erwin Goutbeek JBOR Jan Borst RW Roel van der Veen 
EJG Erik Gerritsen JdG Jaap de Groot RW Rene Weljs 
EK Ellie Kemper JH Jan Hullen RvdB Ronald van de Berg 
EP Edward Postma JHA Jan Haanstra SB Sanne Bredenbeek 
ER Evert Ruiter )HE Jacob Hessellng SBO Sander Bot 
EVS E. van Beesten JHO Jacko Holtland SO Symen Deuzeman 
Eva Eduard van Oene JHOO Jaap Hoogendoorn SK Sib Kooistra 
EW Edwin Winkel JM Jan Moed SR Sjoerd Radstaak 
FAR Familie Reinders IN Jan Nap SW Sita Wig mans 
FL Frits Lautenbag )P Jeroen Postema TH Trinus Hait)ema 
FM Famille Mackaay )PO Jelmer Poelstra TK Tlm Krooneman 
FP Famllle P ns JPR Jord Prangsma TvN Tim van Nus 
FR Frank de Roder JS los Schol-ten VM Vincent Martens 
FvN Frans van Noorden JtH Jan ter Haar VS Volkmar St rikkers 
GB Gerard Seersma JvA Joo van Ardenne YN Yvonne Nieuwboer 
GG Gerrit Gerritsen JvdB los van de Berg WBU Wilko van Burken 
GGR Gerbrand Groen JvO Jan van Dljk WG WII Gerritse 
GM Gerben Mensink JvdH Jan van de Hoeve WGR W. Grossmuller 
GS Guus Smallenbroek KB Kees Borstlap WH Wlm Helder 
GSP Gerard Spit KKA Klaas Kamp WKL Wim Klooster 
GvdB Ge van den Bovenkamp KtH Kas ter Haar WS Wim Snel 
GvK Gert van Kllnken KvB Karel van Buick WT Wouter Teunissen 
GW Gerard Willemsen LD Lieuwe Dljkstra WvB Wim van Bruggen 
HB Han Beeuwkes U Leo Jorlnk WvdB Wim van den Bergh 
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IVN 
V.renlglng voar Na1Dur- en MIII.u.duuU, 

KNNV 
lIanlnldlj" Nldlrllnd .. Nlluurlliltorllcbl VI,..n11lng 
VertnlglDg waor v.ldblologle 

Afdelingsbestuur 

¥GomUtr 	 VHature 

sarellrla 	 Hlnk YIn BlitIerIWIJII 
Westenholterweg 7 
8042 AE ZWQlle 
038 - 4234191 
vanblltterswljk-wlersma@wxs.nl 

plnnlngm.....r 	 Petre Scllep 
Melkmarkt 42a 
8011 ME Zwolle 
038 - 42291 0 
Petra_SChep@hotmall.com 

beltUUl'llid 	 Elj_ YIn DongIn 
(tevens projecten) 	 Prlnses Irenelaa 24 

8091 AT Wezep 
038 - 3762696 
elja-paulvandongen@zonnet.nl 

beltuul'llid 	 Nicol, V'rYOort 
(tevens website) 	 Kattenwlnkelweg 12 

8015 PW Zwolle 
0529 - 481488 
nian .hubersvervoort@wxs.nl 

..balll: www.knnw.nI/ZWalll 

..illite Vog,lwllkgroep www.vwgzwall•.nl 
,-mailldreB aldiling zwalllOknnw.nl 

pUltldm 	 KNNV Afdellng Zwolle 
Postbus 1275 
8001 BG Zwolle 

Contttblltil KIINV 
Leden ( 25,- per jaar, Incl. toezendlng van Natura, 

het landeUjke tljdschrlft van de KNNV; 

Hulsgenootleden {: 11,
Regionale leden (afdellngslld (14, 

Glronummer: 998242 t.n.v. KVNV Zwolle 


Afdellngsbestuur 

vaorzltttr 

&lCI1Itarl1 

pennlnam..lt.r 

bt&tuuralld 

bt&luul'liid 

bull/urslld 

bt&tuurslld 

tal. contactadm 

weballl: 
e-malladm: 

pllllldm 

Contrlbulla IVN 

Albert VIIIIIIIII_ 
Thorbeckelaan 2-A 
8014 AZ Zwolle 
038 - 4654270 
aversteegde@msn.com 

Aile Blam 
Eerbeek 4 
8033 BJ Zwolle 
038 - 4541458 
j ohanblom@wlsh.nl 

Garm I.n Brink. 
Scrlverlusmate 16 
8014 N Zwolle 
038 - 4654968 
wllmatenbrlnke@hetnet.nl 

HI'" dl Janl 
Fabrteksweg 9 
8015 PS Zwolle 
0529 - 497648 
harculohans@hetnet.nl 

Alike Orl""oll 
Eendrachtstraat 70 
8012 VZ Zwolle 
038 - 4237235 
aalke@yahoo.com 

Marjl. van B.ntllam 
Rijnlaan 209 
8032 MX Zwolle. 
038 - 4549625 
richardvanbenthem@hetnet.nl 

Olellir SIIIII 
v. Middachtenmarke 15 
8016 GC Zwolle 
dletterstege@home.nl 
038 - 4654840 

G.rdl BooRm 
038 - 4217317 

www.IvnzwlIUe.clll.nll 
IVRZWOIIIOpllntt.nl 

IVN Afdeling Zwolle e.o. 
Postbus 272 
8000 AG Zwolle 

Donateurs mlnlmaal ( 7,95 per jaar; 

Leden (actlef) ( 13,60 per jaar, Ind. toezending van 

Mens en Natuur ; 

HUisgenootlid ( 6,80. 

Gironummer: 124197 t.n.v. IVN Zwolle 

Wljziglngen m.b.t . het donateurs- en IIdmaatschap 

schrtftelljk doorgeven aan postadres of per e-mail : 

Ivnzwolle@planet.nl 
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indien onbestelbaar verzenden aan : 
IVN 
Postbus 272 
8000 AG Zwolle 

~ -

gezamelijke ullgave van KNNV afdellng iwolle en IVN afdeling Zwolle a.o. 
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