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Bij de voorplaat: sierlijke witsnuitlibel 
Foto: Erik Veldkamp
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Het is eind oktober en langzaam kleuren de bomen rood, 
geel en bruin. Het duurt niet meer lang totdat alle bladeren 
van de bomen zijn. Herfst! Een heerlijke tijd: pompoensoep, 
puree van tamme kastanjes (gemaakt op een winderige 
dag, waarbij je lekker binnen aan de slag gaat, na een 
ochtend kastanjes zoeken) en paddenstoelen in allerlei 
vormen, kleuren en maten.

Die laatste categorie vindt u in dit ZNT terug: twee stukken 
van Gerard Bredewold over de nieuwe paddenstoelen in het 
Westerveldse Bos. Maar er zitten ook nog zomerse tinten 
aan dit ZNT: een stuk over twee nieuwe libellensoorten, ook 
in het Westerveldse Bos, een stuk over mieren, een verslag 
van het nazomerfeest, een artikel over Operatie Steenbreek 
en een artikel over de bestrijding van de reuzenberenklauw. 
We besteden aandacht aan de oprichting van de groene 
website www.groenbezig.nl en ook het bestuur van het 
IVN heeft haar steentje bijgedragen. Natuurlijk ontbreken 
ook de twee recensies niet.

Wij bedanken alle auteurs en fotografen voor hun bijdragen 
aan dit nummer.

In het vorige nummer berichtten wij over de bouw van 
twee huiszwaluwtillen in Zwolle. Helaas hebben de 
huiszwaluwen deze tillen nog niet uitgekozen om in te 
broeden. Misschien volgend jaar?

De kopijsluiting voor het volgende nummer (ZNT 25/1, 
2018) is zondag 11 februari 2018.

Wij kijken uit naar uw bijdragen en wij wensen u met dit 
nummer veel leesplezier.

Leander Broere
Jeroen Koot
Gabi Milder
Carin van de Ploeg
Wietske Prummel

zntredactie@live.nl
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De 41ste en de 42ste libellensoorten van het 
Westerveldse Bos door Hettie ten Klooster en Alfred van der Burgh

Toen ik op woensdag 14 juni 2017 bezig was mijn foto’s op Waarneming.nl in te voeren hoorde ik de ping 
van een binnenkomende mail. Erik Veldkamp meldde zich: “Ik heb net ook een sierlijke 
witsnuitlibel gevonden in het Westerveldse Bos, ongeveer 15 m naast het kleine bruggetje, op een 
waterlelieblad een metertje van de kant.” Ook mailde Erik dat Ruben Winter op zondag 11 juni 2017 al 
een sierlijke witsnuitlibel had gevonden op de golfbaan van Zwolle. Dit is waarschijnlijk de eerste vondst 
van deze soort in Zwolle ooit!

De sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) is in Nederland een zeer zeldzame libellensoort die 
voornamelijk in de Wieden-Weerribben voorkomt, maar dus ook in Zwolle (figuur 1). Snel pakte ik mijn 
camera en ging naar de door Erik aangegeven plaats.

Na enig zoeken vond ik warempel een mannetje sierlijke witsnuitlibel op een waterlelieblad. Met 
ingehouden adem nam ik een foto. Toen vloog hij weg, maar hij kwam even later toch weer op hetzelfde 
lelieblad terug, zodat ik meer foto’s kon maken.

Ik belde mijn zoekmaatje Gerard Bredewold. Misschien wilde hij ook foto’s maken. Erik Veldkamp kwam 
ook even kijken en maakte nog wat foto’s. Het licht was nu anders en beter. Terwijl Erik mij zijn 
ervaringen vertelde, kwam Gerard aanfietsen.

Terwijl Gerard zijn foto’s maakte, zochten Erik en ik de beide kanten van de wetering af in de hoop nog 
andere exemplaren te vinden. Dit was helaas zonder resultaat. In zeer goede stemming gingen we 
huiswaarts. De zeer zeldzame sierlijke witsnuitlibel ging de boeken in als de 41ste libellensoort van het 
Westerveldse Bos.

Op vrijdag 30 juni 2017 wist Gerard Bredewold een mannetje tangpantserjuffer (Lestes dryas) vast te 
leggen (figuur 2). Deze juffer staat als zeldzaam te boek, en was tot nu toe nog niet bekend van het 
Westerveldse Bos. Helaas was ik daar niet bij aanwezig. Ik weet dus ook niet hoe dit alles in zijn werk is 
gegaan. De tangpantserjuffer is de 42ste libellensoort van het Westerveldse Bos.

In de Wieden-Weerribben met een gezamenlijke oppervlakte van 10.000 ha (100 km²) komen ongeveer 
50 verschillende libellensoorten voor. Het is daarom heel bijzonder dat in het Zwolse Westerveldse Bos 
met een oppervlakte van slechts 60 hectare, 42 verschillende soorten libellen zijn waargenomen, 
waarvan er 11 op de Rode Lijst staan. We zoeken verder!

Figuur 1:   Drie opnames van de sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis), de 41ste libellensoort waargenomen in  
 het  Westerveldse Bos in Zwolle (op 14 juni 2017). (foto: Erik Veldkamp)
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Figuur 2:  Het mannetje tangpantserjuffer dat  
 op 30 juni 2017 werd waargenomen in  
 het Westerveldse Bos: de 42ste libellen 
 soort van dat gebied.
 (foto: Gerard Bredewold)

De bestrijding van de reuzenberenklauw in Zwolle 
door Jelle Zijlstra

Piet Bremer schreef in het tweede nummer van het ZNT van jaargang 21 (2014), op p. 17: “De 
reuzenberenklauw is een indrukwekkende soort. Ze behoort met haar soms meer dan twee meter hoge 
bloeistengels tot de meest robuuste kruiden in ons land. Het is een exoot die afkomstig is uit 
Zuidwest-Azië. Hoewel als heel grote plant mooi en indrukwekkend, is haar reputatie niet onbesproken. 
Bij aanraken treedt een huidallergie op wat tot vervelende blaren kan leiden. Niet aanraken is dus het 
advies. Wanneer de soort met enkele exemplaren een bosrand, berm of park opfleurt, is er niet veel aan 
de hand. Maar kleine plekken kunnen zonder maaibeheer erg groot worden en de situatie kan geheel uit 
de hand lopen.” Dit laatste is op verschillende plekken binnen de gemeente Zwolle gebeurd. Een groep 
mensen in Zwolle is al verschillende jaren actief om de reuzenberenklauw te bestrijden. 
 
Waar pakken we de reuzenberenklauw aan?
In totaal zijn we nu betrokken bij 104 locaties in heel Zwolle (figuur 1), variërend van hele grote 
locaties van een paar honderd vierkante meter tot locaties met maar één plant. De meeste locaties 
binnen Zwolle liggen in Zwolle-Zuid. Bloemisten en 
tuinders teelden en verkochten de reuzenberenklauw 
daar in het verleden. De stengels en bloemen 
gebruikten ze in bloemstukken. De meest 
noordelijke vindplaats van deze plant ligt op de plek 
waar de Vecht in het Zwarte Water uitmondt; de 
meest zuidelijke bij de tichelgaten nabij het dorp 
Windesheim. Op sommige groeiplaatsen hebben 
honderden reuzenberenklauwen alle andere planten 
overwoekerd. Op enkele locaties bestrijden we de 
reuzenberenklauw nu al 4 jaar lang. 
Figuur 1:   Kaart van Zwolle met de locaties waar in 2017 
 reuzenberenklauwen bestreden werden. Betekenis  
 van de kleuren: twee kleuren groen: kleine locaties 
 (bijna) onder controle; geel: planten verwijderd,   
          er komen nog nieuwe, maar het aantal vermindert; 
 oranje: planten verwijderd, er komen nog steeds   
 nieuwe; rood: niet onder controle.
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Hoe pakken we de reuzenberenklauw aan?
De reuzenberenklauw is een tweejarige plant: in het eerste jaar wordt de plant ca. 2 meter hoog met 
grote bladeren. Hij vormt dan een forse wortelstok. Tegen de winter sterft de plant bovengronds af. In 
het voorjaar loopt de wortelstok snel uit en vormt een bloeiende plant van wel 3 à 4 meter hoogte. Het 
kerndoel van de bestrijding is te voorkomen dat de planten in bloei komen. Eén bloeiende plant kan na-
melijk tienduizenden zaden vormen, die voor verdere verspreiding zorgen. Deze zaden blijven minimaal 
5 jaar kiemkrachtig.

We beginnen in maart of april op alle 
locaties met eens per 4 weken de reuzen-
berenklauw met een lange schoffel weg 
te steken. We dragen daarbij laarzen en 
handschoenen. We gaan hiermee door tot 
in november. Hiermee voorkomen we dat 
planten in bloei komen en zaad afzetten. 
Wanneer we toch nog bloeiende planten 
aantreffen, voeren we de bloemen af als 
restafval, in vuilniszakken. De bloemen en 
zaden gaan dus niet in de groen-
container, zodat ook op deze manier 
verdere uitbreiding wordt tegengegaan! 
Wanneer er op een locatie slechts een of 
twee planten staan, graven we, indien 
mogelijk, de wortelstok uit.
 
Zijn er andere methodes dan 
wegsteken?
De reuzenberenklauw zou met chemische 
bestrijdingsmiddelen bestreden kunnen 
worden, maar die zijn bij de gemeente 
Zwolle gelukkig niet toegestaan. Het 
bedrijf Plant Biocontrol International (PBI) 
ontwikkelde samen met de Universiteit 
van Wageningen een natuurlijk 
bestrijdingsmiddel, BioBeer. Het is wel een prijzig middel, zeker wanneer er - zoals in Zwolle - op vele 
locaties planten te bestrijden zijn. Bovendien is het middel niet vrij verkrijgbaar.

Er is echter nog een andere oplossing. Bestrijding van de reuzenberenklauw kan namelijk ook met heet 
water. Je spuit eerst de bovengrondse delen met heet water dood en daarna de wortels. Dit is een 
kostbare methode en op dit moment is nog niet duidelijk hoe effectief het is. Voorlopig kiezen wij nog 
voor de simpele schoffelmethode: die kost wel veel tijd en moet een aantal jaren volgehouden worden.

Hoe is het in de rest van Nederland en Europa?
In heel veel gemeenten in Nederland en ook in andere landen vormt de reuzenberenklauw een groeiend 
probleem. In vele gemeenten is het probleem al veel groter dan in Zwolle. Zo zijn in Almere hele 
bospercelen overwoekerd door de reuzenberenklauw. Inmiddels heeft de Europese Unie de reuzenberen-
klauw op de lijst van verboden planten gezet. Deze plantensoorten mogen binnen Europa niet verkocht 
worden. De overheid is verplicht een beheersplan voor de bestrijding van de reuzenberenklauw op te 
stellen.

Figuur 2a:  Een zee van bloeiende reuzenberenklauwen langs het pad  
 tussen de zuidwestelijke zijde van Dinoland (achter het  
 hek) en de IJsselallee (de N337) voordat met de bestrijding  
 werd begonnen. Aan het fietspad langs het spoor, om de  
 hoek van deze locatie, staan ook veel reuzenberenklauwen.  
 De groep vrijwilligers bestrijdt ook die planten. 
 (foto: Jelle Zijlstra)
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Met wie doen we het?
We zijn op dit moment met zeven vrijwilligers, ieder pakt een deel van de locaties aan. Soms helpen 
bewoners mee de reuzenberenklauwen in hun eigen tuin of in de directe omgeving te bestrijden. We 
werken in overleg met de gemeente Zwolle. De ROVA helpt ons op locaties die te groot zijn om ze door 
vrijwilligers te laten doen. Daarnaast hebben we overleg met de eigenaren van terreinen of tuinen waar 
de reuzenberenklauw voorkomt, waaronder Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijsselse Delta, 
Landschap Overijssel, Enexis, NS en ProRail. Landschap Overijssel voert zelf de bestrijding op haar 
terreinen uit. Enexis, ProRail en NS helpen nu ook zelf daadwerkelijk mee, met eigen materieel. Van de 
gemeente ontvangen we een kleine onkostenvergoeding, waarmee we ons gereedschap hebben kunnen 
aanschaffen (schoffel, handschoenen, laarzen enz.).

Met de klok mee; 
Figuur 2b :  Dezelfde plek als in figuur 2a na de eerste bestrijding door de vrijwilligers (achter het hek attracties van 
 Dinoland). 
Figuur 2c: Dezelfde locatie na de grondige aanpak door de ROVA; rechts het hek langs Dinoland, links de geluidswal  
 langs de IJsselallee.
Figuur 2d: Dezelfde locatie, ca. 4 weken later: een zee van jonge reuzenberenklauwen.
Figuur 2e: Dezelfde plek , nadat de vrijwilligers gedurende enkele uren de jonge reuzenberenklauwen hadden 
 verwijderd. (Alle foto’s: Jelle Zijlstra)
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Resultaat
Op de kleinere locaties met minder dan 100 planten lukt het prima om de reuzenberenklauw onder 
controle te krijgen. De plant komt hier meestal niet meer in bloei. De opkomende jongere planten 
worden in het groeiseizoen iedere maand weggestoken. De enkele kleine plant die toch nog in bloei komt 
wordt afgeknipt en afgevoerd als restafval.

Op de grotere locaties van meer dan een paar honderd vierkante meter is het een ander verhaal. Ook 
hier lukt het om de plant vroeg af te steken en kunnen we voorkomen dat de plant in bloei komt. Maar 
hier is het aantal opkomende jonge planten doorgaans zo groot, dat het ons als vrijwilligers niet lukt ze 
allemaal weg te steken. Gelukkig hebben we nu goed contact met de gemeente Zwolle en met de 
uitvoerende instantie, de ROVA. Met groot materieel wordt de gehele locatie gemaaid of gehakseld. En 
toch staan er dan na een of twee maanden weer duizenden reuzenberenklauwen van 20-40 cm hoog. De 
ROVA pakt deze locaties 3 tot 4 keer per jaar aan, totdat het aantal jonge planten uiteindelijk afneemt. 
Dit wordt onder andere uitgevoerd op de locatie achter Dinoland (figuur 2), langs de Frankhuizerweg en 
tussen de Wipstrikkerallee en de Ceintuurbaan. De komende jaren zullen we zien of deze aanpak 
effectief is. Uit Westenholte en Stadshagen hebben we nu ook een paar meldingen van reuzenberen-
klauw gekregen. De bestrijding begint ook daar op gang te komen.

Lukt bestrijding overal?
Op bijna alle 104 locaties slaat de bestrijding goed aan. Er zijn echter vier locaties waar het minder goed 
gaat. Op de eerste weigert de tuineigenaar iedere medewerking. Hij vindt dat de reuzenberenklauw 
helemaal geen gevaarlijke plant is en ziet daardoor het gevaar van verspreiding niet in. In deze tuin 
staat de reuzenberenklauw in groten getale volop in bloei. Een andere eigenaar wil wel meewerken maar 
blijft in gebreke waardoor ook hier de plant weer volop in bloei staat. Samen met de gemeente wordt 
gekeken hoe we voor deze twee tuinen tot een goede aanpak kunnen komen, zeker met de verplichte 
aanpak door de Europese Unie in het achterhoofd.

Op de derde locatie wordt de reuzenberenklauw wel door de eigenaar bestreden, maar is de aanpak nog 
niet effectief genoeg. De vierde locatie is een grote locatie waar de aanwonenden zelf niet voldoende 
meewerken aan de bestrijding. Hij ligt juist buiten de gemeente Zwolle (in de gemeente Kampen) en 
levert geen gevaar op voor Zwolle. Omdat we onze handen vol hebben aan de locaties binnen Zwolle zijn 
we op deze locatie gestopt. Mochten we er een paar vrijwilligers bij krijgen dan zullen we onze deelname 
opnieuw bezien.

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom
Momenteel kunnen we het met ons zevenen net aan. Een versterking met een of twee vrijwilligers zou 
mooi zijn. Dit komt vooral omdat er steeds meer locaties gemeld worden. Vooral in Stadshagen en 
Westenholte zou versterking fijn zijn. We bieden nuttig werk in de vrije natuur, op de mooiste plekjes 
van Zwolle, waarbij we de gemeente helpen om een probleem op te lossen. Nieuwe deelnemers worden 
door ons goed geïnstrueerd. Er is onderling leuk contact en je maakt deel uit van een team. Er is 
waardering vanuit de gemeente en van de diverse grondeigenaren. De tijdsinvestering is in het 
groeiseizoen een paar uur in de maand.

Aanmelden om mee te doen
Dat kan bij Jelle Zijlstra, 038-4542562, jellezijlstra@telfort.nl, of bij Peter Ellenbroek, 038-4651709, 
peterellenbroek@hotmail.com. We gaan dan samen op een paar locaties kijken. Daarna besluit je of het 
iets voor je is en loop je een tijdje mee met ervaren reuzenberenklauwbestrijders mee. Daarna krijg je 
je eigen locatie toebedeeld. Wie reuzenberenklauwen weet te staan, kan dit bij ons melden.
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De olijfgroene schijfzwam in het Westerveldse Bos 
door Gerard Bredewold

Op donderdag 31 augustus 2017 wandelde ik door het Westerveldse Bos, zoals gewoonlijk op zoek naar 
libellen, vlinders en sprinkhanen … je moet toch wat doen als vrijwilliger. Maar ja, paddenstoelen, dat is 
een ander verhaal. Die waren er toch ook alweer te vinden. Zelfs de zwartwordende wasplaat (Hygrocy-
be conica) liet zich al zien.

Ik ging toch ook maar eens kijken of er al wasbekertjes (het geslacht Orbilia) of andere zakjeszwammen 
(de stam Ascomycota) te zien waren op de omgevallen wegrottende bomen. Het duurde niet lang of ik 
vond het wit gaffelhaarbuisje (Henningsomyces candidus). Hij is niet zeldzaam, maar is altijd leuk om te 
vinden.

Even later zag ik tussen het mos wat wittige bolletjes zitten op een boomstam diep in de klei. Zonder 
veel verwachting maakte ik een foto. De wittige bolletjes bleken niets bijzonders te zijn (een schimmel). 
Bij het uitvergroten van de foto echter zag ik groene bekertjes en schijfjes. Hoewel de kleur wat afweek 
dacht ik aan het groen franjekelkje (Aeruginoscyphus sericeus). Voor de zekerheid nam ik wat materiaal 
mee voor onderzoek.

Herma Visscher heeft het materiaal microscopisch onderzocht. Tot onze grote verrassing bleek het de 
olijfgroene schijfzwam (Diplocarpa bloxamii) te zijn. De soort is nieuw voor het Westerveldse Bos. Het is 
zelfs nog maar de tweede vondst voor Nederland! Stip Helleman heeft de determinatie van de olijfgroene 
schijfzwam uit het Westerveldse Bos bevestigd. Op 1 september 2017 hebben leden van de Paddenstoe-
lenwerkgroep van KNNV en IVN de zeer zeldzame paddenstoel ook bekeken.

Het begon allemaal op een rustige donderdagmorgen …

Figuur 1:  De olijfgroene schijfzwam (Diplocarpa bloxamii)  
 in het Westerveldse Bos. Het zijn de groene 
 bekertjes en schijfjes met een zwarte rand en  
 onderkant (de kleinere witte bolletjes zijn een  
 schimmel). (foto: Gerard Bredewold)

Figuur 2:  Detailopname van de olijfgroene schijfzwam  
 (Diplocarpa bloxamii) in het Westerveldse Bos.  
 (foto: Herma Visscher)



10 | Zwols Natuur Tijdschrift 24e jaargang nummer 2

ZNT

Nog een paddenstoel van Westerveld 
door Gerard Bredewold

Om het na mijn stukje over de olijfgroene schijfzwam nog wat kleurrijker groen te maken: op 10 
oktober vond ik ook in het Westerveldse Bos de grootsporige kopergroenbekerzwam (Chlorociboria 
aeruginosa). Het prachtig gekleurde zwammetje met een doorsnede van 1 mm groeide op een blad van 
een loofboom. Ook nu was Herma Visscher zo vriendelijk het met haar microscoop te onderzoeken. Zij 
kwam daarbij op de juiste naam. Op Waarneming.nl is deze paddenstoel als zeer zeldzaam aangegeven. 
Dit is de achtste vindplaats in Nederland.

Figuur 1&2:  Grootsporige kopergroenbekerzwammen (Chlorociboria aeruginosa) op een blad van een loofboom. 
 (foto’s: Gerard Bredewold)

Goed bezig buurman? 
door Hans de Jong

Sinds augustus woon ik met mijn vrouw Ineke weer in een gewoon huis in de stad Zwolle. Na een 
verbouwing van zes maanden konden we er eindelijk in. Maar voor het zover was moesten er heel wat 
beslissingen genomen worden. Ik had maar weinig eisen: het moest duurzaam worden en ik wilde graag 
mijn 90 strekkende meter boeken kwijt. De boeken vergeet ik maar even, die staan voor het merendeel 
nog ergens in een opslag.

Die duurzaamheid, liever heb ik het over de ‘volhoudbaarheid’, gaf veel stof tot nadenken. Een van de 
duurzame activiteiten was het doorzagen van de meeste regenpijpen. Het hoofdschudden van de 
installateur negeerden we maar. Voor een aanpassing van de volkomen versteende tuin hadden we nog 
geen tijd. Dus gewoon doorzagen van de regenpijp en een gat in de grond waar het water in weg zou 
moeten lopen.

Eind juli kregen we een van de enorme buien die bij het veranderende klimaat lijken te horen: 60 mm 
binnen een uur. Telefoon van de bouwvakkers: “Vinden jullie het erg dat het water het huis in loopt?”. 
Dat vonden we wel en dat betekende dus direct flink gaten spitten in de klei om het water weg te laten 
lopen. Inmiddels zijn alle stenen uit de tuin en kunnen we meer water bergen; de bergingskratten zijn 
ook besteld. De platte daken van het huis zijn geschikt gemaakt voor Sedum-planten. Die komen 
binnenkort. Daarmee kunnen we het regenwater langer vasthouden. Wat het nut van dit afkoppelen nog 
meer is kunnen jullie lezen op www.operatiesteenbreek.nl. Elders in dit ZNT staat een stuk over de 
activiteiten van onze werkgroep Steenbreek in de wijk Assendorp.
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Het lastige van beslissingen nemen op basis van ‘volhoudbaarheid’ is dat je veel zaken moet meewegen 
die niet in geld zijn uit te drukken. Met welke zwaarte van buien moeten we rekening houden? Tot voor 
kort was het makkelijk: ik richt mijn tuin in zoals dat mij uitkomt. Weg met het gras - dat moet steeds 
gemaaid, en het schuurtje is zo klein dat ik de maaimachine liever kwijt ben. Veel tegels: weinig 
onderhoud. Kunststof bankstel en mooie verwarming op gas zodat ik in maart al buiten kan zitten. Maar 
dan zijn wij als IVN/KNNV’ers toch bevoorrechte mensen, omdat we van nature gewend zijn waarde te 
hechten aan niet-materiële zaken, zoals de merel in het gras die een worm uit de grond trekt, de
vlinders in de tuin etc.

Langzamerhand dringt het gelukkig tot steeds meer mensen door dat het belangrijk is de natuurlijke 
omgeving in zijn waarde te laten. Duurzaam Doen is toch eigenlijk niet veel meer dan natuurlijk doen.

Alles over groen vrijwilligerswerk in Overijssel vind je op
groenbezig.nl door Hettie ten Klooster

Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel hebben op 30 juni 2017 officieel het nieuwe 
digitale platform voor alle groene vrijwilligers in Overijssel groenbezig.nl gelanceerd. Dit vond plaats op 
het Veldsymposium en de netwerkdag voor vrijwilligers, die Natuur en Milieu Overijssel op die dag 
samen met Landschap Overijssel organiseerde op Landgoed De Horte in Dalfsen. Het platform is een 
netwerk, servicedesk en etalage voor groen vrijwilligerswerk in één.

De website www.groenbezig.nl is de plek waar je alles dat met groen vrijwilligerswerk in Overijssel te 
maken heeft kunt vinden. Van interessante vacatures tot leuke ad hoc-klussen. Van inspirerende 
verhalen van vrijwilligers tot informatie over nieuwe cursussen. Van informatie en tips voor de 
organisaties tot een overzicht van alle groene vrijwilligers(organisaties) in Overijssel.

Groenbezig wil ook nieuwe mensen 
enthousiasmeren voor groen vrijwilligerswerk 
(figuur1). Daarnaast kun je op de website zien wat 
er allemaal aan groen-vrijwilligerswerk gebeurt in 
Overijssel. Ook staan er tips voor het werven van 
nieuwe vrijwilligers. Landschap 
Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel zijn de 
initiatiefnemers van groenbezig.nl. Zij ontwikkelden het platform samen met een tiental vrijwilligers. 
Groenbezig wordt mede gefinancierd door de Provincie Overijssel en de Nationale Postcode Loterij.

Breng eens een bezoekje aan www.groenbezig.nl en kijk 
welke interessante cursussen worden 
aangeboden. Of lees de leuke column van Michelle Brouwer 
over de vrijwilligers die zij tegenkomt. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Figuur 1:  Publieksexcursie van het IVN bij een mierennest op de 
                      Leemkule in Hattem. (foto: Ine Reinders)
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Mieren deel 1. Op zoek naar mieren(hopen) in het 
Rechterense Veld  door Alfred van der Burgh

Inleiding
Ongeveer 20 jaar geleden werden de mieren in het Rechterense Veld bij Dalfsen voor het laatst 
geïnventariseerd. Beheerder Natuurmonumenten had dan ook behoefte aan informatie over de actuele 
stand van de mieren. Deze fascinerende insecten leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan het 
ecosysteem van een bos. Het zijn onder meer echte opruimers en plaagbestrijders.

Daan Vreugdenhil, beheerder van het Rechterense Veld, kwam 
met de vraag of de Werkgroep Insecten/Vlinders van IVN en KNNV 
Zwolle de mieren in dit gebied wilde inventariseren. Fred Hartog 
en ik hebben als leken op het gebied van mieren de handschoen 
opgepakt (figuur 1). Op woensdag 17 mei 2017 spraken we met 
Daan af bij de schaapskooi aan de Bosrandweg voor een eerste 
verkenning van het gebied. Aanvankelijk ging het met name om 
de bosmierenhopen. We troffen de ene hoop na de andere aan, 
steeds in de buurt van een grove den (zie kader 1). Behalve Fred 
en ik namen ook Ine Reinders, Sandra Narain, Erik van Dijk, Peter 
de Kraker en Sib Kooistra aan deze interessante excursies deel. Dit 
artikel is het eerste stuk over de mieren van het Rechterense Veld. 
In het volgende nummer komt deel 2.

Kaal of behaard?
Wie kent ze niet? De koepelnesten van rode bosmieren (figuur 2). 
Er gaat achter deze ‘soort’ een complexe wereld schuil. Er zijn 
namelijk verschillende soorten rode bosmieren; een ingewikkeld 
verhaal, daarover meer in deel 2. Sommige hebben staande haren 
op het borststuk en onder de kop, andere niet en dan zijn er ook 
nog hybriden. De eerste heet de behaarde bosmier (Formica rufa), 
de tweede de kale bosmier (Formica polyctena). Dat klinkt 
ingewikkeld en dat is het ook. Waarom zo veel ophef over enkele 
staande haartjes? Zeker als er ook nog tussenvormen bestaan.

De kale bosmier heeft een andere levenswijze dan de behaarde. Wandelend door het bos kun je dat 
goed zien: wanneer je een koepelnest van circa 50 cm hoog ziet en vervolgens in een straal van 30 
meter geen enkel ander koepelnest aantreft, dan heb je waarschijnlijk te maken met de behaarde 

Figuur 1:   Fred Hartog (links) en Alfred   
 van der Burgh (rechts) 
 onderzoeken een mierenhoop  
 in het Rechterense Veld. 
 (foto: Ine Reinders)

KADER 1
 
Dat de grove den (Pinus sylvestris) een belangrijke rol speelt in het leven van de bosmieren wordt 
duidelijk als je kijkt naar het mierenpad op de stam. Boven in de kruin zit namelijk een kolonie 
bladluizen die regelmatig ‘gemolken’ wordt; de mieren nemen de zoete druppeltjes honingdauw, die 
ze bij het melken van de bladluizen opslaan in een speciale krop in hun achterlijf, mee naar hun nest 
als voedsel voor hun larven. Deze kudde bladluizen wordt gekoesterd door de bosmieren: in het najaar 
halen ze de bladluizen één voor één naar beneden en ze brengen ze in het voorjaar weer naar boven. 
Heuse veeteelt!

Wanneer je even de tijd neemt: mieren slaan de honingdauw boven in de boom dus op in hun krop en 
nemen die mee naar hun nest beneden. Op het mierenpad op de boomstam kun je dat zien! De mieren 
die naar beneden gaan hebben een volle krop en dus een dikker achterlijf dan de mieren die naar 
boven gaan.
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bosmier. Wanneer je binnen een straal van ongeveer 5 meter wél een andere nestkoepel vindt, gaat het 
waarschijnlijk om de kale bosmier.

De behaarde bosmier is namelijk veel territorialer dan de kale. Een kolonie van kale bosmieren bestaat 
vaak uit meerdere nesten met allerlei verbindingswegen. Maar hoe kom je er nu achter of een nest dat 
zich 6 meter verderop bevindt wél of niet bij dezelfde kolonie hoort? Daar is een eenvoudig trucje voor: 
neem een handjevol mieren van het ene nest en laat ze vallen boven het andere. Mieren van dezelfde 
kolonie zullen elkaar onmiddellijk herkennen aan de nestgeur. Wanneer je dus ziet dat de nieuwkomers 
worden geaccepteerd, dan horen ze tot dezelfde kolonie. Anders ontstaat er ‘oorlog’ en zullen de 
nieuwkomers bestreden worden en als voedsel dienen voor de nieuwe generatie. Voor meer informatie 
over koepelnesten: zie kader 2.

Méér dan bosmieren
Tijdens onze acht verdere wekelijkse zoektochten waren er ook 
dagen dat we geen enkele bult vonden. Soms was het terrein te 
vochtig, getuige de aanwezige dopheide. Soms was het te 
schaduwrijk door de aanwezigheid van de koningsvaren (Osmunda 
regalis) met zijn grote horizontale bladeren.

Wel troffen we dan andere soorten mieren aan: zwart, rood, zwart-rood, grauwzwart, geel, groot, klein, 
snel of traag. De nesten van deze mieren hadden lang niet altijd een koepel. Zij nestelden vaak onder 
of in een omgevallen boom of geheel ondergronds. Zo’n ondergronds nest verraadt zich soms door een 
zanderig plekje van 20 cm doorsnee of een zandbultje van enkele centimeters hoog.

Nu zijn er in Nederland 83 soorten mieren en de verschillen zijn vaak bijzonder klein: een schubje of 
knopen tussen het borststuk en het achterlijf (zie kader 3), een deukje in het kopschild, beharing op het 
eerste antennelid … Kortom, zonder een loepje van 20x of een binoculair van 40x kom je niet zo ver als 
je een mier echt op naam wilt brengen. Toch kun je ook al veel zien aan de nesten, het gedrag, het 
formaat en de kleur van mieren. Naast de kale bosmier (Formica polyctena) vonden we ook met 
zekerheid de humusmier (Lasius platythorax). Deze nestelt graag in humeus materiaal zoals in 
vermolmd hout (figuur 3 en 4).

Interesse?
Wanneer je door bovenstaand verhaal geïnteresseerd bent geraakt in mieren... Laat het weten. Ik ga in 
2018 graag weer het veld of bos in op zoek naar mieren in en rond Zwolle.

Figuur 2:   Koepelnest van rode 
 bosmieren in het Rechterense   
 Veld.  (foto: Alfred van der Burgh)

KADER 2
 
Rode bosmieren kunnen niet zelfstandig een nest beginnen. Ze 
hebben daar slaven (excusez le mot) voor nodig. Wanneer een 
bosmierkoningin na de paring, die gebeurt tijdens een 
bruidsvlucht met de gevleugelde mannetjes, weer op de grond 
terechtkomt, gaat ze op zoek naar een kolonie slaafmieren 
(subgenus Serviformica). Wanneer ze in zo’n ondergronds nest 
binnenkomt is ze lang niet altijd welkom, maar soms lukt het 
haar om geaccepteerd te worden. Ze laat zich verzorgen door 
de slaafmieren en kan beginnen met eitjes leggen. Ook die 
worden verzorgd door de slaven. Vervolgens slaat het onheil toe 
voor de slaafmieren: de jonge bosmieren eten hun verzorgers 
op en moorden vervolgens het hele nest uit. Dit proces duurt 
2-3 jaar; daarna pas beginnen ze aan het bouwen van een 
bovengrondse koepel.
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KADER 3

De twee belangrijkste onderfamilies van de mieren in Nederland zijn de knoop- en de schubmieren. 
Het eerste belangrijke onderscheid tussen deze groepen zit tussen het borststuk en het achterlijf: daar 
zit een kleine of grote schub, óf er zitten knopen. Een ander belangrijk verschil tussen deze twee 
groepen is: knoopmieren kunnen steken met hun achterlijf en daarbij spuiten zij mierenzuur; 
schubmieren kunnen dat niet, maar ze kunnen wel bijten en vervolgens mierenzuur sproeien in de 
wond. Dat klinkt allemaal wellicht erg dramatisch, maar in de praktijk richten onze inheemse mieren 
weinig lichamelijke schade aan.

Figuur 3:  De humusmier nestelt graag in humeus materiaal  
 zoals vermolmd hout. (foto: Alfred van der Burgh)

Figuur 4:  Nest van een humusmier in een oude 
 boomstronk.  (foto: Alfred van der Burgh)
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Onze VogelZANGcursus is TÓP!  door Ine Reinders

Ja, ZANG in hoofdletters want de nadruk bij deze cursus ligt op de ZANG van de vogels. Vanaf begin 
maart tot eind mei lopen cursisten onder leiding van minstens twee gidsen iedere week zo’n anderhalf 
uur lekker buiten om te luisteren naar de vogels in en om Zwolle. Zo leer je vogels herkennen aan hun 
ZANG! En beleef je het voorjaar op een heel bijzondere manier.

Dit voorjaar waren op zaterdag Martje Dijks, José Eijkelkamp, Wietske Prummel, Inge de Groot, Ronald 
Kuyvenhoven, Jan van Veluwen en Patrick van Leur actief als gids. De maandaggroepen trokken op met 
Femmy Mulder, Anny van de Wetering, Rinkje Guichelaar, Will Nengerman, Janke Langhout en Sija 
Reehoorn. Henriette Maan, Nico Broek, Dick Los en Lodewijk Jan Coté sprongen in als reservegids. 
Allemaal ‘super’-vrijwilligers en allemaal super-bedankt!

Aan de cursus van 2017 deden in totaal 81 mensen mee, in drie groepen op zaterdagochtend en drie op 
maandagochtend. Na de cursus stuurden we een mini-enquête rond. Hierop reageerden 18 deelnemers. 
Hier een greep uit de reacties op een aantal vragen.
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* Zou u deze cursus aanbevelen bij vrienden of bekenden?
16 x “ja, zeker”. Met : “Ik heb het al gedaan!” of “aan kennissen met natuurliefde”.

* Hoe kwam u op de hoogte van de vogelzangcursus?
Naast Swollenaer/Peperbus en “verhalen van eerdere deelnemers” werd hier de nieuwsbrief van het IVN 
genoemd. Een leuke reactie: “Ik heb de beginnerscursus gedaan en die smaakte naar meer!”

* Wat vond u de leukste of leerzaamste aspecten?
Een keuze uit de antwoorden: “dat waarvoor de cursus is opgezet: de vogelzang herkennen op een 
plezierige ontspannen wijze; dat je een vogel kon ZIEN zingen; het enthousiasme en het oneindige 
geduld van de leiding om ons de vogelgeluiden te leren heb ik heel erg gewaardeerd; geweldig!; Vroeger 
hoorde je “vogels zingen”, nu hoor ik verschillende soorten; de ezelsbruggetjes om een zang te 
herkennen en de verschillende locaties met extra informatie over de biotoop; de begeleiding was erg 
goed, de uitleg van wat we hoorden uitstekend.”

* Heeft u tips of suggesties over wat u anders zou willen?
“Ik vind zelf het Engelse werk erg vol van omgevingslawaai (treinen); voordat we op zoek gaan naar 
een nieuw specifiek geluid van een vogel, misschien even van te voren laten horen? Via een app?; is de 
Vreugderijkerwaard een optie, of, een keer naar de Sallandse Heuvelrug, omstreeks half april, om dan 
hopelijk de baltsroep van het korhoen te horen (en de hanen te zien baltsen); nee, ik vond het prima! 
heb enorm genoten van deze cursus, maar vond het moeilijk om de zang van de vogels te 
onderscheiden. Volgend jaar weer.”

De werkgroep Vogelzangcursus is superblij met deze resultaten en organiseert met veel plezier de 
vogelzangcursus 2018, vanaf zaterdag 3 maart en maandag 5 maart 2018. Kosten € 25,00 voor leden 
van IVN/KNNV en € 40,00 voor niet-leden. De cursus is ook heel geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Inschrijven is mogelijk via www.ivnzwolle.nl. Vanaf half december staat op de site meer informatie.

Figuur 3:  De start van de maandaggroepen in 2017.  
 (foto: Inde Reinders)

Recensie ”Het bosboek”  door Carin van de Ploeg

Zodra je het boek in je handen hebt, krijg je al zin om de natuur in te gaan. En dat is natuurlijk precies 
de bedoeling van het bosboek, dat als ondertitel “Ontdek wat je allemaal kunt doen met een tak” heeft.

In het boek staan 70 projecten onderverdeeld in acht hoofdstukken. Die heten Avontuurlijke takken, 
Magische takken, Creatief met takken, Spelletjes met takken, Stokken in de zon, Muziektakken, 
Takken en water en Houtsnijden en de natuur. Zo kun je een toverstaf maken, tekenen met takken, een 
weefraam met bosweefsels maken of een voedertak creëren. Heb je al eens een wilgenkroon gemaakt of 
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een houtskoolpen? Maak een zonnewijzer of meet de aarde op. Er zijn wel tien spellen die je met takken 
kunt doen, misschien kun je er zelf ook nog een paar verzinnen.

Het voorwoord is gewijd aan hoe je je het best kunt gedragen in de 
natuur en wat je nog aan materiaal kunt gebruiken om de projecten die 
in het bosboek staan nog leuker te maken. De activiteiten zijn in drie 
categorieën ingedeeld: makkelijk om alleen te doen, wat lastiger en 
misschien is de hulp van een volwassene nodig. In het laatste geval 
wordt er gewerkt met scherp gereedschap, vuur of water en dan is hulp 
van een volwassene noodzakelijk. Het is een prachtig inspiratieboek om 
lekker de natuur in te gaan.

Het boek is het eerste uit een reeks van inmiddels vier boeken door 
dezelfde auteurs. De andere boeken zijn “Het slechtweer boek, ontdek 
wat je allemaal kunt doen in regen, wind en sneeuw” (2013, ISBN 
978-9060386934), “De wilde stad, ontdek wat je allemaal buiten kunt 
doen in de stad” (2014, ISBN 978-9060387238) en “Het strandboek, 
ontdek wat je allemaal kunt doen bij meren, rivieren en aan zee” (2015, 
ISBN 978-9060387672).

Het Bosboek. Auteurs: Jo Schofield en Fiona Danks, 2012. Vertaling (uit het Engels “The Stick Book”): 
Katja Kaiser.
Uitgeverij Christofoor, www.christofoor.nl, ISBN 978-9060386804, € 14,95.

Recensie “Roots Natuur Doe Boek”  door Carin van de Ploeg

Het 64 pagina’s tellende Roots Natuur Doe Boek valt op door zijn uitbundige kleuren en vormgeving. Zo 
is de titel in witte letters in de voorzijde gedrukt. Het is een boek dat je ziet en gelijk wilt hebben. 
Gewoon omdat het zo mooi is.

Het boek is onderverdeeld in vijf thema’s: Kleuren, Experimenteren, Lezen, Puzzelen en Buitenspelen. 
Kleuren spreekt voor zich en past helemaal in de huidige tijd van bezinning. Experimenteren is maar een 
klein thema met een stukje over bonen planten, toveren met planten, trucs met eieren en een verhaal 
over kikkers.

Lezen is mijn favoriete thema, waarbij wetenswaardigheden over bijen, bonen, insecten, vlinders, 
kikkers, het ei, het strand en het gewei belicht worden. Wel had ik een plaatje van een kip en haar 
inwendige beter vinden passen bij het stukje over het ei dan het plaatje van een haan.

Voor de doeners is er het thema Buitenspelen, waarin je ‘leert’ vlinders spotten, blaadjes pletten, 
vogelveren verzamelen en paddenstoelen zoeken. Een beetje karig voor een Doeboek. Voor een 
volgende versie van het Roots Natuur Doe boek zouden er wat mij betreft minder kleurplaten en meer 
doe- en experimenteerdingen in mogen, zoals eetbare planten verzamelen en buiten koken.

Tot slot het thema Puzzelen, waarbij er verschillen gezocht, rebussen opgelost en puzzels gemaakt 
moeten worden. Een grappige opdracht is het mieren zoeken dat door het hele boek loopt. De 
oplossingen staan achter in het boek. Bij de kwallen (pag. 8 en 9) stoorde ik me aan de opmerking dat 
de oorkwal en de zeepaddenstoel niet gevaarlijk zijn, wat impliceert dat de ook genoemde kompaskwal 
en blauwe haarkwal dat wel zijn. Ze zijn alle vier niet gevaarlijk. Wél zorgen de laatste twee met hun 
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netelcellen voor hinderlijke kriebels. Wat ook weer leuk uitgelegd had kunnen worden in een prachtige 
tekening.

De kameleon (pag. 48) vond ik – ook al is het een prachtig dier, dat 
in dit boek ‘regenboogbeest’ wordt genoemd - uit de toon vallen, 
omdat hij niet in Nederland voorkomt. Had dan de 
vuurbuiksalamander gekozen. Bij ‘Van wie is dat ei’ (pag. 46 en 47) 
miste ik de tuinvogels (mus, merel, koolmees en pimpelmees en de 
duif). En waar zijn de nachtdieren zoals uilen, motten en vleermui-
zen. En de slakken, libellen, muizen, steenmarters, mollen, otters 
en bevers?

Er zit geen doorgaande lijn of strakke opbouw in het boek, maar 
dat is geen bezwaar. Het is puur bedoeld om te genieten, te lezen, 
te kleuren, te leren, te ontspannen. En dat is goed gelukt. Er staan 
prachtige natuurfoto’s in, maar de illustraties, gemaakt door diverse 
illustratoren, zijn de echte blikvangers van dit boek. Een 
prentenboek ook voor volwassenen! 

Hopelijk blijft het niet bij dit ene boek, want er is nog veel meer 
moois in Nederland om nóg meer van dit soort heerlijke boeken te maken.

Fontaine Uitgevers, www.fontaineuitgevers.nl, in samenwerking met het tijdschrift Roots van New Skool 
Media, www.newskoolmedia.nl en www.rootsmagazine.nl, ISBN 978-9059566712, € 14,95.

In memoriam Roelof Visscher 1948-2017 door Fenna Westers

Roelof was werkzaam bij de afdeling Plantsoenen van de gemeente Zwolle. Hij was ook IVN-er van het 
eerste uur. Binnen IVN Zwolle heeft hij veel verschillende dingen gedaan. Jarenlang heeft hij in het 
bestuur gezeten, in de jaren tachtig als voorzitter. Hij heeft groencursussen gecoördineerd, een 
nestkastenbrochure gemaakt, een roeibootexcursie op de Vecht geleid, excursies naar burlende herten 
op de Veluwe gegeven. Dat laatste was zijn grote passie. Roelof heeft onder andere de tentoonstelling 
‘Welk dier woont hier’ in Hasselt in 1979 mee georganiseerd. Hij was altijd ‘te porren’ om met de 
promotiekraam van IVN Zwolle ergens te staan, zo ook op de tuinbeurs Tuinvaria in de IJsselhallen. Hij 
deed mee als docent aan cursussen, zoals de wilde plantencursus en het organiseren van een jubileum 
van de afdeling in Den Alerdinck. Hij heeft veel voor IVN Zwolle betekend en we zijn hem daar dankbaar 
voor.

Een aantal jaren woonde Roelof in De Oude Mars en het laatste half jaar in 
Zandhove. Roelof en ik wandelden eens per veertien dagen in het bos. Samen 
konden we genieten van een roodborst, een buizerd in de lucht, een 
wegrennende haas en van de vele honden onderweg. Hij was gek op honden 
en kon er wonderwel mee omgaan. Wat hem ook bijzonder interesseerde 
waren de Europese bomencirkel en de herinneringslaan, waar hij de bomen 
nog voor had besteld namens de gemeente. Dit achterste bosgedeelte van 
Zandhove werd in 1995 aangelegd in het kader van ‘Zwolle beter met bos’. We 
hebben de ijsvogel over de vijver zien vliegen, de groene specht vaak horen 
‘lachen’, een nest eikenprocessierupsen op ooghoogte gezien en groot 
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Vele jaren hebben Sybout en ik het voorjaarsweekend van de KNNV naar 
Schiermonnikoog georganiseerd. Sybout werkte met een draaiboek. 
Vooral het maken van het boodschappenlijstje, rekening houdend met de 
aantal deelnemers, ging hem goed af.

We kwamen vaak op een zonnige morgen in het voorjaar bij elkaar, onder 
het genot van een kopje koffie en we bespraken hoe we dat jaar het 
weekend zouden gaan organiseren. Daarbij werd vaak ook over dingen 
gesproken die niks met Schiermonnikoog te maken hadden, zoals over de 
uitstapjes naar zijn dochters en kleinkinderen.

Tijdens het weekend op Schiermonnikoog wist Sybout vele vragen over de 
natuur te beantwoorden. Hij hielp graag mee met het koken en het 
voorbereiden van het eten. Ik zal mij Sybout herinneren als een 
zorgzaam en betrouwbaar persoon, waar ik graag mee heb samengewerkt. 
Sybout overleed op 19 oktober 2017 op 72-jarige leeftijd.

Cor Kauw

Sybout was jarenlang de drijvende kracht achter de werkgroep knoflookpadden van KNNV Zwolle. Veel 
KNNV’ers en andere belangstellenden zijn met hem op stap geweest. Hij stond altijd hij open voor een 
knoflookpaddenexcursie. Ook was hij altijd zeer belangstellend naar het wel en wee van iedereen. Ik was 
daar een van en ik denk daar met veel plezier aan terug.

Vaak ben ik met hem op zoek gegaan naar het wonderlijke ‘geklok’ van de knoflookpadden, het geluid 
dat die dieren ónder water maken. Dat is lastig te horen, maar het verbeterde aanzienlijk nadat Sybout 
een onderwatermicrofoon had bemachtigd. Een geheel nieuwe wereld ging voor ons open met 
wonderlijke geluiden die we vaak niet konden thuisbrengen.

Omdat de padden meestal ’s nachts ‘klokken’, hebben we meerdere tochten in het pikkedonker gemaakt; 
Sybout voorop, want hij wist de weg en kon alle poelen ook in het donker vinden. Altijd weer was Sybout 
blij als we padden scoorden in een poel en buitengewoon was het moment dat we in een níeuwe poel 
larven aantroffen. 

KNNV Zwolle gaat vast en zeker door met het onderzoeken en beschermen van de knoflookpadden, 
maar wat zullen we Sybout daarbij missen.

Henk van Blitterswijk

Figuur 1:  Sybout Jaasma 
 tijdens een 
 Schiermonnikoog  
 weekend. 
 (foto: Cor Kauw)

springzaad tussen al het klein springzaad gespot. Roelof vond het fijn om buiten te zijn maar zijn ge-
zondheid ging steeds verder achteruit. Op 23 september jl. is Roelof overleden.

Twee herinneringen aan Sybout Jaasma
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Hemelwaterafkoppeling en Operatie Steenbreek in 
Zwolle  door Operatie Steenbreek Zwolle

Wereldwijd zien we de heftige gevolgen van klimaatverandering: overstromingen, aardverschuivingen, 
smeltende en afbrekende ijskappen en gletsjers, bosbranden en droogvallende rivieren.

Wateroverlast in Zwolle
Zwolle haalde de afgelopen zomer het nieuws met blank staande straten in Zwolle-Zuid na hevige 
regenval. Er volgde een ongekend hete junimaand, die voor velen te heet was. Ben je benieuwd naar 
waar in Zwolle de kans op overstroming of hittestress het grootst is? Kijk dan op 
www.wdodelta.klimaatatlas.net van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

In juli 2017 werd bekend gemaakt dat al in 40 
Nederlandse gemeenten eigenaren van huizen en 
andere panden de rekening gepresenteerd krijgen van 
klimaatverandering. Ze worden gedwongen te 
investeren in middelen om hemelwater (regen/
sneeuw) op te vangen, zodat er bij extreme 
hoeveelheden geen schade ontstaat. Ook zijn er 
gemeenten die de rioolheffing willen koppelen aan de 
hoeveelheid verhard oppervlak van het betreffende 
kavel. Niet de frequentie van wolkbreuken neemt toe, 
maar wel de hoeveelheid water die bij een wolkbreuk 
valt. Meteorologen spreken van een hoosbui als in een 
uur meer dan 50 mm water valt; de meeste 
riolen kunnen maximaal 30 mm water per uur 
verwerken. Water dat via het riool wordt afgevoerd 
gaat via de zuiveringsinstallatie naar het 
oppervlaktewater; dit is een kostbare route. Het is veel 
beter om regenwater rechtstreeks in de bodem te 
laten opnemen.

Verstening
Ook de verstening van de stedelijke omgeving, 
bijvoorbeeld van tuinen en parkeerplaatsen, draagt bij 
aan het onderlopen van pleinen en straten. Ongeveer 
44% van de Nederlandse tuinen ligt vol tegels. 
Neerslag kan niet in de bodem zakken met als gevolgen 
wateroverlast en verdroging van de aarde. Een regenton, die meestal snel vol is, is bij een hoosbui geen 
afdoende oplossing (figuur 1). Een regenwaterschutting kan veel meer water bevatten. Er zijn inmiddels 
vele wateropvangelementen in de handel.

Hemelwaterafkoppeling
Beter is het regenpijpen af te koppelen van het riool, waarbij het water direct op een verlaagd gazon, 
een grindbed of in een vijver afstroomt (figuur 2). Gazon en grindbed zullen tijdelijk blank staan, maar 
de aarde neemt het water snel op. Ook kun je ondergrondse infiltratiekratten in de tuin ingraven, 

Figuur 1:  Een regenton met hemelwaterafkoppeling.  
 Als de ton vol is, stroomt de rest van het   
 hemelwater via een geultje geflankeerd   
 door stenen de bodem in. Er gaat geen 
 hemelwater het riool in. 
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waarin het water tijdelijk wordt opgeslagen; vanuit die kratten wordt het water geleidelijk afgegeven aan 
de bodem. Deze infiltratiekratten worden momenteel in alle nieuwe wijken in Zwolle toegepast, evenals 
een waterdoorlatende bestrating.

Hittestress
Verstening zorgt voor een verhoogde omgevingstemperatuur. Dat merk je als je na een fietstocht op 
een warme zomeravond vanuit het buitengebied de stad binnen fietst. De warmte komt je tegemoet. 
Een stad, straat of woonplek met veel groen verlaagt de temperatuur en draagt bij aan een plezierige 
woonomgeving. We voelen ons beter in het groen, het maakt ons blij. Planten hebben een rustgevende 
schoonheid. Daarnaast vangen zij veel stadsstof op en zetten zij CO2 om in zuurstof. Een plantenrijke 
omgeving dempt geluid en verlaagt de temperatuur. Allerlei dieren vinden in groene delen van de stad 
hun voedsel en biotoop, belangrijk voor de biodiversiteit. Op www.wdodelta.klimaatatlas.net is ook de 
hittestress in Zwolle te bekijken.

Operatie Steenbreek 
Operatie Steenbreek, een landelijke organisatie, pleit voor vergroening van de stedelijke omgeving. Kort 
gezegd: steen eruit, plant erin. Dit kan in tuinen en op parkeerplekken. Per auto zijn op een inrit slechts 
twee verharde rijstroken nodig, niet een meters brede bestrating. Op een parkeerterrein zijn twee 
stroken verharding per auto voldoende. Tussen en naast de verharde stroken kan groen worden 
aangelegd. Maar ook geveltuintjes (figuur 3), boomspiegeltuintjes, verticaal tuinieren langs muren en 
het vergroenen van daken met rotsplanten zoals Sedum-soorten, bij voorkeur in combinatie met 
hemelwater afkoppeling en/of beperken de afvoer van hemelwater op het riool.

Zwolle: binnenstad en Assendorp
In Zwolle zijn diverse particulieren en organisaties met vergroening bezig. Zo zijn in de binnenstad 
geveltuintjes aangelegd. Diverse gebouwen zijn voorzien van een groen dak of van groene muren. Zo’n 
muur vind je in het nieuwe Parkpaviljoen De Wezenlanden. In de stenige wijk Assendorp heeft Operatie 
Steenbreek, samen met de gemeente Zwolle, een pilot opgezet om bovengenoemde acties uit te voeren. 
We zijn gestart in een paar straten waar bewoners zelf graag een groenere en meer duurzame 
woonomgeving wensen en de handen hiervoor ineen willen slaan en uit de mouwen willen steken. De 
daken van twee woningen in de Seringenstraat zijn losgekoppeld van het riool. Het hemelwater van deze 
daken gaat via infiltratiekratten (figuur 4) en een regenwaterschutting (figuur 5) de grond in. De 
bewoners kunnen regenwater aftappen van de regenwaterschutting om hun planten te begieten. Het dak 
van een nieuw aangelegd garageboxencomplex krijgt deels een groen Sedum-dak.

De acties in de Seringenstraat haalden op 23-9-2017 tijdens de jaarlijkse burendag het landelijke nieuws 
als een voorbeeldstraat voor Nederland. Door enthousiaste samenwerking en slimme veranderingen 
werd hun straat een groene en plezierige woonomgeving, die bovendien voorbereid is op de 
klimaatverandering. Het waterschap heeft een folder over dergelijke oplossingen uitgegeven.

Zelf meedoen?
Harry Wendt is namens IVN Zwolle de trekker van Operatie Steenbreek alhier. Hij heeft met zijn 
enthousiasme voor hemelwaterafkoppeling en de aanleg van geveltuintjes verschillende mensen 
geadviseerd en geholpen met de uitvoering ervan. Operatie Steenbreek van IVN Zwolle stelt zich ten 
doel mensen te informeren en te adviseren en hen enthousiast te maken. Daarom gaan we 
geïnteresseerden volgend jaar rondleiden langs mooie voorbeelden om daar te laten zien wat er allemaal 
mogelijk is. Let op het IVN-excursieprogramma 2018.
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Figuur 2:   Hemelwaterafkoppeling en Operatie Steenbreek: wat een randje groen al  kan doen. 
 (tekening: Willemien van Ittersum)
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De werkgroep Operatie Steenbreek bestaat op dit moment uit Harry Wendt, Willemien van Ittersum en 
Marjolein Koopmans. Ben je ook enthousiast geworden en wil je meer informatie hebben, of wil je 
meewerken met ons team? Heel graag! Neem contact met ons op: steenbreek@ivnzwolle.nl.

Verder lezen: 
www.operatiesteenbreek.nl
www.groendichterbij.nl
www.knnv.nl/vraag-de-tuinambassadeur
www.tuinreservaten.nl
www.huisjeboompjebeter.nl
www.delevendetuin.nl
www.vitalegroenestad.nl
www.regenwateropvangsystemen.nl/

Figuur 3: Een prachtig bloeiende geveltuin in Assendorp.  Figuur 4:  Het ingraven van infiltratiekratten in de 
 Seringenstraat in de wijk Assendorp in de 
 zomer van 2017. 

Nazomerfeest Doepark Nooterhof door Gabi Milder

Zondag 24 september van 13:00 tot 17:00 organiseerde de Milieuraad in samenwerking met 
Landstede het jaarlijkse nazomerfeest. Het thema van dit jaar was: Natuur dichtbij. De ochtend van het 
nazomerfeest was het nog grijs en mistig, maar een halfuur voor openingstijd trok de mist op en brak 
de zon door. De rest van de dag was het prachtig weer en dat was te merken aan het aantal bezoekers. 
Op het terrein waren ruim twintig stands aanwezig, waar diverse partijen hun bijdrage aan het thema 
Natuur dichtbij gaven. Zo was er een kraampje met ‘Geluksduifjes’. Jan van Dijk (frequent auteur in het 
ZNT) stond er namens de Stichting Avifauna Zwolle en de Vogelbescherming. Leden van Zwolle 
Groenstad bezetten een kraampje. En ook de Vlinderstichting, de insectenwerkgroep KNNV/IVN en de 
Bijenteeltvereniging/bijenstal waren van de partij.
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Zelf mocht ik namens mijn adviesbureau (Bureau Biota) en namens de KNNV een kraam aankleden. En 
dat deed ik met plezier. Vertellen over je hobby waar je gelukkig ook je werk van hebt kunnen maken, is 
natuurlijk altijd fijn. Voorafgaand aan deze dag had ik al een aquarium vol 
waterdiertjes verzameld. Ook had ik in een glazen pot heel veel watervlooien bij elkaar gestopt en lagen 
er op 
tafel verschillende boeken en zoekkaarten ter inzage (ook boeken geschikt voor jonge kinderen). Daar-
naast konden kinderen meedoen aan een kleurplaatwedstrijd waarmee een leuke prijs te winnen was 
(onderzoeksetje 
Waterdiertjes). Door mensen via mijn microscoop 
kennis te laten maken met de onderwaterwereld van het 
echt kleine spul verschenen er vele verbaasde gezichten 
(figuur 1). En die verbaasde gezichten waren vaak het 
aanknopingspunt voor leuke, leerzame gesprekken.

Mijn oudste dochter Tessa (9 jaar) was ook meegekomen, 
omdat ze graag over waterbeestjes vertelt en de beest-
jes ook van dichtbij graag laat zien (figuur 2). Dat heeft ze 
die dag ook met verve gedaan (figuur 3). Ze was zelfs af 
en toe zo fanatiek dat ze mij de mond snoerde. De bood-
schap over de waterbeestjes kwam luid en duidelijk over. 
Menig bezoeker weet inmiddels dankzij Tessa dat libellen 
niet alleen boven water leven, maar juist het grootste deel 
van hun leven onder water doorbrengen als larven. Tessa 
toonde steeds heel trots de larvenhuidjes die ze zelf heeft 
gevonden en vertelde erbij dat dit het overblijfsel is van de 
laatste vervelling tot jonge libel die klaar is voor een leven 
buiten het water (figuur 4). 

Figuur 1:  Bezoekers turen door de microscoop op  
 zoek naar met het blote oog nauwelijks  
 zichtbare beestjes. (foto: Gabi Milder)

Figuur 2:  Mijn dochter Tessa wachtend op de eerste bezoekers van  
 onze kraam. (foto: Gabi Milder)

Figuur 3:  Tessa’s verslag van het nazomerfeest  
 2017.
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Diverse mensen zagen in mijn aquarium voor het eerst van hun leven een ‘wandelende tak in het water’ 
oftewel een staafwants en werden bijgepraat over hoe zo’n beestje nou eigenlijk ademhaalt (via die lan-
ge buis aan zijn achterlijf) (figuur 5). Het is de hele middag druk geweest aan de kraam.

Verderop was een stand van Eetbaar Zwolle. Daar haalde mijn jongste dochter, die ook van de partij 
was, af en toe heel trots wat gefrituurde meelwormen en sprinkhanen op. Aan de meelwormen heb ik 
me nog wel gewaagd, maar op een sprinkhaan kauwen was mij net een stap te ver (voor mijn dochter 
overigens niet, die smulde ervan). Iets minder natuurgerelateerd, maar wel superleuk waren onze 
achterburen, de mensen van Mega Bellenblaas (figuur 6). 

Figuur 4:  Het uitsluipen van een libel. Links het uitsluipen is nog in volle gang. Recht een pas uitgeslopen libel (groene  
 glazenmaker) nog hangend aan het bruine larvenhuidje.  (foto: C. Brochard)

Kinderen hebben de hele middag enorme bellen kunnen blazen door stokken met touwen door het 
zeepsop te halen en deze vervolgens door de wind te halen om bellen te blazen, geweldig! Tot slot had 
de Milieuraad een speurtocht langs verschillende kramen uitgezet. Bij de kramen hingen vragen die de 
kinderen moesten beantwoorden om een prijsje te kunnen winnen. Al met al was het een hele zonnige, 
aangename en geslaagde dag, met vrolijke mensen en enthousiaste kinderen. Wij kijken in ieder geval 
uit naar het voor- en nazomerfeest van volgend jaar. En…Milieuraad en Landstede, hartelijk dank voor de 
goede zorgen en organisatie rondom dit feest.
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Figuur 5:  Staafwants (Ranatra linearis) (foto: Gabi Milder)

Figuur 6:  Kinderen druk doende met het maken van megabellen door stokken met een touwtje
 ertussen door het sop te halen en vervolgens de wind het werk te laten doen. (foto: Fin Milder)
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Dit jaar hebben wij bericht ontvangen van het overlijden van vijf IVN’ers: mevrouw Seepers, de heer 
Knol, mevrouw Wijts, Margreet Dekker en Roelof Visscher. Mevrouw Seepers en de heer Knol zijn lang lid 
geweest van het IVN. Nel Wijts is in het verleden jarenlang actief geweest bij de werkgroep Wilde 
Planten. Margreet Dekker was vooral actief bij kinderactiviteiten zoals bij Parkpret en de gezinsexcursies. 
Zij is na een kort ziekbed overleden. Fenna Westers schreef elders in dit ZNT een in memoriam voor 
Roelof Visscher. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte.

Vanuit het landelijk bureau van het IVN zijn er dit jaar twee belangrijke ontwikkelingen geweest. Er is 
een nieuwe website gelanceerd, www.ivn.nl. Deze ziet er aantrekkelijker uit en er is ruimte voor mooie 
foto’s. Ook is er een nieuwe ledenadministratie. Deze is volgens het IVN veel veiliger. 

Dit jaar is IVN Zwolle begonnen met social media. Onze websitebeheerder Wim Knol heeft een 
Facebookpagina, een Twitteraccount, een Instagramaccount en een Flickrpagina geactiveerd. Wij kunnen 
hierop actuele informatie over al onze activiteiten zetten, maar ook inspelen op groene berichten en 
activiteiten van andere organisaties of onze lezers attenderen op een nieuw boek. Op dit moment volgen 
90 mensen ons en we ontvangen veel likes oftewel duimpjes omhoog. Dus kijk vooral eens op onze 
facebookpagina.

IVN Zwolle heeft ook een fotoalbum waarop mooie foto’s staan, vrij van rechten. Deze foto’s mag 
iedereen gebruiken. Op de website ziet u alle linkjes van Facebook, Twitter, Instagram en het Flickr-
fotoalbum. Dit jaar is ook de nieuwsbrief vernieuwd. Wij verzorgen deze nu samen met de KNNV. Dit 
betekent dat wij 10 keer per jaar een nieuwsbrief verzenden. Ontvangt u deze nog niet, meldt u dan aan 
via de website van IVN of KNNV Zwolle.

Vanaf oktober heeft de Milieuraad Zwolle weer een vaste plek: een kantoor met vergaderzaal. Zij is nu 
gehuisvest bij de Weijenbelt in Berkum (Campherbeeklaan 82a). Met de vergaderzaal hebben de groene 
clubs gelukkig weer een locatie voor het organiseren van lezingen en cursussen. Er is een eigen ingang, 
links van de Weijenbelt. Dit was vroeger de bibliotheek. IVN is zeer tevreden met de locatie. Het 
educatief materiaal van het IVN en de oudere exemplaren van het ZNT zijn hier ook opgeslagen.

IVN Zwolle neemt deel aan diverse overleggen zoals het Natuurplatform Zwolle, het project Tiny Forest 
in Stadshagen en de natuureducatieactiviteiten van de ROVA. Namens de natuurorganisaties is 
ingesproken in de Zwolse gemeenteraad over het belang van natuureducatie. In ieder geval staat nu 
weer een bedrag voor natuureducatie op de begroting. We zijn ook aanwezig geweest op het 
veldsymposium van Natuur en Milieu Overijssel op Landgoed de Horte, waar de website 
www.groenbezig.nl ten doop werd gehouden (zie de bijdrage van Hettie ten Klooster). De website van 
‘ons’ IVN werd een fraai voorbeeld van communiceren genoemd.

Namens het bestuur van IVN Zwolle e.o., Hans de Jong

Van de IVN bestuurstafel
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KNNV  Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, vereniging voor veldbiologie

KNNV Afdelingsbestuur
voorzitter  Dirk Maas
De Doornweg 49, 8035 PD Zwolle
diwimaas@gmail.com T 0529-427255
secretaris  Adri Dubbeldam
Meppelerdiep 26, 8032 TC Zwolle
secretaris@zwolle.knnv.nl T 038-4524107
penningmeester       Erwin de Visser
Kleinjansweg 6, 8141PN Heino 
penningmeester@zwolle.knnv.nl T 0572-394799
natuurhistorisch secretaris/ Erik van Dijk
PR/coördinator activiteiten 
Donker Curtiusware 35, 8014 TK Zwolle
hwj.vandijk@gmail.com  T 06-22441315
bestuurslid  Henk van Blitterswijk
Westenholterweg 7, 8042 AE Zwolle
h.van.blitterswijk.1@kpnmail.nl  T 038-4234191 

bestuurslid  Peter van Dam 
Tesjeslaan 37, 8042 CP Zwolle
petervandam38@yahoo.com T 038-4220912
bestuurslid  Bert Dijkstra
Eikenlaan 52, 8024 CP Zwolle 
dijkstrakamon@home.nl T 038-4546912

Ondersteunende functies 
ledenadministratie  Cor Kauw
Sloetmarke 39, 8016 CJ Zwolle
bestlid@zwolle.knnv.nl T 038-4653592
  
website   www.knnv.nl/zwolle 
webmaster Corien Bruins Slot webmaster@zwolle.knnv.nl
e-mailadres afdeling  secretaris@zwolle.knnv.nl
postadres  KNNV Afdeling Zwolle
  Postbus 1275
  8001 BG Zwolle

Contributie 2018 KNNV
Lidmaatschap € 34,- incl. toezending Natura

Huisgenootlidmaatschap € 15,50

Jeugdlidmaatschap (t/m 25 jaar) € 21,- incl. Natura

Regionaal lidmaatschap € 21,-

Gironr: IBAN NL38 INGB 0000 9982 42 t.n.v. KNNV Zwolle

Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 15 december voorafgaand 

aan betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail bij de 

ledenadministrateur. U ontvang binnen 10 dagen een 

bevestiging. Zo niet, neemt u dan opnieuw contact op.

IVN  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

IVN Afdelingsbestuur
voorzitter  Hans de Jong
Fabrieksweg 9, 8015 PS Zwolle
hansdejongjf@gmail.com   T 0529-497648
secretaris  Gerda Boonstra
Primulastraat 54, 8013 XH Zwolle
secretaris@ivnzwolle.nl T 038-4217317 of 
06-22643126
assistent-secretaris  Hettie ten Klooster
Luukmanserf 4, 7772 AC Dalfsen
penningmeester  Gerard Derkman
Jellissenkamp 36, 8014 EW Zwolle
g.derkman@home.nl   T 038-4656445  

Twee bestuursleden gezocht! 

Ondersteunende functies
ledenadministratie  Roelof Pol
ledenadministratie@ivnzwolle.nl T 038-4609436

website  www.ivnzwolle.nl
webredactie Wim Knol  webredactie@ivnzwolle.nl

e-mailadres afdeling  ivnzwolle@ivnzwolle.nl

IVN Zwolle hanteert een protocol voorkomen van ongewenst gedrag

redactie gezamenlijke nieuwsbrief van IVN en KNNV:   
ivnknnvnieuwsbrief@gmail.com

Contributie 2018 IVN
Lidmaatschap € 24,- per jaar. U ontvangt dan ook het 

landelijke blad Mens en Natuur 4 x per jaar; 

Huisgenootlidmaatschap € 9,-

Donateurs € 10,- per jaar.

Dit bedrag wordt via het Landelijk Bureau van IVN 

afgeschreven.

Gironr: IBAN NL26 INGB 0000 124197 t.n.v. IVN Zwolle e.o.

Opzegging van het donateur-/lidmaatschap kan per 

kalenderjaar. U dient dit vóór 15 december voorafgaand aan 

het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail door 

te geven aan de ledenadministrateur.
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Het ZNT is het gezamenlijke tijdschrift
van IVN en KNNV, beide afdeling Zwolle

Niets uit dit nummer mag worden gebruikt voor publicatie zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de redactie, de auteur of de fotograaf.

De redactie van het ZNT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, voort-

vloeiend uit het plaatsen van aangeboden foto’s, illustraties of teksten waarop het 

auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust.

Indien onbestelbaar retour zenden aan:

Postbus 1275
8001 BG Zwolle

Zwols Tijdschrift
Jaargang 24 nummer 2, herfst/winter 2017
Verschijnt in een oplage van 1000 exemplaren.

Als u het ZNT tweemaal per jaar per post thuisbezorgd wilt krijgen, kunt u zich 
aanmelden als lid van de KNNV of het IVN. U ontvangt dan ook maandelijks de 
gezamenlijke digitale nieuwsbrief van de afdelingen Zwolle van deze 
verenigingen. Aanmelden gaat via de websites: voor KNNV Zwolle e.o.: knnv.nl/
zwolle (LID WORDEN), voor IVN Zwolle e.o.: ivn.nl/afdeling/zwolle (Lid worden). 
Op deze websites vindt u nieuws over excursies, lezingen en cursussen die door 
de afdelingen worden georganiseerd. Als lid krijgt u korting op cursuskosten.

Redactie 
Leander Broere, Jeroen Koot, Gabi Milder, Carin van de Ploeg, Wietske Prummel. 

Redactieadres
e-mail: zntredactie@live.nl

Aanleveren van kopij voor het ZNT:
Liefst digitaal zonder opmaak via e-mail aan het redactieadres;
afbeeldingen los in voldoende hoge resolutie. 


