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Buiten Kijken   door Margriet van Kampen 
 

ZNT

…geheimzinnig in 

het herfstlicht …

Foto: Evert Ruiter

Wat zijn er dit jaar veel paddenstoelen! 
In allerlei soorten en verschijningsvor-
men schemeren ze geheimzinnig in het 
herfstlicht. De bekende rode vliegen-
zwam valt meteen op. Een eindje ver-
derop bij een boomstronk een enorme 
sponszwam met de kleur en het uiter-
lijk van een ouderwetse spons, maar dan 
wel vijf keer zo groot! 

Op een donker stuk hout groeit een melkwitte porseleinzwam. 
Het zonlicht schijnt precies door de transparante hoed heen, die 
op echt breekbaar, dun porselein lijkt – en zo aandoenlijk broos!                                                                                                        
Je hoeft er geen verstand van te hebben om er pretentieloos 
van te kunnen genieten. Terug in de sprookjesfase van je le-
ven, waarin elfen en kabouters reëel waren. Tere wezentjes, 
teniet gedaan door de koele nuchterheid van het dagelijks le-
ven, zoals ook de paddenstoelen in de ijzige greep van nacht-
vorst wegslinken. Maar dan hebben de paddenstoelen hun 
werk al gedaan door hun sporen te verspreiden. En daar heb-
ben ze allemaal hun eigen verspreidingsmechanisme voor: rib-
bels zoals bij de cantharel, plaatjes bij de plaatjeszwammen 
(vliegenzwam), maar ook stekels zoals bij stekelzwammen, 
buisjes bij de boleten (eekhoorntjesbrood), of het zit in het 
vruchtlichaam zelf, zoals bij de bovisten (stuifzwam), dat later 
openspringt om de sporen vrij te laten.                                                                                           
Ja, het zijn eigenlijk vruchten, die paddenstoelen. De eigenlijke 
zwam, het mycelium, leidt een verborgen leven ondergronds 
of in (al dan niet levend) hout, waarmee het zich voedt. 

Porseleinzwam Foto: Evert Ruiter
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Net zoals bij gewone schimmels, waar-
aan het verwant is, heeft het een ei-
gen, specifieke, voedingsbodem nodig. 
En net zoals bij gewone schimmels dijt 
het mycelium – al groeiende – ringvor-
mig uit, waarbij het centrale deel af-
sterft, zoals weleens op beschimmeld 
brood te zien is. De zogenaamde hek-
senkringen op de grond, die de pad-
denstoelen dan vormen, verraden pre-
cies de grootte van het mycelium.                                                              
Die mooie, ronde heksenkringen kunnen 
soms zomaar in één nacht verschijnen. 

Dat maakte hen vroeger, toen men nog 
niets van een mycelium afwist, zo ge-
heimzinnig en gevaarlijk. Men dacht 
dan dat heksen in de gedaanten van 
zwarte katten op die plek gedanst zou-
den hebben. Wie dan in zo’n heksen-
kring stapte, werd er in het gunstigste 
geval erg ziek van. Maar het zou ook 
maar zo kunnen dat je er niet meer 
op eigen kracht uit kon komen en ge-
doemd was daar een hele nacht in 
te verblijven, waarbij de heksen vrij 

spel over je hadden, en je daarna je geheugen kwijt was.                                                                                                                   
Elk jaar wordt de heksenkring wijder, naarmate het myce-
lium groeit. Zo kun je heksenkringen vinden van tientallen 
meters wijd. En dat is dan één levend wezen, één mycelium! 
Dat kan in de loop der jaren, eeuwen zelfs – als het tenmin-
ste met rust gelaten wordt – geweldige proporties aanne-
men. Men heeft in Oregon zelfs een honingzwam-mycelium 
(Armillaria Ostoyae) ontdekt met een omvang van plm. 8,9 
km, dus bijna 210 vierkante kilometer groot! De ouderdom 
wordt geschat op plm. 2400 jaar. Men weet echter nog niet 
zeker of dit één enkel organisme is. Maar zo ja, dan is dit 
honingzwam-mycelium meteen het grootste levende wezen 
op aarde. Dat is dus niet de blauwe vinvis (een walvissoort).                                                                                                                                    

Deze wetenschap vervult me met nóg meer ontzag voor die 
tere, kwetsbare paddenstoelen, die zo’n wonderlijk topje van 
een ijsberg zijn. Hoe groot en hoe oud is dat leven, dat zich on-
der mijn voeten onzichtbaar uitstrekt? Maar ook – welke scha-
de kunnen wij onwetend aanrichten aan iets wat zich zo zorg-
vuldig in zoveel jaren heeft opgebouwd? Bijvoorbeeld door de 
grond op grote schaal om te woelen bij ontginningen of bouw-
projecten. In het klein kunnen we daar wél iets aan doen door 
de paddenstoelen zó te oogsten dat het mycelium niet wordt 
beschadigd, door de paddenstoel niet uit de grond te trekken, 
maar simpelweg onderaan de steel af te snijden. Maak je let-
terlijk en figuurlijk ook geen vuile handen!

De afdeling Aa-landen van de Zonnebloem heeft op 25 oktober 2012 een herfstwandeling gemaakt met 
Hilly Osinga, gids van IVN Zwolle. Een van de vrijwilligers heeft hierover onderstaand artikeltje geschreven.
 
Geen voor de hand liggende combinatie, maar als u donderdagmiddag 25 oktober in Het Engelse Werk  
liep, had u ze kunnen zien.
Een groep van de afdeling Zonnebloem Aa-landen ging, om wat herfstsfeer op te snuiven, onder leiding 
van gids Hillie Osinga met de bekende Biosbusjes naar het Engelse Werk. Rollators, rolstoelen, alles kon 
mee.
In een bijzonder gezellig zaaltje van Krisman werd begonnen met koffie en gebak. Daarna kwam Hillie aan 
het woord en vertelde wat over herfstverschijnselen en ze liet ook wat verschillende bladvormen zien.

Het praatje duurde niet te lang, want het hoofddoel was 
herfstsfeer beleven. Eerst langs de IJssel met z'n mooie 
vergezichten en daarna het prachtige park in. Iedereen 
genoot, zowel de gasten als de begeleidende vrijwilli-
gers.
Na de wandeling, uiteraard in een zeer rustig tempo, 
was er bij Krisman nog tijd voor een hartig hapje en een 
drankje. Om 5 uur waren de busjes er weer om de gas-
ten terug te brengen en ook de vrijwilligers gingen vol-
daan naar huis. Met dank aan Hillie en het IVN.

Zonnebloemen in de herfst?                              
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"It geat on"
 
Nee, niet de Elfstedentocht 2013, maar wel het ZNT ! 
Een paar leden hebben al aangegeven een taak 
binnen de redactie te willen gaan vervullen. We zijn 
nu  in een stadium van zoeken, overleg, afstemming 
en overdracht. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën. Dat 
zult u vast gaan merken in deze 20ste jaargang van 
het ZNT. 
 
Ja, het ZNT bestaat dit jaar 20 jaar!
Een jubileum dus.
 
Anja, Jeroen en ondergetekende zijn dan gestopt 
met het redactiewerk voor het ZNT. Ook is Gerard 
Beersma gestopt met zijn rubriek Goed Bekeken. 
Gerard bedanken wij voor zijn jarenlange prachtige 
bijdragen voor het ZNT. Elders in dit nummer meer 
aandacht hiervoor. Gelukkig is de rubriek Goed 
Bekeken niet verdwenen!
 
Ik hoop dat het volgend nummer door de (deels) 
nieuwe redactie een fantastische start gaat maken. 
 
En oja, mocht u ook zin hebben om aan het ZNT 
mee te werken, neem dan gerust contact op met 
de redactie.
 
Groetjes,
Nicole

Nagekomen bericht: Vanwege een nieuwe baan 
heeft ook Albert Versteegde laten weten bij de 
ALV van het IVN op 20 maart 2013 te stoppen als 
redactielid van het ZNT.
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Natuur in en om het huis                            door Dirk Maas

Natuur in je tuin

Sneeuw is voor het verkeer soms heel erg lastig 
en voor vogels luidt een periode met sneeuw vaak 
een ware struggle for life in. Voor liefhebbers met 
een strategisch opgestelde en regelmatig aange-
vulde voedertafel is het echter een feest!
Wat heb ik eind januari weer genoten van al die 
prachtige tuinvogels vlak voor ons raam........; 
van de pikorde tussen de mezen, van de gewel-
dige gevechten tussen de merels, van het gemoe-
delijk samen aan/op tafel zitten van de huismus-
sen.
En van de capriolen van een vrouwtje grote bonte 
specht om toch ook haar deel van die slingerende 
vetbol te kunnen bemachtigen. En van de vlaam-
se gaai, die dit jaar voor het eerst ook zijn schuw-
heid had afgelegd en op 2 meter afstand telkens 
weer in no time met de halve voorraad zonnepit-
ten zijn krop zat te vullen. Op zo’n moment dacht 
ik: wat een prachtig beest en wat een mazzel dat 
we er zoveel van hebben! Want je moet er toch 
niet aan denken dat de gaai net zo zeldzaam zou 
zijn als de notenkraker; dan had je binnen het uur 
half vogelend Nederland op je dak; gepaard aan 
een CO2 – uitstoot waarvoor je ter compensatie 
b.v. de hele rest van de winter in de kou zou moe-
ten zitten............

Voor het eerst had ik deze winter geen sperwer, 
die met enige regelmaat even langs kwam om 
te kijken of ook zijn tafeltje gedekt was. Andere 
jaren zag ik vrijwel dagelijks een mannetje sper-
wer langs stuiven. Vaak zonder resultaat. Maar 
met een beetje geluk ging hij dan onverrichter-
zake even uitblazen op onze beukenheg. Met en-
kele decimeters daaronder de mussen die het 
vege lijf nog net hadden kunnen redden. De woe-
de en frustratie over de zoveelste mislukte aan-
val spatte dan bij wijze van spreken uit z’n felle 
gele ogen. Soms liet hij zich dan zelfs verleiden 
tot een poging tot achtervolging dwars door het 
dichte takkengestel van de heg: totaal kansloos 
al klauterend en fladderend achter dat stelletje 
treitermussen aan: kostelijk om te zien.

Maar ook in andere jaargetijden is het vaak ge-
nieten van de vogels in onze tuin: van het eerste 
liedje van de heggenmus op een vroege lentedag, 
van het roodborstje dat het onmiddelijk in de ga-
ten heeft als je wat zit te wroeten in je moestuin, 
van de blauwe reiger die diverse keren gelijktijdig 
met de aalscholver arriveerde, als die de vis in 
onze vijver al jagend naar de kant joeg...... 
Of van de familie buizerd waarvan pa en ma luid 
miauwend boven ons de jongen leerden buitelen 
in het luchtruim.
Ergernis veroorzaken echter nog steeds die luid-
ruchtige nijlganzen. Vanwege de herrie, maar 
vooral ook omdat ze het baltsende paartje toren-
valken van hun juist veroverde kraaiennest ver-
dreven. En omdat ze in een volgend jaar broe-
dende ransuilen uit een ander kraaiennest ver-
joegen.
Maar toch ook wel weer vertederend als je die 
donsjongen op zekere dag 25 meter naar bene-
den ziet buitelen om vervolgens onder de vleu-
gels van een uiterst waakzame ouder te verdwij-
nen.
Wat zou ik toch veel genoegen missen, denk ik 
dan wel eens, al mijmerend achter het raam bij 
de voedertafel, als ik nooit had geleerd om dit 
soort dingen allemaal te zien en te horen..........

…een feest …

Foto: Dirk Beekman
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De sikkelsprinkhaan is op 10 septem-
ber 2012 gevonden in het Westerveldse 
Bos.
Er waren in 2012 slechts 3 waarnemin-
gen in Overijssel van de sikkelsprink-
haan.
Enschede was Zwolle net voor..

Vandaag laat ik de fiets maar eens staan 
en loop ik via de Langenholterdijk naar 
Westerveld.
Het klaphekje maakt als altijd veel la-
waai bij het openen en sluiten.
In de bocht in het dijkje kijk ik bijna au-
tomatisch richting het Zwarte Water in 
de hoop – net als eerder - een zeearend 
te zien. Over de kolkjes hangt een lich-
te nevel, welke langzaam door een licht 
briesje aan het verdwijnen is.
Ik speur naar reeën in de bosrand, ter-
wijl een buizerd stilletjes zijn uitkijkpost 
verlaat.

Ik hoor kindergeschreeuw en ga kijken wat de reden van deze vreugde is.
De jeugd blijkt bezig met het maken van een hut en ze zijn hiermee zo druk bezig dat ze mij niet eens op-
merken. Ik zie dat ze geen takken afbreken en verder ook niets vernielen, dus gun ik ze het plezier, zoals 
wij dat vroeger ook hadden.
Ik verlaat het bos om een bezoek te gaan brengen aan het mooiste open stuk van Westerveld. Op de weg 
daarheen struin ik de kanten af van de wetering en andere waterpartijen om eventuele uitsluipingen van 
libellen waar te nemen, maar helaas deze morgen geen succes.
Aangekomen bij het vlinderveldje zie ik al verscheidene libellen en vlinders vliegen.. Het bekende icaris-
blauwtje is weer volop aanwezig en ook enkele Sint-Jansvlinders. Atalanta’s,  kleine vos en een enkele ci-
troenvlinder doen zich te goed aan de nectar van de vele bloemen. Ook een distelvlinder komt even buur-
ten en ik leg verscheidene soorten op de gevoelige plaat vast.

Toevallig kijk ik op en zie iets groens aan komen vliegen.
Iedereen die voor het eerst een sprinkhaan ziet vliegen, vraagt zich af wat voor insect zo’n vliegbeeld ver-
toont en vergeet daarna die vlucht nooit meer.
De sprinkhaan landt een paar meter bij mij vandaan op een klein struikje en ik maak enkele foto’s. Groot is 
mijn verbazing als ik zie dat het een sikkelsprinkhaan - Phaneroptera falcata blijkt te zijn. Ik herken hem, 
omdat ik deze sprinkhaan vorig jaar ook in Duitsland heb gefotografeerd.
Thuisgekomen blijkt de sikkelsprinkhaan nog niet eerder op Westerveld waargenomen te zijn, dus een 
nieuwe soort voor Westerveld. Dan wacht mij nog een verrassing: de sikkelsprinkhaan staat op de Rode 
Lijst, dus is ook nog eens zeldzaam.
U begrijpt: mijn dag kan niet meer stuk.

Waarneming in het Westerveldse Bos: 
de sikkelsprinkhaan                Tekst en foto's Gerrit Reitsma

Sikkelsprinkhaan
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Inleiding 
In het begin van de 20e eeuw waren in het IJsselgebied meidoornhagen heel algemeen en kwamen deze 
plaatselijk met een hoge dichtheid voor (figuur 1). Van deze heggen is heel veel verdwenen. Voor het in 
figuur 1 afgebeelde binnendijkse kleigebied tussen Harculo en Zandhove is zelfs sprake van een achteruit-
gang binnen een eeuw van 92%! Toch zijn er rondom Zwolle nog meidoornhagen overgebleven, die soms, 
zoals in het Buurtschap IJsselzone, in beperkte mate nog een samenhangend geheel vormen. Maar hoe 
bijzonder zijn deze heggen, zowel historisch als ecologisch? 
De bron van inspiratie om een nadere studie te doen en dit artikel te schrijven ligt trouwens buiten Ne-
derland, in het Verenigd Koninkrijk. Wie dit land bezoekt, wordt overweldigd door de grote lengte aan 
meidoornheggen en –hagen en vaak binnen een hele mooie en nog gave landschappelijke context. Veel 
heggen zijn eeuwenoud, wat blijkt uit de structuur (gevlochten heggen; vlechtheggen) en de rijkdom aan 
struiken (Pollard et al., 1974). 
Mijn vraag was: “Komen er bij Zwolle ook nog heel oude meidoornheggen/hagen voor en zien we dat te-
rug in de rijkdom aan verschillende soorten struiken binnen deze heggen?” Het artikel behandelt ook een 
aantal algemene aspecten over heggen en pleit voor aanleg van meer heggen (waaronder vlechtheggen) 
op de overgang van Stad naar de IJssel. 

Eeuwenoude meidoornheggen bij Zwolle? 

door Piet Bremer

Figuur 1. Heggen zuidelijk van Zwolle in a. 1905 en b. zelfde gebied als bij a. maar nu met de nog in 2010 aanwezige heggen 
afgebeeld. Een heel kleinschalig heggenlandschap is binnendijks voor 92% verdwenen en buitendijks voor 56%. Voor het hele 
gebied is de achteruitgang 87%!     
 ------  = kruin van IJsseldijk. 

a. b.
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Methode
In de periode 2010 – 2012 zijn ruim 30 meidoornhagen nader onderzocht. Figuur 2 geeft de ligging van 
deze heggen. Voor het onderzoek is de methode van Hooper gevolgd (Pollard et al., 1974). De methode 
betekent dat minimaal drie 27 m stukken in een heg worden gekozen. Het is daarbij zaak je niet te laten 
verleiden om de soortenrijkste stukken te kiezen. Het is ook mogelijk de hele heg op te delen in dergelijke 
stukken. Per stuk worden alle houtige bomen en struiken genoteerd, met uitzondering van bramen en 
houtige klimmers als Klimop (Hedera helix) en Bosrank (Clematis  vitalba) (Edwards et al., 2006). 
Om de ouderdom van de heg te bepalen is gebruik gemaakt van diverse kaarten: Hottingerkaart (situatie 
ca. 1780 - 1790), de eerste topografische kaart van 1852, de Bonnekaart (kaart verschenen in 1905) en 
de topografische kaart van 1950. De laatste twee kaarten zijn op internet te raadplegen onder www.atlas-
overijssel.nl. Wanneer een heg tussen bijv. 1905 en 1950 is verschenen, ben ik voor het gemak uitgegaan 
van het jaar 1930 en een leeftijd van 80 jaar. 

Figuur  2. De verspreiding van onderzochte heggen en hagen rondom Zwolle en het gemiddeld aantal struiken per 27 meter per 
heg  (kleinste stip = 1 soort, grootste stip is 3 – 4 soorten). De meest soortenrijke heggen liggen in het IJsseldal.
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© illustratie: Willemien van Ittersum 2012

Het nut van heggen
Het meest belangrijke nut van heggen 
is die van veekering. Heggen waren be-
doeld om vee binnen dan wel buiten een 
perceel te houden. Zij vervingen in de 
Middeleeuwen de afrastering met palen, 
die veel onderhoud vergde. 
Een heg leverde gebruiksproducten op. 
De Sleedoorn (Prunus spinosa) produ-
ceert stekels en vruchten die werden 
gebruikt. Van de verschillende soorten 
Roos (Rosa spp.) konden in de herfst de 
rozenbottels worden geoogst. Bramen 
(Rubus spp.) leverden in de nazomer en 
vroege herfst vruchten (Thomas & White 
1981). In heggen kiemden bomen of 
deze werden geplant. Deze konden zich 
verder ontwikkelen tot hoog opgaande 
over- of bovenstaanders. De heg kon zo-
doende voorzien in brand- en zaaghout. 
Een vierde functie gold speciaal voor 
het rivierengebied. Heggen dwars op 
de stroomrichting zorgden bij winterse 
overstromingen voor een grotere slibaf-
zetting op percelen (Grutters 2011). Dit 
was gratis bemesting in een tijd dat de 
beschikbare mest werd gebruikt op de 
akkers en kunstmest nog niet bestond 
(dit werd pas in de loop van de 19e eeuw 
ontdekt en kwam pas grootschalig be-
schikbaar in de loop van de 20e eeuw). 
Een vijfde functie – en meer van heden-
daagse overweging – is dat meidoorn-
hagen in plaats van rasters, singels of 
greppels, hun eigen charme en schoon-
heid hebben. Op het boerenland zal dit 
niet zo snel de reden zijn om weer heg-
gen te planten, maar dit kan wel een 
overweging zijn op landgoederen en bij 
particulieren. Op deze manier zijn op 
diverse plekken in en bij Zwolle nieuwe 
heggen verschenen, zoals de afgelopen 
jaren langs het Hertsenbergpad en op de 
dijk langs het Almelose kanaal.
Heggen geven schaduw aan de aangren-
zende begroeiing. Bij een lage heg is dat 
gering. Wanneer een heg doorschiet tot 
struweelheg is het schaduweffect veel 
sterker. Op korte afstand van de heg 
kunnen naaktslakken zich vanuit de heg 
bij nat weer in het gewas begeven en 

Het ontstaan van heggen
Het overgrote deel van de heggen in en rondom Zwolle is ooit 
eens geplant.
Tussen 1100 en 1300 werden de winterdijken opgeworpen, 
waarna het slibrijke rivierwater in de winter bij overstromingen 
alleen nog klei kon afzetten in de uiterwaarden. Het kleipakket 
kan meer dan een meter dik zijn. Als heggen al in 1300 aan-
wezig waren op een zandige bodem, dan zouden deze meege-
groeid moeten zijn met de opslibbing. Daar is in het veld niets 
van te zien. 
Niet alle heggen zijn  geplant. In de uiterwaarden kiemt de 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) makkelijk en slaat 
op. Op diverse locaties, bijv. langs greppels of steilranden, 
kiemden deze soort en ook andere soorten, waardoor natuur-
lijke struwelen ontstonden. Er zijn aanwijzingen dat dit in onze 
regio ook is gebeurd. Rackham (1986) geeft naast aanplant 
en spontane ontwikkeling nog een derde optie; de heg is dan 
restant van bos dat naast de heg heeft gelegen. Het bos is 
nadien gekapt en ontgonnen, maar de rand van het bos bleef 
staan. Een voorbeeld van een dergelijke meidoornhaag komt 
voor bij het Zalkerbos. 
Heggen waren heel effectief als perceelscheiding. Na planten 
lieten de vroegere bewoners van onze regio heggen enigszins 
uitgroeien, waardoor dikkere stammen ontstonden. Vervol-
gens werden deze stammen ingekerfd en omgebogen (figuur 
3). Hierdoor ontstonden meer horizontaal of scheef liggende 
meidoornstammen, die na afleggen weer uitliepen en zo een 
vlechtheg vormden. Dergelijke vlechtheggen waren zeer dicht 
en ondoordringbaar voor vee en mens. Vlechtheggen werden 
jaarlijks geschoren, waarbij ook de gaten werden bijgewerkt 
(figuur 4). Slechts in enkele heggen bij Zwolle zijn nog restan-
ten van de vlechtheg zichtbaar.
Sinds 2000 worden in Nederland weer nieuwe vlechtheggen 
gemaakt. Op verschillende plekken in ons land zijn hiervan 
voorbeelden te zien. De dichtstbij gelegen voorbeelden zijn te 
vinden bij Heerde en zuidelijk van Deventer (www.heggen.nu). 
Vlechtheggen maken prikkeldraad of stroomdraad overbodig.      

Figuur 3. Vlechtheg volgens Engelse manier van vlechten met afleggen van 
de meidoorns en versteviging met palen (deel van afbeelding uit Thomas & 
White, 1981).
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schade veroorzaken, maar op een afstand van meerdere meters is er een positief effect. Er is het effect 
van de luwte (wind wordt gebroken, minder verdamping) en het effect dat allerlei insecten, zoals loopke-
vers en lieveheersbeestjes, vanuit de heg bijdragen aan het in toom houden van plaagorganismen in het 
aangrenzende gewas. 

Figuur 4. Variatie aan scheerheggen met zijaanzicht over lengte van 30 m (x en y as hebben verschillende schaal, zie e!) en dwars-
doorsnede van de zelfde heg. De figuur geeft van boven naar beneden steeds oudere heggen weer. 
a. enkele jaren oude geplante scheerheg die enkel uit meidoorn bestaat, b.  scheerheg van de Vreugderijkerwaard  (ca. 135 jaar 
oud), Sn = Vlier, c. scheerheg, tevens vlechtheg  bij Bikkenrade met Zuurbes (Bv), Tweestijlige meidoorn (Cl) en Wilde kardinaals-
muts (Ee), geschat/berekend op 350 jaar. d. enigszins afgetakelde vlechtheg langs de Maas bij Boxmeer (Maasheggen) Csa = 
Rode kornoelje, Cm = Eenstijlige meidoorn, Psp = Sleedoorn,  e. meer dan 400 jaar oude zeer soortenrijke scheerheg (vlechtheg) 
bij Bolney (N. van Brighton, VK). Ca = Hazelaar, Rc = Hondsroos, Ia = Hulst. De heg ligt op een wallichaam en wordt dan ook in het  
Engels aangeduid met `hedgebank`.
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Het aantal soorten struiken en leeftijd: de Hooper regel
Als je in een gebied alle heggen samen neemt, oude en re-
cente, geplante en geheel spontane, dan is te zien dat oude-
re heggen rijker zijn aan soorten struiken dan jonge heggen. 
Dat heeft te maken met het feit dat naarmate een heg ou-
der is, er zich wel eens een kans heeft voorgedaan dat een 
struik zich kon vestigen en tussen de andere struiken een 
plek kon bemachtigen. Naarmate de heg ouder is, is de kans 
groter dat er meer soorten struiken in de heg voorkomen. 
Het is het idee van Max Hooper en zijn collega’s geweest 
dat je een heg kunt dateren door het tellen van het aantal 
struiken. Door oude kaarten te bestuderen was het mogelijk 
heggen te dateren. Tussen leeftijd en aantal soorten bleek 
een duidelijk verband te bestaan. Hooper telde het aantal 
struiken op stukken van 30 yard, wat overeenkomt met 27 
meter. Dat had ook een andere lengte eenheid kunnen zijn, 
met vergelijkbare resultaten. Op deze lengte bleek als vuist-
regel het aantal soorten per eeuw met één toe te nemen. 
Na deze ontdekking is in het Verenigd Koninkrijk veel on-
derzoek gedaan naar deze relatie tussen aantal soorten en 
struiken. Kun je willekeurig in een gebied het aantal soorten 
tellen en daaruit een bepaalde leeftijd afleiden? Zo simpel 
bleek het niet. Er zijn allerlei factoren die het leeftijdseffect 
beïnvloeden. 

Heggen kunnen al soortenrijk zijn geplant, bijvoorbeeld in 
een omgeving waar veel soorten struiken in het wild groei-
den en voor de vroegere mens beschikbaar waren. Dat is 
aan een heel oude heg niet af te zien, maar bij ‘jonge’  heg-
gen wel.  Omdat de meidoorn de meest bruikbare soort is 
van een goede veekerende heg, zullen onze voorouders 
vooral heggen hebben geplant met deze soort. De Sleedoorn 
(Prunus spinosa) is ook een goede veekerende soort, maar 
door het vormen van uitlopers – ook een perceel in – minder 
geliefd. 
De afstand tot een leefgebied van struiken speelt een gro-
te rol. Een heg die grenst aan een soortenrijk bosgebied, 
zal eerder spontane vestigingen laten zien dan een geheel 
geïsoleerd gelegen heg. Dit hangt direct samen met de rol 
van zaad verspreidende vogels en zoogdieren, die eerder 
gebruik maken van een dicht bij een bos gelegen heg dan 
één die ver van een bos is gelegen.
Een derde punt is dat sommige soorten in een heg andere 
kunnen wegdrukken.  Dat geldt vooral voor de Gladde iep. 
Terwijl iepen door de Iepenziekte massaal in Nederland zijn 
afgestorven, blijken deze wel te overleven in heggen. Eigen-
lijk blijkt de iepenziekte aan dergelijke hegbomen voorbij 
te zijn gegaan. Bomen dunner dan 20 cm zijn veilig voor de 
ziekte (Whitefield, 2009). In Overijssel speelt dit alles niet. 
Iepen komen hier maar in 10% van de onderzochte heggen 
voor (tabel 1).

Geldt de Hooper regel ook voor onze 
omgeving?
De vraag is of het gevonden verband 
tussen leeftijd en aantal soorten strui-
ken ook voor de omgeving van Zwolle 
opgaat? Duidelijk is wel dat niet elke heg 
meegenomen kan worden. Er heeft dan 
ook een kritische beoordeling per heg 
plaatsgevonden in relatie tot het kaart-
materiaal (vanaf 1783 beschikbaar). Bij 
Zwolle komen we de nodige jonge heg-
gen tegen. Een voorbeeld is de heg langs 
de Dodenweg vanaf de Brinkhoekweg en 
Wijde Aa, die voor het grootste deel niet 
ouder is dan de wijk Aalanden. De heg 
op de dijk langs het Almelo kanaal (0,7 
km lang!) is begin 2011 geplant met 
meidoorns. 
Als het om oude heggen gaat, is de aan-
wezigheid van afgelegde meidoorns (een 
kenmerk van de vlechtheg) een hele 
goede indicatie voor een oude heg. Res-
tanten van een vlechtheg komen voor bij 
Bikkenrade, en het is ook deze heg, waar 
als enige in Overijssel Zuurbes (Berberis 
vulgaris) voorkomt (figuur 4c). De heg 
bestond al in 1783. Ik ben er vanuit ge-
gaan dat de heg is aangelegd na de dijk-
doorbraak van 1573 bij Harculo, die voor 
het aangrenzende gebied ingrijpende 
gevolgen had. De zandkoppen van Bik-
kenrade en Zandhove zijn toen ontstaan 
(ten Hove 2005). Na dijkherstel zal het 
gebied weer in gebruik zijn genomen. De 
heggen van voor de dijkdoorbraak waren 
verdwenen en nieuwe door boeren aan-
gelegd na 1600. 
Een andere oude heg ligt langs het Zal-
kerbos of lag langs het Zalkerbos in de 
19e eeuw. Het aangrenzende bos is daar-
na gekapt en de haag bleef. 
Een derde eeuwenoude meidoornheg 
komt voor in de uiterwaarden zuidelijk 
van Harculo. Op de Hottingerkaart is te 
zien dat hier een weg door de uiterwaar-
den liep, die met heggen werd begrensd. 
Hier zijn nog afgelegde, doorgeschoten 
meidoorns aanwezig. Buiten de histori-
sche heggen van Bikkenrade, Zalkerbos 
en Harculo zijn alle heggen bij Zwolle 
‘jonger, dat wil zeggen van na 1783’.
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Figuur  2. De verspreiding van onderzochte heggen en hagen 
rondom Zwolle en het gemiddeld aantal struiken per 27 meter 
per heg  (kleinste stip = 1 soort, grootste stip is 3 – 4 soor-
ten). De meest soortenrijke heggen liggen in het IJsseldal.

Figuur 5. De relatie tussen het aantal soorten struiken per 27 meter heg/haag en  de leeftijd van het element  (in jaren!) in de om-
geving van Zwolle (29 onderzochte heggen). Voor toelichting op een zeer afwijkend punt, zie tekst. 
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In figuur 5 is het gemiddeld aantal soorten struiken per heg tegen de leeftijd uitgezet. Er is sprake van een 
zeer overtuigend rechtlijnig verband. De figuur laat zien dat de Engelse vuistregel, één soort per willekeurige 
27 meter in een heg er per eeuw bij, ook voor onze omgeving geldt. 
Tabel 1 vergelijkt de soorten van de jonge en oudere heggen voor onze regio. Voor de vergelijking is de 
grens bij 1850 gelegd. Sleedoorn en Es zijn dan kenmerkend voor de oudere heggen. De Vlier komt in 
beide groepen even veel voor. Door slordig en veel mesten van boerenland heeft deze soort zich in vrijwel 
alle heggen kunnen vestigen, ongeacht de leeftijd. 
In figuur 5 is ook een heel afwijkend punt aanwezig. Dit betreft een greppel bij het Zalkerbos, waar geheel 
spontaan een struweelheg is ontstaan. In spontane heggen die naast een gebied rijk aan soorten struiken 
worden geplant, kan het aantal in een spontane struweelheg veel sneller toenemen dan in een geplante 
heg. De meest soortenrijke/ oudste heggen zijn alle in het IJsseldal  gelegen (figuur 2). 

Beheer
Struweelheggen (meestal doorgeschoten scheerheggen) zijn voor de fauna aantrekkelijker dan scheerheg-
gen. Ze nemen meer ruimte in beslag en er is sprake van uitbundige bloei, wat in een jaarlijks geschoren 
scheerheg niet kan. Maar Whitefield (2009) stelt onomwonden: struweelheggen zijn gedoemd te sterven. 
Omdat niet meer geschoren wordt, groeien struiken, ze kunnen hun levenscyclus vervullen en daar hoort 
uiteindelijk ook het afsterven bij. Voor scheerheggen geldt dat niet. Het jaarlijks scheren leidt steeds weer 
tot verjonging. Scheerheggen kunnen dan ook eeuwig leven; dat geldt niet voor struweelheggen, die de  
afgelopen 100 jaar zijn ontstaan door het beheer en onderhoud achterwege te laten. Het advies is zeker 
scheerheggen te blijven scheren. Doorgeschoten heggen kunnen wel met succes worden teruggezet.
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Het herstel van heggen
De afgelopen 100 jaar is de lengte van heggen drastisch verminderd. Al eerder werd een afname van 92% 
genoemd voor het gebied tussen Zandhove en Harculo. Ook in het buurtschap IJsselzone is de lengte afge-
nomen. In het buurtschap Langenholte werd enkele jaren geleden door een boer nog 100 meter meidoorn-
heg gesloopt die rijk begroeid was met Hop (Humulus lupulus). Mogelijk biedt het bestemmingsplan niet 
voldoende mogelijkheid om heggen te beschermen en valt het niet onder een kapvergunning. Daarente-
gen is de lengte heggen op de Vreugderijkerwaard toegenomen en ook in het uitloopgebied van Zwolle zijn 
diverse heggen hersteld of aangelegd, waarvan recent een 0,5 km lange heg langs het Hertsenbergpad. 
Vroeger kwam de hoogste dichtheid aan heggen voor in het buurtschap IJsselzone en tussen Zandhove en 
Harculo. Het zou prachtig zijn als juist op de overgang van de stad naar de IJssel een netwerk van heg-
gen wordt hersteld.  Het zal in hoge mate de landschappelijke beleving vergroten, evenals de ecologische 
waarde van het gebied. Dat mogen dan zowel struweelheggen als scheerheggen zijn. Een deel van deze 
scheerheggen zou dan gevlochten kunnen worden. Sinds 2000 zijn diverse kilometers aan vlechtheg in 
ons land gerealiseerd, maar binnen Overijssel, dus ook de regio Zwolle tot nu toe geen enkele meter. Het 
lijkt me beslist een uitdaging om Zwolle een primeur te geven.  Meer informatie op  www.heggen.nu. Een 
interessante site is ook www.vlechtheggen.nl.

‘Stadshagen`
De grootste lengte aan heggen komt niet (meer) voor in het buitengebied, maar juist in de stad. Om 
veel tuinen komt in een of andere vorm een heg voor. Dit zijn vrijwel altijd scheerheggen, die heel 
laag kunnen zijn (lager dan 0,5 m) en bedoeld als begrenzing, maar ze kunnen ook hoog zijn met het 
doel om inkijk in een huis tegen te gaan. Het karakteristieke aan deze tuinheggen is dat ze kort zijn, 
want de gemiddelde tuin is klein. De soortensamenstelling per tuin kan sterk wisselen. De Meidoorn 
komt in de tuinheggen amper voor. Bij tuinheggen wordt gekozen voor soorten als Buxus (Buxus sem-
pervirens), Taxus (Taxus baccata), Laurierkers (Prunus laurocerasus),  Berberis thunbergii, die een 
roodbruine heg geeft, Beuk (Fagus sylvatica), Haagbeuk (Carpinus betulinus) en vaak ook de Japanse 
liguster (Liguster ovalifolium). Dus allemaal soorten die wintergroen zijn en in het buitengebied niet 
voorkomen. 
Om mijn eigen tuin heb ik 50 meter heg, die deels bestaat uit Liguster en Berberis thunbergii, waarin 
zich de afgelopen 25 jaar Rode kornoelje (Cornus sanguinea), Gladde iep (Ulmus minor), Noorse es-
doorn (Acer platanoides) en Mahonia aquifolium spontaan vestigden. Het aantal soorten is zo hoog 
omdat de stad heel rijk is aan zaadgevende bomen. Er is een overdaad aan bronnen op korte afstand 
van menige haag, wat de kans op vestigen sterk vergroot. Aardig is ook om te zien dat van een aantal 
soorten de bronnen, waaruit ze zich vestigden, zijn verdwenen. In een nabijgelegen tuin kwam tot 
15 jaar geleden een zaadgevende Gladde iep voor, waarna deze werd gekapt. Zaden van deze boom 
kiemden in mijn heg waardoor de Gladde iep bij wijze van spreken nu voortleeft in mijn heg. En een 
zelfde verhaal geldt voor de Klimop (Hedera helix). De vuistregel dat er elke eeuw per 27 meter een 
struik bij komt, gaat dus niet op in steden en dorpen. 
Naast de tuinheggen is er ook een categorie van stadshagen die een openbare functie hebben. Heg-
gen kunnen dan enkele honderden meters lang zijn. Ze zijn aanwezig aan randen van bedrijven, langs 
wegen of om sportterreinen. In soortensamenstelling staan ze veel dichter bij de heggen van het 
buitengebied, dan die van de tuinheggen. De ruim 300 m lange heg rondom het buitenveld van het 
Meander college (wijk Aalanden) bestaat uit Spaanse aak (Acer campestre), Liguster en Meidoorn. De 
Vlier heeft zich spontaan gevestigd. De heggen rondom het Provinciehuis bestaan geheel uit Beuk en 
Haagbeuk. Ook hier is de Vlier de enige soort die zich spontaan heeft gevestigd. 
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Eeuwenoude vlechtheg bij Bikkenrade (Zwolle). Deze heg is de enige vindplaats met Zuurbes (Berberis vulgaris) in de wijde om-
geving van Zwolle. Door de Gemeente Zwolle is de heg in haar geheel hersteld bij aanleg van het bos in ca. 2005.

figuren en foto's: Piet Bremer
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Tabel 1. Het aantal keer dat struik/boomsoort in heg voorkomt. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen heggen die voor 
1850 al aanwezig waren en de heggen die pas na 1850 zijn aangelegd. 

voor 1850 na 1850

Nederlandse naam n % n % Wetenschappelijke naam

Eenstijlige meidoorn 11 100 18 100 Crataegus monogyna

Hondsroos 4 36,4 5 27,8 Rosa canina

Vlier 5 45,5 7 38,9 Sambucus nigra

Es 7 63,6 2 11,1 Fraxinus excelsior

Sleedoorn 4 36,4 1 5,6 Prunus spinosa

Gladde iep 1 9,1 2 11,1 Ulmus minor

Kardinaalsmuts 1 9,1 2 11,1 Evonomys europaeus

Zomereik 3 27,3 3 16,7 Quercus robur

Schietwilg 2 11,1 Salix alba

Gewone esdoorn 2 18,2 Acer pseudoplatanus

Beuk 1 9,1 Fagus sylvatica

Rode kornoelje 1 5,6 Cornus sanguinea

Tweestijlige meidoorn 1 9,1 Crataegus laevigata

Wilde lijsterbes 1 9,1 Sorbus aucuparia

Trilpopulier Populus tremula

Zwarte els Alnus glutinosa

Liguster Ligustrum ovalifolium

Canadapopulier Populus x canandensis

Aalbes 1 9,1 Ribes rubrum

Eglantier 1 9,1 Rosa rubiginosa

Geoorde wilg Salix aurita

Gewone vogelkers Prunus padus

Spaanse aak Acer campestre

Sering 1 5,6 Syringa vulgaris

Hazelaar Corylus avellana

Abeel Populus alba

Berberis 1 9,1 Berberis vulgaris 

Amerikaanse eik 1 5,6 Quercus rubra

Katwilg 1 9,1 Salix viminalis 



ZNT

20e jaargang nummer 1  Zwols Natuur Tijdschrift | 17

We hebben het hier over de gierzwaluw. Een bij-
zondere vogel, die in Nederland al honderden jaren 
in harmonie met de mensen leeft. 
Als je ‘gierzwaluw’ en ‘Zwolle’ zoekt in google, dan 
stuit je meteen op een van de oudste meldingen 
van de gierzwaluw in Nederland. We schrijven 
1915, als de heer Rozeboom te Zwolle schrijft: “In 
dezen zomer werd des avonds geregeld een vlucht 
van ongeveer 15 gierzwaluwen nabij ons huis 
waargenomen.” 
Elke blauwvinger met een groen hart kan zich direct 
een voorstelling maken van dit tafereel. Zwolle, als 
historische stad met zijn oude mansarde daken, 
kent gelukkig veel gierzwaluwen. De vraag is of 
Zwolle zo goed voor zijn gierzwaluwen heeft ge-
zorgd? Dat is de insteek van een onderzoek dat 
KNNV Zwolle dit jaar wil houden en welke hopelijk 
een vervolg krijgt in de komende jaren. 
De gierzwaluw is volledig afhankelijk van de mens. 
Hij vindt zijn nest in gaten en ruimtes bij dakgo-
ten en dakpannen. Als deze zomerse gast rond 
Koninginnedag arriveert, zoekt hij direct zijn oude 
nestplek weer op. Gierzwaluwen weten deze feil-
loos te vinden na een afwezigheid van 9 maanden. 
Al die tijd, die ze doorbrengen in Afrika, hebben 
ze niet een keer de grond aangeraakt. Gierzwalu-
wen brengen hun leven vliegend door op zoek naar 
muggen, vlinders en andere insecten. 
Hun verblijf is Nederland is slechts van korte duur. 
Slechts 100 dagen verbaast deze vrolijke zomer-
gast ons met zijn vliegkunsten en aparte, karak-
teristieke geluid. Verbonden aan de mooie zomer-
avond, waarop zij met hun hele kolonie vluchten 
maken door de wijk. Onmiskenbaar luidruchtig, 
maar bijzonder geheimzinnig. Want ondanks dat 
hij onder onze daken broedt, zijn nestplaatsen 
moeilijk te vinden. 

Een historische vogel in een historische stad     
door Ronald Boerkamp

Libellendag in Zwolle
De Libellenstudiedag van de NVL (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie) wordt op zaterdag 6 april 
2013 gehouden in Zwolle.
Toegang vrij. Zaal open om 9.30 u. Locatie: De Refter van het Dominicanenkloosteer, 
Assendorperstraat 29, Zwolle.
Programma op www.brachytron.nl.

Het bouwbesluit van 1992 en de huidige reno-
vatiedrift in verband met duurzame woningen heb-
ben de gierzwaluw geen goed gedaan. In het bouw-
besluit is opgenomen dat er geen gaten in wonin-
gen mogen zijn die groter zijn dan 1 centimeter. 
Bedoeld om ongedierte als muizen en ratten buiten 
de deur te houden, maar onbedoeld met grote 
gevolgen voor vogels, zoals mussen en gierzwalu-
wen. Huidige wetgeving voorziet in goede com-
pensatie, voor elk verloren nest van de gierzwalu-
wen dienen er 5 nieuwe nestplekken gecreëerd te 
worden. De vraag is of dit voldoende is?
In de jaren 80 is er een mooi onderzoek uitgevoerd 
door natuurliefhebbers in Zwolle. Gedurende 4 jaar 
werden er 13 wijken in kaart gebracht. Dit geeft 
ons een mooi beeld van het voorkomen van de 
gierzwaluw gedurende deze periode. 

De KNNV afd. Zwolle zou graag willen bekijken 
wat er de afgelopen 30 jaar is gebeurd met de 
gier-zwaluw en hoe hij zich standhoudt in Zwolle 
na het bouwbesluit van 1992. Daarom organi-
seert KNNV Zwolle op 25 april een lezing, 
gevolgd door een 2 –tal tellingen op 17 mei en 
14 juni. Mocht u geïnteresseerd zijn in het wel 
en wee van de gier-zwaluw in Zwolle dan bent 
u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via 
bij de Vogelwerkgroep van KNNV Zwolle via e-
mail: knnv.vwgzwolle@gmail.com of na afloop 
van de lezing op donderdag 25 april. Locatie: de 
Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 
Zwolle. Aanvang: 20.00 u. Informatie bij 
Jur Furda (na 19.00 u.), tel. 038-3858200 of 
06-51280538.
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Februari 2013

Februari 2013

Zo 17 Winterwandeling rondom de 
Twentseweg, Heino 
Vuurkorven, chocolademelk glühwein

Start 14.00 
"Klavertje vier" Haersmaatweg 3, Heino; 
parkeren aan de Twentseweg

Gids Agnes Neimeijer, Sandra Narain

Zo 24 Vreugderijkerwaard in beweging 
Start 14.00

Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20
Gids Fred Hartog, Ine Reinders, Jeroen Mulder

Maart 2013

Zo 17 Ontluikend groen op Landgoed 
 Den Alerdinck, Laag Zuthem
Start 14.00 

Oprijlaan landgoed Den Alerdinckweg 1
Gids Agnes Neimeijer, Carin van de Ploeg

Zo 24 Voorjaar op Landgoed Den Berg,  
 Dalfsen
Start 14.00 

parkeerplaats station Dalfsen
Gids Wim van Bruggen, Arie Driesprong

April 2013

Zo 7 Stinzenplanten op Landgoed 
Dickninge, De Wijk

Start 14.00 
Oprijlaan Landgoed aan de 
Schiphorsterwerg,

Gids Marlène Vaessen, Bé van der Sleen

Zo 14 Dwalen in de schemer van   
 Westerveld
Start 19.30 - 21.30 

einde Kolksteeg
Gids Bernadet Edskes, Marjan Reus, Willemien 

van Ittersum

Zo 21 Oer is stoer 
 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 
 Ga terug in de tijd en ontdek hoe 

mensen in de prehistorie overleefden
Start 14.00 -16.00 

Doepark Nooterhof
Gids Werkgroep Gezinsexcursies

Zo 28 Zwerven langs het Zwarte water 
 (8 km)
Start 14.00 

P Kolksteeg , Westerveldse bos
Gids Marjan Reus, Heike Tack

IVN Excursieprogramma 2013
Het hele jaar door organiseert IVN Zwolle e.o. in en rondom Zwolle excursies en activiteiten. 
Onder leiding van natuurgidsen ontdek je een bepaald gebied, of wordt er een thema onder de loep 
genomen. De meeste gebeurtenissen duren 1,5 tot 2 uur en zijn gratis. Je gift wordt wèl erg op prijs 
gesteld. De activiteiten van de werkgroep gezinsexcursies kosten € 2,00 per kind.
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Mei 2013

Zo 12 Gezinsexcursie: Kruip door … sluip 
door … Hattem

Start 14.00 
 Parkeerplaats De Bleek, Nieuweweg, 

Hattem
Gids Henriëtte Maan

Juni 2013

Za 8 Het Algemene Veen, Hattem
Start 14.00 

P vóór Algemene begraafplaats 
Kerkhofdijk, Hattem

Gids Henriëtte Maan, Heike Tack

Zo 23 Fietsexcursie (ca. 8km) door 
buurtschap Genne,  
met excursie in eendenkooi Haasjes 
Kosten € 6,00

 Opgave verplicht: ivn@ivnzwolle.nl
Start 14.00 - 17.00  

Verzamelpunt Agnietenberg/
Haersterveer.

Gids Heike Tack, Lodewijk Jan Coté, Henk 
Luten

Zo 30 Het Kikkerpad 
 voor kinderen van 3 t/m 6 jaar.  

Kom! en spring de kikkers na over 
het kikkerpad 

Start 14.00-16.00  
Doepark Nooterhof 

Gids Werkgroep Gezinsexcursies

Juli 2013

Zo 14 Landschapselementen op   
 landgoed Den Berg
Start 14.00  

parkeerplaats station Dalfsen
Gids Agnes Neimeijer, Fred Mensink

Augustus 2013

Zo 25 Het geheim van Westerveld 
Start 14.00  

parkeerplaats einde Kolksteeg
Gids Marjan Reus, Bernadet Edskes

Za 31 Insecten in het Wythmenerbos
Start 10.00 -12.30  

P Heinoseweg (parallelweg) tussen 
Wijthmenerplas en Wijthmen, t.h.v. de 
Veldwijklaan

Gids Alfred van der Burgh, Gerrit de Jonge

September 2013
 
Zo 1 Zie ze vliegen!  

Deze middag vliegt vliegensvlug 
voorbij met alles wat zingt, kwaakt, 
zoemt, vliegt en fladdert.   
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

Start 14.00 -16.00  
Dierenweide Kakel &co Einde 
Pottenbakkerstraat

Gids Werkgroep Gezinsexcursies

Zo 8 Túúrlijk Tichelgaten, Windesheim 
natuurbeleving in een wonderlijke 
waterwereld

Start 14.00  
parkeerplaats einde Fabrieksweg, 
Windesheim

Gids Marjan Reus, Willemien van Ittersum

Zo 15 Stevig Stappen: Via Het Engelse  
 Werk naar de Hanzeboog
Start 14.00

Uitspanning Het Engelse Werk
Gids Fred Hartog, Ine Reinders, Jeroen Mulder
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Za 26 Nacht van de nacht  
Een jaarlijks terugkerende activiteit.  
Elk jaar weer spannend, educatief en 
verrassend.

Start Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 
Zwolle 
Nadere info volgt in de lokale media en 
op www.nachtvandenacht.nl 

November 2013

Za 2 Herfstverschijnselen rond de   
 Agnietenberg 
Start 14.00  

Parkeerplaats Haersterveer
Gids Heike Tack, Fred Mensink

Zo 22 Herfstverschijnselen op Landgoed  
 Vilsteren
Start 14.00  

parkeerplaats RK Kerk Vilsteren
Gids Agnes Neimeijer, Sandra Narain

Oktober 2013

Zo 6 Paddenstoelenexcursie op Zandhove
Start 14.00 parkeerplaats Zandhove
Gids Heike Tack, Tineke Burghard, Sandra 

Narain

Za 12 Vogelexcursie Vreugderijkerwaard
Start 10.00

Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20
Gids Henk Luten, Jeroen Mulder

Zo 13 Heksenfeest voor kinderen van 3 t/m 
6 jaar. Het wordt spannend…. het 
wordt geheimzinnig……  
En aan het eind weet je meer!

Start 14.00-16.00  
Wijkboerderij de Schellerhoeve, 
Schellerpark 101

Gids Werkgroep Gezinsexcursies

Zo 13 Lemelerberg: Dynamiek van het  
 landschap
Start 14.00  

parkeerplaats Ledeboerweg Lemele 
Gids Wim van Bruggen, Arie Driesprong

Zo 20 Het parkbos Zandhove van binnen en 
van buiten. Een fiets- én wandeltocht 
van ca. 6 à 8 km

Start 14.00  
Boerderij "De Oude Mars".

Gids Lodewijk Jan Coté , Heike Tack

Actuele en eventueel aanvullende informatie over de excursies wordt geplaatst op de website van IVN 
Afdeling Zwolle, www.ivnzwolle.nl.
Vragen over de verschillende excursies kunt u stellen via: IVNexcursies@ivnzwolle.nl

Illustraties: Willemien van Ittersum, 2012 
(Weidebeekjuffer, haagbeuk en kikkervisjes)
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Veel soorten vogels zien en leren (her)kennen is het belangrijkste doel van de cursus ‘Vogels kijken’ van 
de KNNV-afdeling Zwolle, (vereniging voor veldbiologie). Ideaal voor beginnende vogelaars en zij die 
menen nog te weinig ervaring te hebben met vogelen. 
De cursus omvat 10 cursusavonden en 10 excursies in verschillende vogelgebieden rond Zwolle en 
soms wat verder weg. Een deel van de avonden wordt gehouden in De Kruidwisch aan de Goertjesweg. 
Voor de overige avonden kunnen we terecht in de Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20, nabij de vogelrijke 
Vreugderijkerwaard.
De kosten van de cursus zijn laag gehouden. Ze bedragen E 25,- voor leden van KNNV en IVN en E 45,-  
voor niet leden (excl. de excursiekosten). Er kunnen max. 25 personen deelnemen.
De cursusavonden zijn altijd op dinsdag, van 19.30 – 21.30 uur. De excursies worden georganiseerd op 
de zaterdagmorgen, behoudens uitzonderingen, van 8.00 – 10.00 uur. De data in het voorjaar zijn: 2, 9 
en 16 april en 14, 21 en 28 mei. De vier avonden in het najaar (september - oktober) zijn nog niet be-
kend. De excursiedata worden in overleg vastgesteld bij de eerste bijeenkomst.

Cursusleider is Peter van Dam.

Voor informatie: mail knnv.vwgzwolle@gmail.com of bel Jur Furda (na 19.00 u.), 
tel. 038-3858200 / 06-51280538.

Vogelcursus KNNV        Foto's: Peter van Dam

aalscholver brandganzen

patrijs zwatre stern
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Voor zover bekend in februari 2013                                                                      
 
--Wijzigingen voorbehouden--

Voor meer en actuele informatie kunt u onze website raadplegen: www.knnv.nl/zwolle.                                                                                                      
Alle leden van KNNV Zwolle kunnen vrij deelnemen aan de activiteiten van de werkgroepen, soms even 
na overleg.                                                                             
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Werkgroep Hydrobiologie
Coördinator: Leo Winter, tel. 038-8519470, 06-48632548; e-mail: winterleo@hotmail.nl.

April 2013:
Onderzoek naar het onderwaterleven van het Schellerpark (Zwolle-Zuid).
Prioriteiten: vissen, amfibieën, waterwantsen, waterkevers, haften en libellenlarven. Maar uiteraard kijken 
we naar alles.
We gaan er twee keer op uit. ’s Morgens vanaf 10 uur gaan we vangen en rond  13 uur gaan we naar de 
Schellerhoeve  om te proberen onze monsters op naam te brengen. 
Verzamelen: ingang Schellerhoeve, Schellerpark 101, Zwolle-Zuid.
Data: 13 april en 27 april.

September/oktober:
Onderzoek naar het onderwaterleven van het Schellerpark (Zwolle-Zuid). Prioriteiten: vissen, amfibieën, 
waterwantsen, waterkevers, haften en libellenlarven. Maar uiteraard kijken we naar alles.
We gaan er twee keer op uit. ’s Morgens vanaf 10 uur gaan we vangen en rond  13 uur gaan we naar de 
Schellerhoeve om te proberen onze monsters op naam te brengen. Verzamelen: ingang Schellerhoeve, 
Schellerpark 101, Zwolle-Zuid.
Voorlopige data: 5 oktober en 19 oktober.

Waarom deze twee perioden? Er zijn wat betreft de waterwantsen en waterkevers twee pieken, namelijk 
in het vroege voorjaar en in de herfst. In het voorjaar leggen de meeste waterwantsen en –kevers eieren. 
De larven ontwikkelen zich tot volwassen dieren in de nazomer en de herfst.

Insectenwerkgroep
Coördinator: Leo Winter, tel. 038-8519470, e-mail: winterleo@hotmail.nl.

Mei – september 2013. Wij doen vooral inventarisaties van libellen en vlinders in een viertal gebieden, 
namelijk de Vreugderijkerwaard, het golfterrein bij Wijthmen en wederom het Schellerpark en het Wee-
zenlandpark/Almelose kanaal. Uiteraard  veronachtzamen wij de andere insecten niet. Wij denken bijvoor-
beeld ook aan bijen, wespen, zweefvliegen, roofvliegen, loopkevers etc. etc..

De Vreugderijkerwaard is een natuurgebied van Natuurmonumenten. 
We inventariseren dit voor het tweede jaar. Hiervoor had Natuurmonumenten nog geen informatie over 
de vlinders en de libellen. 
Verder speelt het project Ruimte voor de Rivier een grote rol. Bij Westenholte zullen de uiterwaarden 
worden vergroot en verdiept. Twee nieuwe geulen zullen een aansluiting krijgen op de bestaande geul. Ter 
plekke zal een nieuwe dijk worden aangelegd, ongeveer  300 meter verder landinwaarts dan de huidige. 
Het waterpeil zal iets dalen.

Programma KNNV Zwolle  2013
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Er zullen, naar verwachting, veranderingen plaatsvinden in de Vreugderijkerwaard. Natuurmonumenten 
wil wat libellen en vlinders betreft uitzoeken wat de ingrepen voor uitwerking hebben.

We verzamelen op de dijk bij de ingang van de Vreugderijkerwaard om 10.00 u. Omdat er slechts 5 per-
sonen mee mogen i.v.m. de vergunning, graag van te voren opgeven bij Leo Winter.
Voorlopige data: 11 mei, 8 juni, 29 juni, 13 juli, 10 augustus, 24 augustus en 14 september. Het terrein 
moet tenminste 6 keer bezocht worden. 

Het golfterrein te Wijthmen.  
Deze inventarisatie vindt plaats in het kader van het Faunaonderzoek Zwolle en de Horte. Betrokkenen zijn 
Landschap Overijssel, Gemeente Zwolle, Waterschap Groot-Salland en de coördinator Ecogroen advies. 
We hebben vorig jaar ook dit gebied bezocht. We hebben toen 29 soorten libellen en 15 soorten vlinders 
aangetroffen. Behoorlijke aantallen soorten dus. We gaan dit jaar in de herhaling. 
We verzamelen om 10.00 u. op het Golfterrein, vlakbij de ingang. 
Bezoek aan het Golfterrein is vanwege rondvliegende golfballetjes niet geheel zonder risico. Er mogen 
daarom slechts 5 mensen mee. Dus opgave is nodig bij Leo Winter!
Voorlopige data: 18 mei,15 juni, 6 juli, 8 augustus (donderdag), 31 augustus en 28 september.

Schellerpark in Zwolle-Zuid. 
Ook deze inventarisatie vindt plaats in het kader van het Faunaonderzoek Zwolle en de Horte. Dit terrein 
is nog niet eerder echt geïnventariseerd, maar wel geregeld bezocht. We hebben er bijvoorbeeld band-
heidelibellen, vuurlibellen en sleedoornpages gevonden. We verzamelen om 10.00 u. bij de Schellerhoeve 
(Schellerpark 101, Zwolle-Zuid). Opgave is niet nodig, kan wel handig zijn.
Voorlopige data: 4 mei, 19 mei (zondag), 22 juni,  11 juli, 17 augustus, 21 september.
Meestal vinden de excursies plaats op zaterdag. Mocht het nodig zijn dan kunnen we ook op een doorde-
weekse dag  of zondag op excursie. 

Het Weezenlandenpark en Almelose kanaal is voor ons een nieuw terrein. Het gebied zal ook in het kader 
van het Faunaonderzoek worden geïnventariseerd. Het is niet opgenomen in het al volle programma van 
de Insectenwerkgroep. Wie geïnteresseerd is om mee te doen, graag contact opnemen met Leo Winter.

Excursies Vogelwerkgroep
Meer informatie bij de coördinatoren Jur Furda (tel. 038-3858200), Erwin de Visser (tel. 038-
4659607) of Adri Dubbeldam (tel. 038-4524107) of via e-mail: knnv.vwgzwolle@gmail.com.                                                                                           
Bij excursies buiten Zwolle is opgave vooraf via bovenstaand e-mailadres gewenst, uiterlijk daags tevoren 
20.00 u., ivm carpoolen. Laat dan svp weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter beschikking heeft. 
Chauffeurs met meerijders krijgen onkostenvergoeding.                                                                                        
Alle excursies zijn bedoeld voor beginnende en gevorderde vogelaars, maar andere natuurliefhebbers 
en introducés zijn ook welkom. Behalve verrekijker, water- en winddichte kleding en schoeisel, is het 
raadzaam zelf eten en (warm) drinken mee te nemen.

Zaterdag 6 april 2013: Arkenheemse Polder en Harderbroek. 
Vertrek om 8.30 u. vanaf parkeerplaats Vitens, Oude Veerweg 1, Zwolle. Thuiskomst ca. 17.00 u. Kosten 
meerijden vanaf E 5,-.

Zaterdag 27 april 2013: Excursie Het Engelse Werk en Vreugderijkerwaard,                                         
tezamen met KNNV afd. Noordwest-Veluwe.                                                     
Verzamelen om 8.30 u. op parkeerplaats Engelse Werk. Na bezoek Engelse Werk gezamenlijk per auto 
naar Vreugderijkerwaard. Later inhaken of per fiets naar Vreugderijkerwaard kan uiteraard ook. Meer in-
formatie over deze excursie tzt per e-mail en/of op de website: www.knnv.nl/zwolle onder ‘Activiteiten’.
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Zaterdag 12 oktober 2013: Excursie Texel                                                           
Vertrek 7.45 u. vanaf carpoolplaats Berkum. Thuiskomst ca.17.00 – 18.00 u. Kosten E 26,-, inclusief 
bootovertocht Texel vv.

Zaterdag 9 november 2013: Excursie Zuidwest-Friesland en Afsluitdijk  
Vertrek 9.00, vanaf carpoolplaats Berkum. Thuiskomst ca. 18.00 u. Kosten meerijden ca. E 10,50.

Zaterdag 14 december 2013:  Excursie Brouwersdam en omgeving  
Vertrek 8.00 u, vanaf parkeerplaats Ecodrome, Willemsvaart 19, Zwolle. Thuiskomst ca. 18.00 u. Kosten 
meerijden ca. E 10,-.

Voor Cursus Vogelherkenning (o.l.v. Peter van Dam) en Project Gierzwaluwen: zie elders in dit ZNT!

Weekend 11 en 12 mei 2013:  Weekend Biesbosch, met rondvaart                                                          
Er kunnen max.12 personen mee, dus geef je snel op! Vertrek zaterdag 11 mei om 9.30 u. Verzamelen 
parkeerplaats Ecodrome, Willemsvaart 19, Zwolle. Thuiskomst zondag 12 mei ca. 17.00 u. Kosten ca. 
E 25,-, inclusief overnachting, rondvaart, meerijden. Er wordt overnacht in gebouw SBB, dat alleen per 
boot bereikbaar is. Meer info bij Erwin de Visser.

Zaterdag 18 mei 2013: Excursie Oost-Groningen en Reiderland 
Vertrek om 8.00 u., vanaf carpoolplaats Berkum, thuiskomst ca. 18.00 u. Meerijden ca. E 15,-.

Zaterdag 1 juni 2013: Excursie Bargerveen,                                                        
tezamen met de KNNV Insectenwerkgroep.                                                                
Meer informatie tzt op de website en/of bij Jur Furda en/of Leo Winter.

Zaterdag 8 juni 2013: Excursie Nachtzwaluwen op de Holterberg 
Vertrek om 21.00 u., vanaf parkeerplaats BDG sporthal, Van der Heijdenstraat 2, Zwolle-Zuid. 
Thuiskomst ca. 0.00 – 1.00 u. Meerijden E 3,50. 

Zaterdag 7 september 2013: Boottocht over de IJssel, vanaf Zwolle 
Inmiddels een traditie, met groot succes!                                                          
Vertrek om 10.00 u. vanaf Katerveersluis, Zwolle. Thuiskomst ca. 16.00 – 17.00 u. Kosten ca. E 17,50. 
Broodjes e.d. aan boord te koop. Nadere informatie volgt per e-mail en/of op de website: www.knnv.
nl/zwolle 

Voorjaarsweekend naar Schiermonnikoog: 24 t/m 26 mei 2013

Wie gaan er mee? KNNV' ers, IVN' ers en andere belangstellenden.
Wat gaan we doen? In excursieverband of individueel op zoek naar vogels, planten, insecten en waterle-
ven.
Waar verblijven we? In kampeerboerderij “De Binnendijken”. Deze locatie ligt in het dorp.
Wat zijn de kosten? €75 p.p. voor 2 overnachtingen, een huurfiets, 2 warme maaltijden.
2 x ontbijt, 2 lunchpakketten en consumpties. De kosten van vervoer van en naar de boot, 
het parkeergeld bij Lauwersoog en de overtocht met de boot zijn voor eigen rekening.

Meer inlichtingen? Bel of mail gerust. 
Cor Kauw; 038 4653592; corkauw@ziggo.nl; Sybout Jaasma; 038 4537573; balk_je@live.nl
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Lezingen en bijeenkomsten
Alle belangstellenden zijn welkom, dus ook introducés. De lezingen en bijeenkomsten worden gehouden 
in de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle, tenzij anders vermeld. Auto gratis parkeren 
bij het Atelier.                                                                                                             
Aanvang: 20.00 (tenzij anders vermeld) tot ca. 22.00 u. Koffie/thee: E 0,50 per consumptie.

Maandag 11 maart 2013: 
Erwin van Maanen (Zoogdiervereniging), Lezing ‘Kleine marterachtigen: wezel, bunzing, 
hermelijn’.

Donderdag 21 maart 2013: 
Ruben Kluit (Natuurmonumenten), Presentatie ‘Resultaten inventarisatie broedvogels en 
insecten Vreugderijkerwaard’. 
Speciaal bedoeld voor de inventariseerders van seizoen 2012, maar andere belangstellenden zijn ook 
welkom.                                                      
Organisatie: Vogelwerkgroep en Insectenwerkgroep KNNV Zwolle. Met medewerking van Jur Furda, 
Radboud Echten en Leo Winter

Woensdag 3 april 2013: 
Piet Bremer, Lezing ’De spannende levenswandel van planten in de natuur’, 
naar aanleiding van zijn in 2012 bij de KNNV uitgeverij verschenen boek ‘Planten tellen’.                                                                                    
Het boek is met 10% korting verkrijgbaar via de afdeling (info: www.knnvuitgeverij.nl en bestellen via 
bestlid@zwolle.knnv.nl, Cor Kauw of Erwin de Visser, penningmeester@zwolle.knnv.nl, geen verzendkos-
ten) en kan ter plekke gesigneerd worden!                                                                             
Organisatie: Plantenwerkgroep KNNV Zwolle.

Donderdag 25 april 2013: 
Ronald Boerkamp, Lezing: ‘Gierzwaluwen’. 
Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle.

Oproep waarnemingen Ringslang gemeente Zwolle
Binnen de gemeente is Ringslang zover wij weten een weinig voorkomende soort. Om een beeld te 
krijgen van het voorkomen van Ringslang binnen de gemeentegrenzen zijn we erg benieuwd naar 
recente, maar ook naar historische waarnemingen. Doorgeven van waarnemingen mag per mail
m.vandersluis@ecogroen.nl. 

Ringslang foto: Marc Abuis
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..Verslag van de excursie van de KNNV 
Vogelwerkgroep op 13 oktober 2012…

De dag begon onder een somber gestern-
te: er was slecht weer voorspeld; in de 
morgen nog even droog, daarna de rest 
van de dag regen. Voor de zekerheid bel-
de ik nog even om te vragen of de excur-
sie wel doorging. Er werd me verzekerd 
dat ‘het op Texel altijd meevalt’. Op naar 
Texel dus, met zijn vijven in 1 auto. 

Naarmate we meer naar het noorden 
kwamen –Heerenveen, Sneek- klaarde 
het weer op. Onder een stralend zon-
netje passeerden we de Afsluitdijk. Mooi 
op tijd in Den Helder, voor de boot van 
9.30 uur. Toen we Texel naderden, wer-
den de eerste waarnemingen al gedaan: 
rosse grutto’s.
Al gauw werd duidelijk dat de organi-
satie Dutch Birding tijdens dit weekend 
de jaarlijkse bijeenkomst had op Texel. 
Veel vogelaars dus op het eiland. Waar 
we ons voordeel mee konden doen, zoals 
later op de dag bleek.

De eerste bestemming was de Mokbaai. 
Het was afgaand tij; gunstig voor ons. 
We zagen een grote groep goudplevieren 
en rosse grutto’s. Verder waargenomen: 
slobeenden, krakeenden en tafeleenden. 
In de nabije omgeving hadden we mooi 
zicht op een groepje watersnippen. De 
rugtekening was duidelijk te zien. Verder 
werd een goudhaantje gehoord.

Bij het gebied de Bolle Kamer was heel 
weinig te zien. Dus door naar de Slufter. 
Af en toe kregen we meldingen door van 
mooie waarnemingen, elders op het ei-
land. Bij de slufter werden zwarte rui-
ters gezien, bonte strandlopers, zilver-
plevieren, eenden, o.a. pijlstaarteend, 
smient, krakeend en tafeleend en grote 
mantelmeeuw. Verder een lichte vorm 
buizerd, die later werd aangevallen door 
een vrouwtje blauwe kiekendief. 

Vogelexcursie Texel                              Door Adri Dubbeldam

Op naar het noorden van het eiland, waar we nogal wat voge-
laars van Dutch Birding bezig zagen. Hier was iets gaande, dat 
was wel duidelijk. Op diverse plekken stonden groepjes voge-
laars gespannen naar een bepaalde plek te kijken, hetgeen bij 
de anderen een zekere gespannenheid veroorzaakte: vooral 
niets te willen missen. En dus was er een zenuwachtig heen-
en-weergeloop van de ene groep naar de andere. 
Na enig navragen bleek dat gezien werden: roodstuitzwaluw, 
Aziatische roodborsttapuit en draaihals, om de bijzonder-
ste soorten te noemen. Hiervan werden waargenomen door 
ons: de draaihals en de roodstuitzwaluw. Verder nogal wat 
trekkende koperwieken en kramsvogels. 

Omdat we ook nog enkele andere plaatsen wilden aandoen, 
moesten we door. We zijn langs het strand teruggelopen naar 
strandpaviljoen Kaap Noord, voor een kleine pauze met kof-
fie. Daarna verder met de auto, onderlangs de dijk,  naar de 
IJzeren Man. Hier alleen eenden aangetroffen van al eerder 
genoemde soorten. Het was inmiddels stevig gaan regenen. 
Niettemin zijn we een aantal malen de dijk overgestoken om 
zeevogels waar te nemen. Helaas weinig te zien. 

Het was inmiddels half vijf in de middag. Tijd om naar de boot 
te gaan. Verder was er nu toch niet veel meer te beleven op 
vogelgebied. Toch nog maar even langs bij vogelkijkhut De 
Wilster. Daar werden een groep wintertalingen en watersnip-
pen waargenomen. Van deze laatste soort werden er deze dag 
nogal wat waargenomen. Verder werd na enige tijd een slecht-
valk gezien. 
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Tevreden met alle waarnemingen, beslo-
ten we naar de boot te gaan. We hadden 
veel soorten gezien en enkele bijzondere 
waarnemingen gedaan. Voor de vol-
ledigheid worden hier ook nog genoemd: 
wilde eenden, fazant, kraaien, kieviten, 
spreeuwen, grauwe ganzen, rotganzen, 
fuut, reiger, (geen zilverreigers), sper-
wer, scholeksters. 
We reden  met een rustig gangetje door 
de weilanden bij Oudeschild. Die Azia-
tische roodborsttapuit zat er niet meer 
in, evenmin als de zwarte ooievaar, die 
eerder die dag ook gemeld werd. We 
hadden er vrede mee. Even later zag 
een van ons toch nog de al genoemde 
zwarte ooievaar (juv.), die vlakbij in het 
weiland stond. We hadden voldoende tijd 
om hem goed te observeren. 
Nu was het echt tijd om te vertrekken. 
Na een vlotte terugreis -met dank aan 
onze chauffeur- reden we klokke acht 
uur het terrein bij Vitens op. 
Moe, maar zeer voldaan.

-voor zover bekend in februari 2013-

Vrijdagmiddag:  start 13.30 uur,  einde 15.30 uur 
Zaterdagochtend:  start 10.00 uur,  einde 12.00 uur

In onderstaand overzicht staan datum locatie en verzamelpunt 
(P.=parkeerplaats)

Zaterdag 2 maart: Zalkerbos, P. Veerweg Zalk;
Vrijdag 15 maart: Kloosterbos, P. bocht Kloosterweg;
Zaterdag 30 maart: Tichelgaten, P. einde Fabrieksweg;
Vrijdag 12 april: Engelse Werk, P. Krisman;
Zaterdag 27 april: Staphorsterbos, P. de Toerist;
Vrijdag 10 mei: Westerveldse Bos, P. einde Kolksteeg;
Zaterdag 25 mei: Wijthmener Plas, P. Wijthmenerplas;
Vrijdag 7 juni: Zandhove, P. Zandhove;
Zaterdag 22 juni, vrijdag 5 juli en zaterdag 20 juli in nader overleg.

Voorjaarsrooster 2013 Paddenstoelenwerkgroep 
KNNV – IVN Zwolle           foto: Evert Ruiter

Als u (een keer) mee wilt, dan svp vooraf telefonisch opgeven bij:
Tineke Burghard, coördinator Paddenstoelenwerkgroep IVN-KNNV Zwolle, tel. 038 – 4447227
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Goed Bekeken                     tekst, schets en fotografie ©Han Beeuwkes 

Stel, u/je zit voor het raam, in de tuin of maakt een wandelingetje in de omgeving. Dan kan 

het zomaar zijn, dat er plotseling in de struiken een groep witte, wollige verige bolletjes met 

een opmerkelijk lange staarten voorbijtrekt.  Altijd in kwajongensachtige groepjes. 

Luidruchtig. Hangend als acrobaten aan takjes, ondersteboven en zeer bewegelijk, zoeken ze 

van struik tot boom, met piepkleine priemsnaveltjes de takken af naar insectjes. Het zijn 

staartmezen. Het hele jaar door te zien. Altijd zijn ze er. Niet schuw en net als alle andere 

mezen: altijd druk en doenerig.

In de komende tijd  worden er weer nesten gebouwd. Dat nestje is iets heel bijzonders. Het is 

niet een kuipje of kommetje, neen, het is een bolletje ter grootte van een forse grapefruit,  

met een klein gaatje, van ongeveer 1,5 cm in doorsnede, als vliegopening. Het nest is een 

wonder om te zien. Maar nog meer hoe het gemaakt is. Het bestaat geheel uit mos, korstmos, 

haartjes, draadjes, vezeltjes van planten en ook vaak dennennaalden en takjes als 

stutmateriaal. Het valt niet uit elkaar, want het wordt verweven, gelijmd en vastgehouden 

door spinrag en misschien ook wel spinsels van motjes (stippelmot). Op de foto zien we het 

nestje met al die mosdeeltjes. (Korst)mosdeskundige Laurens Sparrius bekeek de foto en 

schreef het volgende: “ Leuke vondst! Ik herken hierin: Physcia tenella, Physcia adscendens, 

Xanthoria parietina en Parmelia sulcata. Die blijven gewoon in leven.”

Een (deels) levend nestje dus!!

Bouwkunst zonder stenen
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Helaas zijn in deze tijd ook jagers actief: eksters en gaaien. Die zijn nogal eens schuldig aan 

nestvernieling en roof. Ze trekken het nest kapot en het valt op de grond. 

De foto van het mezennestje is daar een voorbeeld van. Het lag op de grond. Onder een 

conifeer. Ik heb het meegenomen en gefotografeerd, in de koelkast in een plastic zak 

bewaard en later nauwkeurig bestudeerd, met loep. Zeer verwonderd!! over zo’n bijzonder 

fijnzinnig gebouwd nestje. Dat deze onnavolgbare bouwkunst in piepkleine schedeltjes van 

deze  prachtige vogeltjes is gelegd…….! Hoe is het mogelijk

Goed Bekeken          

Het bouwen heb ik nooit kunnen waarnemen. Het gebeurt heel onopvallend. Je kunt het 

alleen ontdekken door goed op de vogels te letten. Zo’n nestje is verborgen in een dichte 

struik of conifeer. De binnenkant van het nest is geheel gevoerd met veren en donsveren.  In 

dit geval met die van houtduiven. In dat warme veilige bolletjes gaat de mees broeden op 

piepkleine eitjes. De lange staart steekt vaak uit het openingetje. Na verloop van tijd is er 

nakroost. Een drukte van jewelste.  Zoals bij alle mezensoorten.

Met dank aan Laurens Sparrius (BLWG)voor aanvullende informatie
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“Een gezellige ontmoeting”, dat stond er in de uitnodiging van 
het bestuur van het IVN Zwolle aan alle IVN-vrijwilligers. En 
dat is het ook geworden en meer dan dat. 
Ik heb het over de mooie winterwandeling op het landgoed Mo-
lecaten op zondagmiddag 13 januari van dit nieuwe jaar. Een 
wandeling onder leiding van Henriëtte Maan en Heike Tack, die 
alle aanwezigen hebben afgesloten met een leuk samenzijn in 
een warme herberg. 

Een groep van zesentwintig IVN’ers verzamelde zich die dag 
om half twee voor de herberg Molecaten bij Hattem. Deze gro-
te groep deelde zich op in tweeën en elke kleine groep ging 
met één van beide gidsen mee. Het vroor lichtjes, maar geluk-
kig scheen de zon af en toe en was het windstil, zodat we het 
wandelen en stilstaan nog goed konden volhouden. 

We begonnen te wandelen door een stukje naaldbos met voor 
Nederlandse begrippen aardig wat reliëf. Dat is ook niet zo 
vreemd, want het landgoed ligt aan de rand van het stuw-
walcomplex van de Veluwe. We liepen die middag in een om-
geving van zandgrond en heuvels, aangeplant bos en af een 
toe een weiland of akker. Op dit landgoedstukje Veluwe zag 
ik geen noemenswaardige stukken heide of stuifzand, maar 
wel iets heel anders: sprengen en beken en sprengenbeken en 
sprengkoppen.
Wat een beek is, is wel bekend. Er is ergens een bron, daaruit 
stroomt water weg naar beneden en dat stroompje wordt een 
beekje, en dat kan, als het wordt gevoed door meer bronnen 
en afwatering van naastgelegen gebieden een hele beek of 
zelfs een rivier worden.

Een spreng is een uitgegraven bron. De 
bewoners van deze streek uit de 14e en 
15 e eeuw hadden namelijk al in de ga-
ten dat er onder die grote zandheuvels 
in hun gebied water zat, prachtig schoon 
water. Het kwam ook spontaan als kwel-
water of kleine stroompjes naar buiten 
aan de voet van de heuvels. Die oude 
bewoners groeven die stroompjes in die 
heuvels verder uit en zij groeven ook de 
beken om het water te leiden naar de 
plek, waar zij dat water graag wilden 
hebben. Zo kwamen de sprengen (uitge-
graven stroompjes) en de sprengenbe-
ken tot stand. 
Als je een keer gaat wandelen op het 
Landgoed Molecaten, kun je aan de die-
pe steile oevers de sprengenbeken her-
kennen. Een sprengkop is niet meer of 
minder dan de plaats waar de spreng is 
uitgegraven en de sprengenbeek zijn be-
gin dus heeft. Eén sprengenbeek wordt 
meestal door verschillende sprengen ge-
voed.

Bij zo’n sprengkop werd meestal een ste-
vige boom geplant. Deze bomen kregen 
vaak ook een naam, zoals de Mariabeuk 
die we hebben gezien. Deze Mariabeuk 
gaf aan dat je op het gebied van Hattem 
kwam en je je dus veiliger kon voelen. 
Bij de beuk kon je Maria danken dat je 
hier was aangekomen.

Het water van de sprengenbeken werd 
geleid naar papier- en korenmolens. Er 
stonden wel drie watermolens op het 
landgoed. Daar is er nog maar één van 
over, maar deze oude korenmolen bij de 
herberg heeft dan ook het grootste rad 
van alle watermolens op de Veluwe.
Op de oevers van een sprengenbeek za-
gen we dubbelloof (Blechnum spicant), 
een niet algemene, wintergroene varen-
soort. Dat was iets voorbij het Spijker 
Watervliedt en de Spaanse Graven. Niet 
gezien, maar wel de moeite waard om in 

Een gezellige ontmoeting
tekst: Sandra Narain, foto's: Heike Tack
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het voorjaar nog eens naar op zoek te 
gaan, zijn het zeldzame paddenstoeltje 
het beekmijtertje (Mitrula paludosa) en 
het plantje goudveil (Chrisosplenium al-
ternifolium en/of oppositifolium).

Maar we liepen eerst langs de spijker. 
Een spijker is een opslagplaats. In dit 
geval van belastingen in natura. Deze 
spijker was in 1640 gebouwd. Er is later 
een huis aangebouwd en nog later is er 
een klein boerderijtje bijgebouwd. Het 
geheel is in oude stijl gerestaureerd en 
het wordt bewoond.
De Spaanse Graven zijn een stuk ouder. 
Ze waren er al vóór de Tachtigjarige Oor-
log, al hebben ze hun naam wel aan die 
oorlog te danken. De Spaanse Graven is 
de naam voor een aarden omwalling, die 
waarschijnlijk in de middeleeuwen werd 
gebruikt als vluchtburcht. Het is zeker 
dat tijdens het beleg van Hattem in 1629 
deze wallen door de Spanjaarden zijn 
gebruikt. Achter de omwalling werd je 
niet gezien door vijanden en vanaf de 

omwalling had je een uitstekend uitzicht. Om dat te beseffen, 
moet je wel even alle bomen die er nu staan wegdenken. Het 
schijnt dat je toentertijd over de heidevelden en stuifgebieden 
tot aan de IJssel kon kijken.

Voor we weer in de buurt van de herberg kwamen, hebben we 
de geur van de Douglasspar bewonderd. Dat kan je doen door 
met je hand over de takken met naalden te strijken of een 
bobbeltje op de stam van een heel jonge Douglasspar open te 
krabben. Dan valt een druppeltje van de zeer geurige hars op 
je vinger, die dan lekker ruikt, maar wel stevig plakt. 
Ook kwamen we goudhaantjes tegen. We konden de kleine 
vogeltjes zien, hoog in de boom, en we konden ze horen, maar 
alleen degenen die een verrekijker mee hadden, konden iets 
meer van hun fraaie uiterlijk zien. Toch was het een leuk ge-
zicht.

In de groep waarmee ik niet samen wandelde, heeft iemand 
de helft van de binnenkant van een eikel gevonden, die nog 
vol tandafdrukjes stond van een muis. Wat heeft deze muis 
gestoord in zijn maaltje?

Uiteindelijk liepen we het bos weer uit en zagen we meteen het 
landhuis liggen. Een indrukwekkend groot gebouw met veel 
ruimte eromheen. Zoals het er nu uitziet, stamt het uit 1824 
en is het een gebouw in neoclassicistische stijl. Er zijn eerdere 
gebouwen geweest. De eerste hoeve met watermolen op deze 
plaats met de naam Molecaten, is in de 14e eeuw gebouwd. 
Achter het huidige gebouw ligt een meertje dat ontstaan is na 
een toen al illegale veenontginning, wat misschien aangeeft 
dat niet alle bewoners van het landhuis respect hadden voor 
de regels van die tijd.

Een klein eindje verder ligt de herberg Molecaten, al vanaf de 
19e eeuw een bekende pleisterplaats en ons begin- en eind-
punt van deze winterwandeling. Het was erg leuk om onder 
het genot van een gebakje en een warme drank weer op te 
warmen en met elkaar te praten over van alles en nog wat, 
met hier en daar toch ook alweer wat voorzetjes voor weer een 
mooi IVN-jaar vol activiteit. 

Bedankt bestuur, dit voelde als een goed begin.

En voor een ieder die deze wandeling ook wil maken, verwijs 
ik naar de website www.ivnzwolle.nl onder wandelingen: ‘Na-
tuurwandeling langs het water van Molecaten’.
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..excursie van KNNV Vogelwerkgroep…

Op zaterdag 14 april (2012, red.) vertrekken we met een groep van 9 mensen om 8.00 u. onder een half 
bewolkte hemel richting strand Nulde. Het is wat fris, maar de vooruitzichten zijn gunstig. Een half uur la-
ter treffen we Nico Hoogteyling van de KNNV Noordwest -Veluwe.  

We zijn nauwelijks op pad of er wordt een gele kwikstaart gezien, evenals visdiefjes die elkaar het hof 
maken. We lopen over een oude zeedijk, met rechts de Delta Schuitenbeek en links de Puttenpolder. In 
de polder treffen we een aantal kemphanen. Ook is er een groot aantal hazen actief op het gebied van 
hofmakerij. Nico vertelt dat de polder een veenpolder is en beschermd gebied. De monding van de met 
fosfaten en nitraten vervuilde Schuitenbeek is verlegd en stroomt nu niet meer rechtstreeks het Nulder-
nauw in, maar stroomt via de delta richting de Nijkerkersluis, waar het in het Nijkerkernauw stroomt. Een 
poging om de delta met riet te beplanten is tot nu toe mislukt. Waarschijnlijk vanwege de eetlust van de 
ganzen.

Intussen is de zon erdoor gekomen en samen met de roep van de grutto is wat mij betreft de lente echt 
begonnen en als de eerste gierzwaluwen overvliegen kan deze dag niet meer stuk.
In de delta ontwaren we tussen de ‘gewone’ grutto's IJslandse grutto's. Deze zijn wat donkerder en het 
rood op de borst loopt door tot de potenlijn. We zien ook grauwe ganzen met jongen.
De bedoeling was om naar het stoomgemaal te lopen, maar we besluiten om te keren en na een bakje 
koffie bij het Postillion per auto naar het Harderbroek te rijden. Onderweg stoppen we bij de brug over het 
randmeer om een blik over de dijk te werpen. Aan de overkant zien we huiszwaluwen met daartussen oe-
verzwaluwen, die hun oog hebben laten vallen op een zandhoop. Als dat maar goed gaat.
Als we op het punt staan in de auto te stappen heeft iemand een blik geworpen in de polder achter ons en 
ziet tot zijn verrassing een slechtvalk een prooi scheuren op een tapijt van witte veren. Een sensatie. Het 
wordt nog sensationeler als de slechtvalk wordt belaagd door een buizerd, die hem z'n prooi ontfutselt. 
De slechtvalk vliegt weg.

Het Harderbroek is een aangelegd natuurgebied bij de Knardijk. Er zijn wilgenbosjes en bos met wat grote-
re bomen. Het is een nat gebied. We horen al snel blauwborsten en zien op grote hoogte baltsende bruine 
kiekendieven. Rietzangers, baardmannetjes en twee snorren maken het beeld compleet in dit gebied. Er 
is een laag wilgentenen-scherm, waar we over het randmeer kunnen kijken.
Terug bij de auto rijden we naar het Harderbos en bezoeken o.a. de Kapteinshut. De hut is wat krap, maar 
dichtbij het water en dus dichtbij de verschillende vogels die zich daar bevinden w.o. baltsende dodaars 
en twee koppeltjes krooneenden. Een verdere verkenning van het gebied levert ons een vrouwtje havik 
en een paartje roodborsttapuiten op.

Terug bij de auto voelt menigeen de vermoeidheid van een lange en boeiende dag rond de randmeren. We 
nemen afscheid van Nico en onder een nog steeds stralende zon rijden we terug naar Zwolle.

De soortenlijst: visdief, gele kwikstaart, grote lijster, raaf, wintertaling, zomertaling, kemphaan, pijlstaart, 
krooneend, graspieper, kluut, Indische gans, tureluur, IJslandse grutto, brandgans, grauwe gans, gier-
zwaluw, rietgors, slobeend, watersnip, sperwer, oeverzwaluw, huiszwaluw, slechtvalk, rietzanger, buizerd, 
kneu, grote bonte specht, baardmannetje, bruine kiekendief, havik, grote zilverreiger, snor, dodaars, rood-
borsttapuit.

Excursie Veluwerandmeren             Door Henk Wijnhoff
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Van de KNNV bestuurstafel
Het ene moment is het landschap nog wit en koud; twee dagen later weet je bijna niet meer dat er ge-
schaatst kon worden.  Het leek opeens wel voorjaar met bloeiende winteraconieten en sneeuwklokjes in 
de tuin. Zelfs een enkele honingbij waagde zich buiten de kast om te zien of er al iets te halen valt. Tuinen 
zijn belangrijk voor veel planten en dieren en je eigen tuin kan zoveel bieden! Daarom wil de landelijke 
KNNV in 2013 meer aandacht vragen voor planten en dieren in de tuin. KNNV Zwolle doet mee en zal een 
aantal lezingen hier op afstemmen. Een zeer informatief boekje is “No nettles required” (Ken Thompson). 
Lézen, als je meer wilt weten over relaties tuinen en planten/dieren! (zoek ook eens op internet naar het 
BUGS project, Biodiversity in Urban Gardens).
Over bijen gesproken: er was in het jaar van de bij 2012 veel aandacht voor bijen, zowel honingbijen als 
andere soorten. Je merkt dat dat anderen aanzet om er eens naar te kijken. En aan het eind van het jaar 
publiceerde onze KNNV Uitgeverij “De Nederlandse Bijen”. Een fantastisch boek, met prachtige foto’s en 
tekeningen en boordevol informatie. Een aanrader! Het boek levert vele avonden kijk- en leesplezier.  Maar 
misschien wordt 2013 wel veel meer een jaar van de bijen als de Tweede Kamer op initiatief van Marianne 
Thieme en Esther Ouwehand eindelijk een verbod op die vreselijke neonicotinoiden instelt.  
KNNV Zwolle presenteerde eind 2012 het inventarisatierapport van Landgoed De Helmhorst. Tijdens het 
Wijkplatform in Berkum toonde Evert Ruiter aan een bomvolle zaal de resultaten van het onderzoek dat 
Zwolse KNNV-ers hebben uitgevoerd. Dirk Maas presenteerde het eerste exemplaar van het rapport aan 
Wethouder Dannenberg. De dag erna was er vanuit de wethouder een lovende mail over de kwaliteit van 
de presentatie en het rapport! Een opsteker! 
We gaan weer veel op stap in 2013, u komt toch ook?                 
Henk van Blitterswijk, 30 januari 2013

Vrijwilligers gezocht:
Woont u in of net buiten Zwolle? Dan is meedoen aan het Faunaonderzoek Zwolle en De Horte misschien 
iets voor u! Zowel mensen met als zonder ervaring met inventariseren kunnen zich voor het faunaonder-
zoek aanmelden. Dit is ook de uitgelezen mogelijkheid om onderzoek te doen in gebieden die normaal 
gesproken afgesloten zijn voor publiek.

Het Faunaonderzoek Zwolle en de Horte is een samenwerkingsverband tussen Landschap Overijssel, de 
gemeente Zwolle en Waterschap Groot Salland. Coördinatie en organisatie is in handen van adviesbu-
reau EcoGroen Advies uit Zwolle. In 2012 is het onderzoek opgestart op een aantal natuurterreinen rond 
Zwolle, namelijk De Horte, Soeslo, Sekdoorn, Maatgraven, Buitenlanden Langenholte en de Struinwaard 
bij Berkum. Hierbij zijn erg leuke waarnemingen gedaan van bijzondere soorten als Kwabaal, Grote mod-
derkruiper, Sleedoornpage, Kamsalamander, Sikkelsprinkhaan, Kwartelkoning, Middelste bonte specht, 
Ringslang, Waterspitsmuis en Otter.

In 2013 krijgt het succesvolle onderzoek een vervolg en zullen het Engelse werk (parkbos en Spoolderpark), 
Almelose kanaal e.o. (inclusief Weezenlandenpark en Nooterhof), Wijde en Westerveldse Aa, Zandhove, 
Schellerpark, Oldenelerpark en Zwartewaterzone Stadshagen (inclusief Stadskolk en Rietpark) onderzocht 
worden. Doel van het faunaonderzoek is om – in samenwerking met vrijwilligers - een vlakdekkend beeld 
te krijgen van bijzondere soorten uit de soortgroepen zoogdieren, broedvogels, amfibieën, reptielen, vis-
sen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Na afloop van het onderzoek worden alle verzamelde gegevens 
verwerkt in een rapport met soortbeschrijvingen en verspreidingskaarten. Ook worden in het rapport ad-
viezen gegeven om het beheer verder te kunnen verbeteren. 

Meedoen? Of meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van het onderzoek 
Marco van der Sluis van EcoGroen Advies (06-15952321 of m.vandersluis@ecogroen.nl). 
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illustratie: Willemien van Ittersum 2013
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zondag 23 september 2012

Gidsen: Agnes Neimeijer en Sandra Narain

Landgoed Vilsteren is meer dan een mooi, groot huis met een park eromheen. Tot het landgoed behoort 
ook een heel dorp met boerderijen en een molen. Het landgoed is 1035 ha groot en het omvat bos, uit-
erwaarden, heide en landbouwgrond. Alleen de grote kerk in het centrum van het dorp hoort niet bij het 
landgoed en op de parkeerplaats van die kerk begon onze wandelexcursie.

We begonnen met zo’n veertien geïnteresseerde mensen, maar een eindje op weg kwamen daar nog twee 
toevallige wandelaars bij. 
Na even voor het hek het landhuis te hebben bewonderd, staken we de autoweg over om te wandelen over 
een statige beukenlaan, die een zandweg is, maar laan mag heten, omdat er om de 5 meter een boom 
van dezelfde soort staat. Aan het eind hadden we een mooi uitzicht over een oude arm van de rivier de 
Vecht en keken we terug naar de voordeur van het landhuis. Eén van de 7 zichtassen van het landgoed.                                                                               
Daarna gingen we rechtsaf over een smaller pad op een oude rivierduin. Links zagen we uiterwaarden en 
natte hooilanden en rechts landbouwgrond. Het duin zelf lijkt op een park in Engelse landschapsstijl. Het 
rivierduingebiedje is toentertijd dan ook speciaal ingericht voor het plezier van de welgestelde dames en 
heren.

De hele wandelroute is vol afwisseling en mooie uitzichtpunten, maar af en toe moesten we wel even ste-
vig doorlopen, want we zagen onderweg ook sporen van reeën, bijzondere paddenstoelen, zoals de grote 
stinkzwam, de witte bultzwam en een prachtige tonderzwam en interessante bomen zoals de robinia en de 
vuilboom en de middag ging snel voorbij. We passeerden een oude kluizenaarshut en een kurkentrekker 
en na de nog niet echt in mooie kleuren gestoken krentenboompjes staken we dezelfde autoweg als in het 
begin weer over, maar toen waren we nog niet terug bij het startpunt. 
Door een statig beukenbos liepen we het laatste stuk, kijkend naar het zonlicht dat scheen door de indruk-
wekkende kronen van deze prachtige bomen. Bij de kerk aangekomen, gingen we nog met de pet rond 
bij onze geïnteresseerde en gezellige excursiegasten (we ontvingen 22 euro) en sloten we met een goed 
gevoel deze excursie af.

Excursie Herfstverschijnselen op Landgoed Vilsteren
tekst: Sandra Narain

De Gewone mijnspin is als ‘Spin van het Jaar 2013’ 
gekozen. Ons land kent twee soorten mijnspinnen, 
tevens de enige vogelspinnen van Nederland. In heel 
Europa wordt het onderzoek aan deze Spin van het 
jaar 2013 extra gestimuleerd. Spinnendeskundige Pe-
ter van Helsdingen van EIS-Nederland verzamelt in 
2013 zoveel mogelijk waarnemingen van de Gewone 
mijnspin in Nederland.

http://www.natuurbericht.nl/?id=10031&Eid=11068

Gewone mijnspin is Spin van het jaar 2013

Mannetje Gewone mijnspin               foto: Jinze Noordijk



ZNT

36 | Zwols Natuur Tijdschrift 20e jaargang nummer 1

Goed Bekeken          tekst en fotografie ©Gerard Beersma 

In 2013 organiseert het IVN voor de 22e keer een Wilde Plantencursus. Deze cursus is bedoeld voor 
iedereen die in de natuur is geïnteresseerd en daarnaast meer wil weten over de in de vrije natuur 
voorkomende planten in Nederland. Men leert niet alleen de naam, maar krijgt ook informatie over de 
groeiplaats en de relatie van de plant met zijn omgeving.

Wat gaan we doen?
De cursus bestaat uit een startbijeenkomst, 5-6 avondexcursies van ± twee uur en 4 ochtendexcursies 
op zaterdag. 

De startbijeenkomst is gepland op dinsdag 2 april om 20.00 uur in de Kruidwisch aan de Goertjesweg 
5. Op deze avond krijgt u algemene informatie over de cursus en tevens over flora’s, andere planten-
boeken en loepjes. Ook zal er een korte uitleg worden gegeven over de bloembiologie, zullen we wat 
planten “onder de loep” nemen en kunt u kennis maken met uw gids en de andere deelnemers. Deze 
avond is niet bedoeld om u op te geven. 

De avondexcursies starten begin april en zijn verdeeld tot begin juli, bij de gevorderden tot in au-
gustus. Ze worden gehouden in het Engelse Werk, het Spoolderbos en de uiterwaarden van de IJssel. 
We verzamelen om 19.00 uur voor uitspanning “Het Engelse Werk”. De cursisten worden, bij voldoende 
aanmeldingen, ingedeeld in 3 groepen:

1. Beginners: woensdagavond van 19.00 tot ± 21.00 uur o.l.v. Marlène Vaessen 
2. Iets gevorderden: dinsdagavond van 19.00 tot ± 21.00 uur o.l.v. Bernadet van der Veen 
3. Gevorderden: dinsdagavond van 19.00 tot ± 21.00 uur o.l.v. Brunhilde Reicher 

Bij uw inschrijving dient u zelf aan te geven in welke groep u het liefst wordt ingedeeld. 

Bij de iets gevorderden wordt er een begin gemaakt met families en grassen, bij de gevorderden wordt 
daar dieper op ingegaan. De avonden zijn vaak thema-gebonden. 
Op de zaterdagen zijn alle cursisten van harte welkom. De zaterdaggroep zullen we zo nodig verdelen in 
2 niveaus. U kunt dan kiezen met welke groep u meegaat. Tijdens deze zaterdagexcursies bezoeken we 
een aantal bijzondere gebieden in de omgeving van Zwolle. Deze excursies starten om 9 uur vanaf Het 
Engelse Werk.

Wilde Plantencursus 2013
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Kosten voor deelname 

De kosten van deze cursus bedragen € 25,- voor leden/donateurs van IVN / KNNV en € 40,- voor niet-
leden. Bent u meteen enthousiast geworden, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij:
Marlène Vaessen, bij voorkeur via de website: www.ivnzwolle.nl ; eventueel per e-mail: marlenevaes-
sen@xs4all.nl. Bellen kan ook. Het telefoonnummer is: 0522-241532. 

Uw inschrijving wordt pas definitief als u het cursusgeld hebt overgemaakt op rekeningnummer 124197 
van IVN afd. Zwolle e.o. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus onverhoopt 
vol zitten, dan krijgt u gegarandeerd uw geld retour. Het minimum aantal deelnemers per groep is 8 
personen. Het maximale aantal is 15.

dinsdag
gevordenen

dinsdag
iets gevordenen

woensdag
beginners

woensdag
voor ieder

startavond 2-4 2-4 2-4 2-4

les 1 16-4 9-4

zaterdag 13-4
obs de werkschuit 
Zwolle

les 2 14-5 23-4 17-4

les 3 28-5 14-5 15-5

zaterdag 25-5
Belt-Schutssloot

les 4 11-6 4-6 29-5

zaterdag 15-6
Avereest

les 5 25-6 18-6 12-6

les 6 20-8 25-6 26-6

zaterdag 6-7
Echtenerzand

Zie hier het schema van de lessen:
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We schrijven al weer 2013. De eerste uitgave van het Zwols Na-
tuur Tijdschrift van de 20e jaargang ligt voor u. Een jubileum om 
even bij stil te staan door KNNV en IVN, want het is in den lan-
de niet vanzelfsprekend dat er een gezamenlijk Natuurtijdschrift 
wordt uitgegeven, laat staan al zoveel jaren. Een mooi moment 
om dit te vieren met weer 4 jubileumnummers dit jaar. Ook een 
mooi moment om ons gezamenlijk te bezinnen op ontwikkelingen 
voor de toekomst.

Vrijwilligers van het IVN zijn door het bestuur uitgenodigd om het nieuwe jaar gezamenlijk in te luiden met 
een wandeling op 13 januari op landgoed Molecaten. Het was goed wandelweer en de 26 aanwezigen heb-
ben genoten van een mooie tocht (uitgezet door Henriëtte Maan) en het gezellig napraten en bijpraten met 
koffie/thee en gebak in Herberg Molecaten. Een verslag van Sandra Narain vindt u elders in dit ZNT.

De vrijwilligers van de werkgroep Vechterweerd waren 11 januari te gast bij Klavertje Vier in Heino. Onze 
contactpersoon van Vitens, Wiecher Akse was onze gastheer. Wij kwamen bijeen om afscheid te nemen 
van coördinator Renee Cornelis. Dat hebben we met koffie, cake, bloemen, een boek en een toespraak 
gedaan. Renee is 6 jaar contactpersoon geweest voor Vitens, basisscholen en vrijwilligers van het IVN en 
onder haar coördinatie is dit prachtige project uitgegroeid tot een niet meer weg te denken activiteit. Bij 
deze nogmaals bedankt voor je geweldige inzet, Renee. We zullen je missen! Je hebt voor je opvolgers 
een mooi draaiboek achtergelaten en de werkgroep is erg blij met je aanbod als vraagbaak achter de hand 
te blijven. Verder is de nieuwe werkwijze met opdrachtkaarten aan de werkgroep voorgelegd. De kaarten 
zien er prachtig uit en zijn enthousiast ontvangen. We gaan er dit seizoen mee werken.

Het bestuur is druk met de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering en het jaarverslag. Op de 
agenda: verslaglegging bestuur en werkgroepen, financieel overzicht, begroting en protocol ongewenst 
gedrag. Na de pauze een informeel gedeelte met een bijdrage van Elja van Dongen (paddenstoelen), 
Agnes Nijmeijer (excursie voor RTV Raalte) en Bernadet van der Veen (Bomen). We begroeten u graag op 
20 maart a.s. in de Kruidwisch.

Verder zijn we actief om nieuwe bestuursleden te werven. Hebt u tips of bent u zelf geïnteresseerd? Neem 
dan s.v.p. contact op met Joke Geschiere of Janna Drewes.

Tot slot kan ik vertellen dat de nieuwe website op dit moment vrijwel klaar is en in gebruik is naast de 
“oude”. Met dank aan Jeroen en Manon Nijhuis! Nieuwsgierig? Kijk op http://ivn.nl/afdeling/zwolle.
Dit is mijn laatste “van de bestuurstafel”. Na 5 jaar voorzitterschap treed ik op de komende ledenvergade-
ring af als voorzitter en bestuurslid. Dat betekent geen afscheid van het IVN, want ik voel me heel betrok-
ken bij het wel en wee van onze vereniging en ik blijf me inzetten bij o.a. excursies, veldlessen en evene-
menten. Ik hoop van harte dat ik het stokje 20 maart a.s. kan overgeven aan een nieuwe voorzitter. Tot 
heden is er nog geen kandidaat gevonden, maar wie weet….

Namens het bestuur,
Heike Tack

Van de IVN bestuurstafel

beleef de natuur !
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Maar als je ‘s morgens op staat kun je 
vaak wel zien of er slakken zijn geweest. 
Ze laten een mooi glinsterend slijmspoor 
achter.
Leg op een koele vochtige plek in de tuin 
eens een paar gepropte kranten neer, die 
je steeds vochtig houdt. Laat onder de 
kranten een beetje ruimte. Je zult zien 
dat er slakken onderkruipen. Bekijk de 
huisjes van deze slakken goed. Kijk de 
volgende dagen nog eens of het dezelfde 
dieren zijn

VOORJAARSPERIKELEN
Als het weer wat zonniger en warmer 
wordt en er valt regelmatig regen, dan 
komen de slakken te voorschijn. Ze gaan 
op zoek naar een partner om te paren 
en bij de meeste slakken is dat iets heel 
bijzonders: Ze zijn zowel mannetje als 
vrouwtje, dat noem je met een mooi 
woord: hermafrodiet.
Ze kunnen dus elkaar bevruchten en dat 
betekent natuurlijk dat er dubbel zoveel 
eitjes worden gelegd, want slakken 
leggen eieren.

Eitjes van slakken worden in de grond gelegd. Met het voorste deel van de voet 
graaft de slak een kuiltje en legt er steeds een paar eitjes in, totdat alle eitjes 
gelegd zijn.
Het kuiltje wordt dichtgemaakt en de slak gaat weer op pad.
De eitjes komen een paar weken later uit.
Huisjesslakken die net uit het ei zijn gekropen hebben al een huisje op hun rug. Ze 
zien er net zo uit als hun moeder of.. is het hun vader?
De kleine slakjes eten eerst hun eischaal op en gaan dan pas op zoek naar ander 
eten: algen, blaadjes of knoppen, maar ook rottende groenten en paddenstoelen 
worden met smaak opgepeuzeld.
Om te groeien moeten ze natuurlijk eten, net als jij. Meestal doen ze dat ’s 
nachts, als jij al in je bed ligt.

door Femmy Mulder foto's: Peter van der Sluijs; Wikimedia
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ZNT

13 januari 2013
Om 10.00 uur verzamelen en ontvangst 
in de Kruidwisch. Na een welkomstwoord 
door Dirk Maas genieten we van koffie 
en warme chocolademelk met koek. Ver-
volgens zijn we bijgepraat door de ex-
cursieleider (expeditieleider) Wim van 
Bruggen over de route die we gaan fiet-
sen, nl. in het Ruilverkavelingsgebied 
Marshoek-Hoonhorst. We beginnen langs 
de Heinoseweg, dan over het Selhorst-
pad – waar we een geschiedenisles van 
Wim krijgen – en fietsen dan het gebied 
binnen. Op een winterse dag als deze 
verwacht je geen paddenstoelen te zien. 
Wel dus! Er zijn oesterzwammen, dool-
hofzwammen, elzenweerschijnzwammen 
en ook hebben we veel donsvoetjes ge-
zien. Zelfs een zilverreiger laat zich zien. 
Ook de buizerd is goed vertegenwoor-
digd tijdens deze tocht. 

Het vervolg gaat langs de Vecht, door de 
Koepelallee met een stop bij de Millen-
niumboom (paardenkastanje), geplant 
in 2003 in dit landinrichtingsproject. 
Doorgefietst en dan steken we de Pop-
penallee over en gaan achter de Mata-
ram en De Horte weer richting de Hei-
noseweg. De oproep om ons warm te 
kleden is geen overbodige geweest. Het 
is dus een (bijna) ijsdag geworden. We 
nemen gezamenlijk het besluit om de 
route in te korten en gaan via de weg 
langs de Steenwetering weer terug naar 
de Kruidwisch waar de soep op ons staat 
te wachten. Het is toch nog bij elkaar 
een fietstocht geworden van 22 km in 
de kou. Alle deelnemers krijgen van Wim 
de brochure “Verhalenpad” Marshoek-
Hoonhorst; inhoud 3 wandelroutes van 
10, 15 of 18 km en de geschiedenis van 
de verkaveling. Zo kunnen we op ons ge-
mak en in de warmte lezen waar we door 
en langs gefietst zijn. Het is een gezel-
lige en leerzame Nieuwjaars-bijeenkomst 
geweest. Met dank aan de mensen die 
dit iedere keer maar weer organiseren.

De KNNV Nieuwjaarsbijeenkomst tekst en foto's Truus Goos
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Herfstpaddenstoelen rond de Kule
tekst: Sandra Narain, foto's: HeikeTack

Paddenstoelenexcursie op zondag 30 september 
2012 
Gidsen: Heike Tack, Tineke Burghard en Sandra 
Narain
Locatie: omgeving de Leemkule, Hattem

Droog en zonnig en weinig wind op deze excursie-
dag, mooier kun je het niet hebben.
Er stonden dan ook ruim veertig mensen op de par-
keerplaats voor het bungalowpark De Leemkule te 
luisteren naar een praatje van Tineke over plaatjes, 
buisjes en ringen en nog veel meer moois en boei-
ends over paddenstoelen en natuurlijk had ze ook 
weer een paar mooie voorbeelden meegebracht. 
Maar dit was wel een erg grote groep en dus werd 
vlot besloten de groep in tweeën te delen. Enkele 
ouders hadden zelf al spiegeltjes meegenomen en 
de overige kinderen kregen er één van de gidsen.

De twee groepen gingen ieder hun weegs. Een kor-
te route hadden we voorgelopen, natuurlijk langs 
de bekende leemkuil, en die route was voldoende 
om een grote verscheidenheid te laten zien. Onder 
andere de zeldzame oorlepelzwam, de mooie vlie-
genzwam, kleine wieltjes, de grote stinkzwam, de 
dennenmoorder, de grote sponszwam, een prachtig 
exemplaar van het eekhoorntjesbrood en heel veel 
aardappels (gele aardappelbovisten) passeerden 
met hun leuke namen de revue. 
Of de paddenstoelen nu samenwerkers met de bo-
men, ziekmakers of opruimers waren, was een rode 
draad door de excursie.
Het publiek hield het de volle twee uur goed vol en 
nadat de pet was rondgegaan, gingen we opgewekt 
en tevreden terug naar het startpunt om nog meer 
te genieten van deze mooie herfstdag.
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Al jaren ben ik gefascineerd door bomen. 
Vooral oude exemplaren vol scheuren, 
bulten en littekens hebben voor mij altijd 
iets mysterieus. Als ik goed kon schilde-
ren of fotograferen, zou ik volgens mij 
niets anders doen dan elke dag oude bo-
men vereeuwigen op doek of vastleg-
gen op beeld. Misschien geloof ik verder 
iets te veel in sprookjes of heb ik in mijn 
jeugd iets te veel films gezien, maar feit 
is dat ik me bij een dergelijke boom ook 
altijd, al is het maar heel kort, afvraag 
“Wat als ….?”. Want stel je toch eens 
voor dat bomen konden praten…. 

Maar goed, ik ben geen schilder of foto-
graaf en sprookjes bestaan niet volgens 
de meeste mensen, dus brachten mijn 
fascinatie voor bomen en het feit dat ik 
natuurgids ben, mij ertoe om begin 2012 
een bomencursus uit te denken.

Begraafplaats
Op de begraafplaats werd aandacht besteed aan de symboliek van 
bomen en de relatie tussen bomen en mensen.

Binnenstad
Cursisten stonden in les 4 stil bij de 
leefomgeving van bomen in de stad.

Bomencursus krijgt vervolg      door Bernadet Edskes - van der Veen

Dit deed ik niet alleen. Samen met een aantal andere IVN-na-
tuurgidsen werd een opzet voor de cursus bedacht: 5 lessen 
over bomen. Elke les in een ander gebied, elke les een ander 
thema en voor elke les een andere docent. 
En zo geschiedde. De lessen en docenten werden ingepland, 
de locaties gezocht en de thema’s vastgesteld. Alles was al 
snel geregeld. Nu alleen nog een lesklapper samenstellen en 
cursisten regelen. Dit laatste was gelukkig snel voor elkaar. 
De animo voor de cursus was groot. Al voor de zomervakan-
tie zat de cursus bomvol. Er ontstond zelfs een wachtlijst die 
gedurende de vakantieperiode bleef groeien. De klapper was 
uiteindelijk het meeste werk, maar het resultaat mocht er zijn. 
Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de klapper qua omvang 
te beperken en aanvullende artikelen en tips gedurende de 
cursus op de daarvoor speciaal in het leven geroepen cursus-
website te plaatsen. 

In september was het dan eindelijk zover. Eenentwintig cursis-
ten en vijf docenten begonnen aan de allereerste bomencursus 
van IVN Zwolle. De eerste cursusles was ’s avonds in de tuin 
van de Nooterhof. Het voelde als een extra bonus dat we daar 
’s avonds met zijn allen na sluitingstijd mochten rondlopen. 
In de tuin maakten we voor het eerst kennis met het begrip 
‘boom’ en bekeken we de Keltische bomencirkel.
Naast de Nooterhof, brachten we tijdens de cursus ook een be-
zoek aan de binnenstad en de landgoederen De Horte, Zand-
hove en IJsselvliedt. In de lessen werd aandacht besteed aan 
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Huiswerk
Cursisten maakten ieder hun eigen boombeschrijving.

Horte
Op landgoed de Horte stond de gebruiksfunctie van bomen centraal.

diverse thema’s, zoals beheer, fysiolo-
gie, symboliek, bomen in de stad en de 
verschillende functies van bomen. Daar-
naast was in elke les ook ruimte voor 
soortenkennis en het stellen van vragen. 
Kortom: een hele diverse cursus met 
voor ieder wat wils. Dat dit inderdaad 
ook zo werd ervaren, bleek uit de evalu-
aties. Iedereen was enthousiast. De af-
wisseling in lesthema’s, gebieden en do-
centen werd erg gewaardeerd. De klap-
per vormde verder een mooie basis als 
lesdocument en de website gaf voldoen-
de ruimte voor verdieping. Tevens bleek 
de website heel handig voor mensen die 
een les hadden gemist. Dan kon je toch 
een beetje meelezen.

Zelf vond ik de eerste bomencursus ook 
een hele mooie en inspirerende ervaring. 
Ik ben dan ook blij dat er in het voor-
jaar nog een bomencursus gaat starten. 
De opzet is vrijwel gelijk aan de cursus 
in het najaar. Wel zijn er een paar klei-
ne veranderingen. Dit keer zijn er zes 
lessen in plaats van vijf en zijn er twee 
nieuwe docenten die een bijdrage zullen 
leveren. Naast de binnenstad, De Horte 
en IJsselvliedt, bezoeken we in het voor-
jaar ook de begraafplaats Kranenburg. 
Meer informatie over de cursus die in het 
voorjaar gaat starten, is te vinden op 
www.ivnzwolle.nl.

De Algemene Ledenvergadering IVN

De ALV 2013 van IVN Zwolle e.o. zal gehouden worden op woensdag 20 maart 
in Doepark Nooterhof. Precieze locatie en tijd worden nog bekend gemaakt per mail-
Leden en donateurs ontvangen tegen die tijd de uitnodiging, agenda en het jaarverslag 
2012.!
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Oplossing vorige fotovraag       Tekst en foto: Albert Versteegde

Het antwoord op deze vraag kwam snel, toen Gerard Beersma aankondigde na 7 jaar te willen stoppen 
met de invulling van de rubriek ‘Goed Bekeken’. Daarom met Gerard afgesproken dat hij deze keer de 
fotoprijs zou ontvangen. 

Gerard had al vele jaren een goede naam als natuurfotograaf, toen de ZNT redactie hem in 2004 bena-
derde met de vraag of hij een vaste fotorubriek voor zijn rekening wilde nemen. Dat leidde tot de rubriek 
‘Goed Bekeken’, met een foto en een passende tekst op één ZNT pagina. De rubriek werd zeer gewaar-
deerd, zowel door de redactie als door lezers en leidde zelfs tot een tentoonstelling van deze rubriek, op 
groot formaat en in kleur, die momenteel (in elk geval nog tot na de voorjaarsvakantie) in het bezoekers-
centrum van Staatsbosbeheer te Nunspeet te zien is. De invulling heeft Gerard al die jaren met veel ple-
zier gedaan. 

Vanaf 1985 was Gerard medewerker collecties en educatie bij het Natuurmuseum West-Overijssel aan 
de Voorstraat in Zwolle. Daar zijn de restanten van het 'Zwolsche Kabinet van Naturaliën' ondergebracht, 
met de collecties van beroemde Nederlanders als W. Staring en Eli Heimans. In 1997 ging de unieke na-
tuurhistorische collectie via de Stichting Natuurmuseum en Milieueducatie Zwolle (Namez) over naar het 
Ecodrome, en Gerard ging als 1ste medewerker collecties mee. Later werd hij conservator. Hij zorgde voor 
registratie en conservering volgens internationale standaardprocedures, en maakte de collectie beter toe-
gankelijk, ook via het digitaliseren van de topstukken. Aansluiting bij de Stichting Nederlandse Natuur-
historische Collecties (SNNC), waarin de belangrijkste 10 natuurmusea van het land verenigd zijn, werd 
hierdoor mogelijk.

De Algemene Ledenvergaderingen
De ALV 2013 van KNNV Zwolle e.o. zal gehouden worden op donderdag 7 maart 
in Doepark Nooterhof van 20.00 - 22.00 u.
Leden ontvangen te voren een uitnodiging met precieze locatie en het jaarverslag 
2012.

De ALV 2013 van IVN Zwolle e.o. zal gehouden worden op woensdag 20 maart 
in Doepark Nooterhof. Precieze locatie en tijd worden nog bekend gemaakt per mail 
en/ of een persoonlijke uitnodiging aan de leden.

Dat was een teleurstelling; wel inzendingen voor de fotovraag, maar deze keer helaas geen goede oplos-
sing (bekken van een vogel). De redactie beraadde zich over de vraag wat nu te doen met de ZNT foto-
prijs.
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Door het wegvallen van de volledige subsidie ontkwam Ecodrome er niet aan het park te sluiten. 
Sinds juli 2012 werkt Gerard samen met 1 medewerker, 10 vrijwilligers en het Stichtingsbestuur aan het 
goed onderbrengen van de collectie, die ongeveer 100.000 voorwerpen bevat. Tientallen vrachtwagens en 
bestelbusjes zijn inmiddels de poort uitgereden. De ene keer zat daar een opgezette ijsbeer in, dan weer 
een gewei van een reuzenhert of een collectie van 15000 opgezette vlinders. Fossielen, gesteenten, mi-
neralen, een eiercollectie, een herbarium, skeletten en schedels, ruim 2000 opgezette dieren, alles moest 
uitgezocht en verdeeld worden. Er zijn delen naar Naturalis en naar andere natuurhistorische instellin-
gen gegaan, maar ook naar bijvoorbeeld bezoekerscentra van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of 
de Provinciale Landschappen, zodat uiteindelijk de hele collectie goed gebruikt wordt. Per 1 februari is de 
klus geklaard.

De komende tijd gaat Gerard zich in elk geval bezighouden met fotografie (hoe kan het ook anders..). Hij 
heeft vooral veel zin in het illustreren van een wetenschappelijke uitgave, waarvoor de schrijver hem kort-
geleden benaderd heeft.

Welkom bij KNNV Zwolle
In 2012 meldden zich 9 personen aan als nieuw lid van onze afdeling:
Cees Bood, Peter Currie, Evert Flier, Hans Jongman, Gabi Milder-Mulderij, 
Anne Reitsma, Gon Slendebroek, Mevr. Visscher-Karssenberg en Bram de Vries.

In 2013 hebben zich ook al nieuwe leden gemeld:
Linde van der Burgh, Fred Hartog, Roel van der Heijden, Cees Hunnik, Gerben Mensink en 
Henk Wubbolts.

Het bestuur wenst onze nieuwe leden een inspirerende, leerzame, groene en gezellige tijd binnen de 
vereniging!
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De redactie van het ZNT en de fotograaf zijn uitgesloten van deelname!

De fotovraag foto: Albert Versteegde

Waar staat deze boom (welke weg / straat)?

  Mail uw antwoord naar zntredactie@live.nl of per post naar het redactieadres: Marterveld 15, 8017 MD Zwolle. 

Onder de juiste inzendingen wordt een prijs verloot: een waardebon van  €25,-, te besteden bij GooodyFooods, 
Potgietersingel 1, te Zwolle.

De prijs wordt gratis ter beschikking gesteld door GooodyFooods.
Inzenden kan tot 31 maart 2013

De redactie van het ZNT en de fotograaf zijn uitgesloten van deelname!
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