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Van de redactie 
 
Dáár ligt hij dan: ZNT nummer 2 van dit jaar! Met een heel nieuwe redactie die haar uiterste 

best gedaan heeft om er een mooi en leesbaar exemplaar van te maken.  

 
Het was een hele bevalling! Want als je nog nooit een tijdschrift gemaakt hebt én je moet dat 

doen met mensen die dat ook nog nooit gedaan hebben, vergt het even wat tijd om de zaken 

op een rijtje te zetten, inzicht te krijgen in het hoe en wat en wielen opnieuw uit te vinden. Zo 
blijkt InDesign voor ons te veel geheimen te hebben en is dit keer voor een andere opmaak 

en een ander programma gekozen. We zijn benieuwd wat u ervan vindt, dus laat het ons 

weten!  
 

Menig uur zit erin en we zijn meer dan ooit overtuigd geraakt, dat de vorige redactie een 

geweldige klus geklaard heeft de afgelopen jaren! Heel veel dank daarvoor! Nicole heeft voor 
dit nummer nog een prachtige omslag gecreëerd en ons met raad en daad onvermoeibaar 

bijgestaan.   

 
Wat betreft kopij: er was genoeg! Dank voor alle inbreng. Helaas hebben we wat foto’s 

moeten laten wegvallen, vanwege de ruimte. Ondanks de moeite die het gekost heeft om dit 

(voor ons ) eerste exemplaar te maken, zijn we gegrepen door het ZNT en gaan we zeker ook 
nummer 3 maken. Per slot van rekening is dit het jubileumjaar en dat willen we graag tot een 

goed einde brengen! Wij zoeken nog een redactielid dat ons kan helpen met de lay-out. 

 
Sluitingsdatum kopij voor het derde nummer is 19 augustus 2013.  

 

Tot slot willen wij u een mooie zomer met veel natuurbeleving toewensen, 
 

Wietske Prummel 

Carin van de Ploeg 
Diet ter Stege  

Jur Furda  

Erwin de Visser  
 

zntredactie@live.nl  

 
 

mailto:zntredactie@live.nl
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De reeën van Westerveld 
Door Gerrit Reitsma, tekst en foto. 

 
In het Westerveldse bos in Zwolle verblijft jaarlijks gemiddeld een 15-tal reeën. Al enkele 
jaren volg ik de reeën en ik heb de mogelijkheid gehad foto’s van deze dieren te maken. In 

het voorjaar leven reeën in kleine groepjes, ook wel sprongen genoemd. 

 
Omdat reeën gewoontedieren zijn maken ze gebruik van vaste routes door het bos. Deze 

routes worden ook wel wissels genoemd. Ken je deze wissel, dan neemt de kans op een 

ontmoeting met een ree enorm toe. Je kunt zo ongeveer bepalen waar de reeën het bos 
ingaan en waar ze er weer uitkomen. Door onderhoudswerkzaamheden in het bos zoals 

kappen en snoeien gaan er soms wissels verloren. De reeën zoeken dan natuurlijk een ander 

route en het is steeds weer een uitdaging om deze nieuwe wissels te ontdekken en een goede 
schuilplaats te zoeken om foto’s te maken. 

 

Reeën zoeken in en na de schemer voedsel buiten het bos en rusten overdag in de dekking. 
Ze liggen dan rustig te herkauwen en met een beetje geluk kun je ze van af het pad zien 

liggen. Om hier een foto van te maken valt echter niet mee, want door de omgezaagde 

bomen met hun takken heb je zelden vrij zicht. 
 

Op één plaats is er gelukkig een opening in de dekking van ongeveer 5 meter. Daar in de 

buurt staat een grote vlierstruik die dienst kan doen als schuilhut. Ik heb mij voorgenomen 
om op de eerste de beste dag dat de zon goed staat hier mijn geluk te beproeven. Vandaag is 

het zover. De wind is gunstig en de zon doet haar best. 

 
Reeds na 45 minuten zie ik drie geiten en een bok al grazend richting de open plaats komen. 

Omdat ik al een hele tijd met ingehouden adem in dezelfde houding sta te kijken voel ik 

kramp opkomen in mijn kuit. Voorzichtig verplaats ik mijn gewicht van het ene naar het 
andere been, maar ik trek toch de aandacht van de reegeiten. Hoewel ze mij waarschijnlijk 

niet zien, vertrouwen ze de zaak toch niet want ze lopen bij mij vandaan. Vreemd genoeg 
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blijkt de bok gewoon door foerageren. Hij kijkt wel af en toe in mijn richting, maar lijkt niet 

verontrust. Steeds dichter nadert hij de plaats waar ik heb graag wil hebben. 
Dan is het zover. Ik kan meerdere foto’s maken van de prachtig reebok en hoewel hij het 

ontspannen van de camera wel hoort, stoort hij zich hier gelukkig niet aan. De bok doet 

enkele stappen in mijn richting en als ik om zijn aandacht te trekken, een zacht geluid maak, 
tilt de bok zijn kop op en kijkt recht in de lens: ik ontspan de camera. Wat een kans. De bok 

loopt langzaam verder en verdwijnt nu gedeeltelijk in de dekking. 

 
Zeer voldaan omdat mijn plan gelukt is en omdat ik waarschijnlijk mooie foto’s heb gemaakt 

keer ik huiswaarts. Om de natuur te beleven hoef je dus niet ver van huis. Het Westerveldse 

bos heeft genoeg te bieden. 
 

 

De Helmhorst, het vergeten landgoed 
Door Erik van Dijk 

 

Inleiding 
Tussen 2005 en 2012 voerden vele vrijwilligers van KNNV afdeling Zwolle diverse 

natuurinventarisaties uit in het “vergeten” landgoed De Helmhorst, dat ten oosten van Zwolle, 

zo’n drie kilometer ten zuiden van Berkum ligt. 
KNNV-werkgroepen als Paddenstoelenwerkgroep Zwolle, Roofvogelwerkgroep Zwolle, 

Vogelwerkgroep Zwolle, Zoogdierenwerkgroep Overijssel, Insectenwerkgroep Zwolle, een 

aantal individuele leden van KNNV en leden en natuurgidsen van IVN (Zwolle, Kampen, 
Hasselt en Hardenberg) en ook enkele experts van buiten Zwolle (totaal 52 personen) deden 

enthousiast mee aan de diverse inventarisaties die achtereenvolgens werden gecoördineerd 

door Dirk Maas, Sylvia Meijer en Erik van Dijk. 
Medio 2012 kwam de rapportage uit onder eindredactie van Erik van Dijk, Evert Ruiter en 

Liesbeth Versteegde. In november 2012 werd het rapport aangeboden aan Wijkvereniging 

Berkum onder aanwezigheid van de Zwolse wethouder voor groenvoorzieningen. De 
wijkvereniging wil graag meer doen met onze rapportage. Zij wil voorkomen dat het landgoed 

van natuurgebied in een niet meer toegankelijk villa-wijkje wordt omgezet, een 

bedrijventerrein de natuur te dicht nadert of een snelle wegverbinding van de weg Zwolle-
Almelo naar de A28 het natuurgebied gaat doorklieven. De bewoners van Berkum willen 

graag hun natuurlijke en rustige wandel- en fietsgebied behouden. 

  
Gebied en historie 

 De Helmhorst (31 hectare) is een relatief onbekend natuurgebied ten oosten van Zwolle, 

gelegen in de buurtschap Herfte, tussen Berkum en Wijthem (Figuur 1). De Helmhorst in de 
17e à 18e eeuw ontstaan. Twee monumentale eiken van waarschijnlijk meer dan 300 jaar 

oud tonen de ver teruggaande landschappelijke en culturele historie van het landgoed. 

Bedijking en intensieve landbouw hadden eeuwenlang[ invloed op het landschap rond De 
Helmhorst. Het landgoed heeft onder particulier beheer zowel positieve als negatieve 

invloeden ondervonden. Positief is dat het landgoed grotendeels als eenheid behouden is 

gebleven. Een negatieve invloed is de aanplant van gebiedsvreemde planten die de 
natuurlijke vegetatie hebben geschaad 
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Het huidige gebied omvat enkele loof- en naaldbosgebieden, weilanden, een oude oprijlaan bij 
het landhuis (Figuur 2), houtwallen, een kleine plas. Het wordt doorsneden door de 

Marswetering. Aan de zuidzijde wordt het landgoed begrensd door de spoorlijn Zwolle – 

Meppel. Het grootste deel van De Helmhorst is vrij toegankelijk op wegen en paden. 
 

De Helmhorst is lange tijd particulier beheerd geweest. Na het overlijden van de laatste 

particuliere eigenaar enkele jaren geleden is het gebied in handen gevallen van twee 
projectontwikkelaars. De toekomst van het landgoed is hierdoor onzeker geworden. De KNNV 

afdeling Zwolle achtte het daarom belangrijk om de soortenrijkdom en de ecologische waarde 

van dit bij burger en politiek relatief onbekende stukje Zwolse natuur vast te stellen.  
 

De naam Helmhorst wijst op een hoogte en het is aannemelijk dat deze hoogte van oorsprong 

een rivierduin van de Vecht was. Landgoed De Helmhorst lag tot 1967 in de vroegere 
gemeente Zwollerkerspel, een kleine agrarische gemeente (circa 10.000 inwoners). Het 

gebied van Zwollerkerspel bestond voornamelijk uit hoge zandruggen naast laaggelegen land, 

gedeeltelijk broekland. De zandruggen waren eerst in gebruik als bouwland en werden in de 
19e eeuw in weiland omgezet. De zandrug van De Helmhorst is nu voornamelijk beplant met 

naaldbos. De lage delen bestaan uit weilanden, loofhout en een kolk .  

 
De belangrijkste resultaten van de inventarisaties 

Op De Helmhorst zijn in totaal 180 soorten hogere planten aangetroffen. Veel van deze 

planten zijn verwilderde tuin- of stinsenplanten, een algemeen verschijnsel op privé beheerde 
landgoederen (Figuur 3). Langs de oever van de wetering komen veel soorten van 

voedselarme gebieden voor, die zeldzaam zijn in het omringende agrarische landschap. In de 

stukken gemengd loofbos is een relatief rijke ondergroei van bos- en perkplanten aanwezig. 
De hogere stukken aangeplant naaldbos zijn verarmd. De floristische waarde van het gebied 

kan relatief eenvoudig worden verhoogd door adequate beheersmaatregelen (zie onder). 

 
Tussen 2007 en 2010 zijn in totaal 141 verschillende soorten paddenstoelen aangetroffen. In 

het algemeen betreft dit soorten van een goed ontwikkeld bos. Er zijn een aantal bijzondere 

soorten aangetroffen, waaronder één soort die als gevoelig op de Rode Lijst voorkomt.  
 

De aangetroffen broedvogelsoorten wijzen op een rijke vogelwereld, karakteristiek voor oude 

park- en boslandschappen. Het afwisselende landschap herbergt veel verschillende soorten. 
In de jaren 2005 tot en met 2009 zijn in totaal 49 verschillende soorten aangetroffen, 

waaronder Ijsvogel, Buizerd en Gekraagde roodstaart. De vogelstand per jaar varieerde van 

31 tot 38 soorten. Een achteruitgang van het aantal vogels kan veroorzaakt zijn door een 
toename in predatie, intensieve houtkap of achterstallig onderhoud.  

 

Op De Helmhorst leeft een vitale populatie van kleine tot grote zoogdieren. Er zijn zes soorten 
muizen gevonden, waaronder de relatief zeldzame dwergmuis. Mogelijk komt de zeldzame 

waterspitsmuis voor in het gebied, deze soort is voor 2009 rond De Helmhorst waargenomen. 

Verder zijn er minimaal zes soorten vleermuizen en een aantal grotere zoogdieren aanwezig.  
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In en rondom het water rond De Helmhorst zijn 31 soorten libellen, 19 soorten vlinders, 9 

soorten sprinkhanen en een aantal andere insectensoorten aangetroffen. Er zijn acht soorten 
weekdieren en drie andere soorten waterdieren waargenomen, waaronder de kleine 

modderkruiper die als zeldzame soort wordt benoemd in de Flora- en faunawet. 

 
Conclusie: Flora en fauna zijn in grote variatie aan soorten aangetroffen; een aantal soorten 

komt voor op de Rode Lijst of zijn aandachtssoorten. De Helmhorst is een landgoed met grote 

natuurlijke waarde. Er is een grote diversiteitaan soorten. Behoud en onderhoud van het 
landgoed zijn van groot belang voor dit stukje onbekende en waardevolle natuur in de 

gemeente Zwolle. 

  
Ik kan iedereen aanraden eens rond te wandelen in De Helmhorst. Bijzondere waarnemingen 

graag doorgeven aan de KNNV Zwolle! 

  
Het rapport 

In het rapport “Landgoed Helmhorst (Zwolle); Natuur-inventarisatie 2005 – 2011” wordt de 

geschiedenis van het gebied beschreven (hoofdstuk 2). Daarna volgen beschrijvingen van de 
algemene natuurlijke waarden van het gebied (hoofdstuk 3) en de specifieke inventarisaties 

van de flora en fauna op het landgoed (hoofdstuk 4). Hierin komen planten, paddenstoelen, 

vogels, zoogdieren en insecten aan bod. De conclusies en aanbevelingen worden opgesomd in 
hoofdstuk 5. In uitgebreide bijlagen worden veel basisgegevens weergegeven. 

Wie het complete rapport (digitaal) wil ontvangen, kan mij een e-mail sturen 

(hwj.vandijk@gmail.com). Ik zorg er dan voor dat je de laatste versie kunt downloaden van 
DropBox. 

  

Aanbevelingen voor het beheer van De Helmhorst 
 Algemeen 

- De structuur van het landgoed heeft een historie van enkele eeuwen en verdient mede 

daarom bescherming bij planologische ontwikkelingen; 
- De huidige natuurwaarden zijn hoog, er komen veel verschillende soorten flora en fauna 

voor, waaronder een aantal Rode Lijst- en aandachtssoorten. Mede daarom verdient het 

landgoed een goed en te handhaven beschermingsniveau; 
- De recentelijke onttrekking van het landgoed uit de Natuurschoon-regeling staat hier haaks 

op; 

- Het is noodzakelijk dat er voor het gebied een goed beheersplan komt, uitgaande van een 
natuur- en recreatievisie op de middellange en lange termijn. KNNV afdeling Zwolle is bereid 

om daaraan haar medewerking te verlenen. 

  
Recreatie 

– Het landgoed verdient meer (natuur)recreatieve aandacht om een belangrijkere rol in de 

natuureducatie van Zwolle en omstreken te spelen, en kan dat aan. Vermelding van het 
landgoed met zijn bijzonderheden in gemeentelijke en regionale (natuur)recreatiegidsen is 

aan te bevelen. Ook een betere ontsluiting vanaf de openbare weg met enige natuur-

educatieve bebording is in dit kader te overwegen; 

mailto:hwj.vandijk@gmail.com


- Bij recreatieve ontwikkeling moet vermeden worden dat het bos een hondenuitlaatplek voor 

de wijde omgeving wordt, zeker als de bebouwing rondom het landgoed zich uitbreidt en 
intensiveert zoals de gemeente Zwolle in de lange-termijn planning heeft staan. Het nog 

redelijk voedselarme karakter van het landgoed zelf en met name de oevervegetaties, 

verdragen geen toenemende belasting aan hondenpoep. Loslopende honden zijn een niet te 
onderschatten factor wat betreft verstoring van fauna.  

 

Bebouwing en wegenaanleg 
- Indien rond Herfte locaties voor woningen en bedrijven worden ontwikkeld, dan dienen deze 

via een bufferzone van minstens enkele honderden meters gescheiden te worden van het 

landgoed. De bestaande weilanden en sloten rondom het landgoed dienen hun 
oorspronkelijke karakter zo goed mogelijk te behouden en waar mogelijk dient verschraling 

plaats te vinden ter compensatie van het verlies aan landelijke omgeving door verstedelijking; 

- Doorsnijding van het landgoed met fietspad of zelfs autoweg dient vermeden te worden om 
geen versnippering van de ecologische waarden te krijgen. 

 

Tekening van Willemien van Ittersum 
Voorjaar 2013 
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De broedvogels van de Vreugderijkerwaard in 2012 
Door Jur Furda en Radboud Echten 
 

Door een groep van 16 vrijwilligers werd in 2012 in de Vreugderijkeraard een 

broedvogelinventarisatie uitgevoerd met behulp van de Broedvogelmonitoring-methode 
(figuur 1). Het leverde voor de tellers geweldige ervaringen op. In totaal werden tijdens de 

acht tellingen 107 soorten waargenomen, waarvan er 62 soorten bleken te broeden. 

 
Broedvogelmonitoring met Autocluster 

De broedvogelmonitoring in Nederland begon in 1983. Arjen Jan van Dijk was de pionier . Hij 

heeft de methode voor een groot deel ontwikkeld. De eerste auteur was toen 
Districtscoördinator voor SOVON in de provincie Groningen (SOVON, 1987). SOVON was toen 

intensief bezig met het winter- en trekvogelproject en de eerste auteur liep absoluut niet 

warm om ook nog deel te nemen aan broedvogelmonitoring. In de jaren tachtig vroeg het 
winter- en trekvogeltellen al veel van de tellers. 

 

Waarom is broedvogelmonitoring nu wel leuk? Dat is omdat de telling nu gekoppeld is aan het 
computerprogramma Autocluster. Vroeger moest je zelf per soort vaststellen of er echt werd 

gebroed en hoeveel territoria van deze soort in het telgebied voorkwamen. Dit was een 

arbeidsintensieve klus, waarvoor een SOVON-coördinator geen tijd had. 
 

Nu is het wel leuk, want het expertprogramma Autocluster zoekt voor je uit of aan de criteria 

van een broedterritorium voldaan wordt. De Broedvogelmonitoring-methode is een 
combinatie van expertkennis die in het computerprogramma Autocluster (Van Dijk et al., 

2012) is ingevoerd, en de waarnemingen van de teller. De waarnemer noteert de soort, de 

plaats in het telgebied en het gedrag. 
 

De territoriumcodes lopen van 1 tot en met 16. Een 1 is een volwassen vogel in de 

broedperiode van de soort in een geschikt gebied. Elke soort heeft datumgrenzen. Als een 
vogel wordt waargenomen binnen de datumgrenzen in een geschikt gebied, dan is het een 

potentiële broedvogel. Een houtduif bijvoorbeeld heeft datumgrenzen van maart tot en met 

september. Wanneer de vogel op een nest zit met jongen, krijgt deze vogel code 16, de 
hoogste code (Van Dijk & Boele, 2011). 

 

Het tellen levert met dit programma snel resultaat. Dit nodigt uit om ook in andere gebieden 
te gaan tellen. Het lijkt alsof de telmethode door het gebruik van dit computerprogramma niet 

veranderd is en letterlijk gezien is dat ook niet zo. Toch is het gebruik van Autoclustering van 

essentieel belang voor de registratie van broedvogels. Het programma zal ook van wezenlijke 
invloed zijn op de volgende Atlas van Nederlandse Broedvogels (voor de huidige: zie Hustings 

& Vergeer, 2002). Het vaststellen van territoria kan nu accurater. Deelname aan 

broedvogelmonitoring is gemakkelijker geworden. 
 

Vreugderijkerwaard 

Broedvogelmonitoring wordt in de Vreugderijkerwaard gebruikt om na te gaan of de 
broedvogelstand gaat veranderen door het graven van nevengeulen van de IJssel. Daarom 



 11

was het belangrijk eerst een nulmeting te doen, dus voordat er wordt ingegrepen in het 

gebied. Deze nulmeting hebben we in 2012 uitgevoerd. De resultaten worden in dit artikel 
besproken. Door de vervolgtellingen in de komende jaren zullen we ervaren welke effecten de 

ingrepen in het landschap op de vogelpopulaties hebben: positief, negatief of neutraal. Het 

project in de Vreugderijkerwaard vindt plaats in samenwerking met Natuurmonumenten en 
SOVON. SOVON wordt voor de statistiek ondersteund door het CBS (Centraal Bureau voor de 

Statistiek). 

 
De eerste telling werd gehouden in de laatste week van maart en de laatste telling in juli (zie 

overzicht). Vogels werden waargenomen en ook werd vastgesteld wat ze deden. Dit 

resulteerde in een combinatie van een code voor de soort en een territoriumindicatie. Als de 
code voor de territoriumindicatie een hogere waarde heeft, is de broedzekerheid groter (zie 

boven). 

 
De aanvang van elke telling lag tussen een uur voor zonsopgang en zonsopgang. De 

betekende dat de telling vanaf maart tot en met juli elke keer vroeger begon. Dat alleen was 

al een ervaring. Voor zonsopgang waren we elke keer in het veld en zagen we de zon 
opkomen in het geweldige decor van de Vreugderijkerwaard. De zangactiviteit van de vogels 

was in de eerste uren duidelijk het grootst en nam na 8 uur af. Om die reden werd er om en 

om elke keer vanaf een andere kant gestart. De ene keer was de start aan de noordkant en 
de andere keer aan de zuidkant van het gebied (figuur 2). Zo konden we over alle tellingen 

heen veel soorten waarnemen. 

 
Uit het overzicht van de bezoeken blijkt dat die steeds ongeveer 4 uur duurden. Aan het einde 

van het broedseizoen waren de bezoeken korter, omdat er minder gebroed werd. Ook werden 

de tellingen sterk beïnvloed door het weer. Bij voortdurende regen was een telling korter. Dit 
jaar hebben we de tellingen steeds gehouden op de dag met de beste weersvoorspelling in 

een bepaald weekend. Dit maakt de kans kleiner dat je op een ongunstige dag moet tellen. 

Zelf heb ik geen slecht weer meegemaakt. Het was elke keer heerlijk om zo vroeg in het veld 
te zijn en de zon te zien opkomen en door een orkest van vogels verwelkomd te worden. 

 

De waargenomen soorten 
Toen alle gegevens van de acht tellingen in het programma waren ingevoerd, leidde dit tot de 

bepaling van het aantal territoria: 399 van 62 soorten (zie tabel). De vogels in de 

Vreugderijkerwaard gingen duidelijk daar broeden waar de kans op predatie zo klein mogelijk 
is. Dat verklaart dat veel vogels op het eiland broedden. 

 

Koloniebroeders 
De meest opmerkelijke koloniebroeder van het gebied was de kluut. Met 28 paar is de kolonie 

een van de grotere binnenlandse kolonies in Nederland (Hustings & Vergeer, 2002). Een 

actuele schatting van het aantal broedparen in 2008 is 5500 (www.vogelbescherming.nl). 
Alle kluten broedden in de Vreugderijkerwaard op het eiland. Dat is ook de beste strategie, 

want er nestelen vossen in de omgeving van de Vreugderijkerwaard en de overlevingskans 

voor jonge kluten buiten het eiland is waarschijnlijk niet groot. Ook visdiefjes, eveneens 
koloniebroeders, broedden op het eiland, met 21 paartjes. Het was ook verder druk op het 

http://www.vogelbescherming.nl/
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eiland wat het broeden betreft: grauwe gans (29 paar), waarvan de meeste op het eiland, en 

brandgans, 4 paren op het eiland. De bevolkingsdichtheid op het eiland was dus hoog. 
Een andere koloniebroeder, maar die niet op het eiland broedt, is de zwarte stern. Een aantal 

vrijwilligers had 40 nestvlotjes geplaatst aan de noordkant van het telgebied, in de 

noordelijke plas. Maar liefst 20 van deze vlotjes waren bewoond. Dat is een bezettingsgraad 
van 50%. Een leuk resultaat voor deze vrijwilligers, waarvan er bij de presentatie van de 

resultaten op 21 maart 2013 een aantal in de zaal zaten, en waarvan er één meedoet met de 

tellingen in 2013. 
 

Rietvogels 

De meest algemene rietvogel was de rietgors. Verder kwamen rietzanger, kleine karekiet en 
bosrietzanger in vrij grote aantallen voor. Rietvogelsoorten waarvan 1 à 2 broedparen werden 

waargenomen, zijn sprinkhaanzanger en blauwborst. 

Ook de bosrietzanger kwam in een vrij groot aantal voor. De voorkeur voor een nestelplek 
van de bosrietzanger verschilt van die van de ‘echte’ rietvogels. Hij heeft een voorkeur voor 

bosjes of struikjes in de beurt van riet. Daarom zie je deze fraaie en gevarieerd zingende 

vogel in de iets drogere delen van een moerasgebied. Dat is ook in de Vreugderijkerwaard het 
geval. 

 

Weidevogels 
Weidevogels kwamen in kleine aantallen voor. Het gaat om grutto, tureluur, kievit, 

scholekster en watersnip. 

 
Vogels op het rivierduin 

Op het rivierduin broedden vrij veel graspiepers (zie figuur ) en gele kwikstaarten. Verder 

zagen we er vele interessante en leuke planten. Melchior van Tweel gaat de planten dit jaar 
inventariseren. We zagen bijvoorbeeld veel bloeiende geknikte distels. Een mooie soort en 

een genot voor het oog. 

 
Andere ervaringen 

Behalve het tellen van broedvogels waren er ook andere ervaringen die het hart van een 

natuurliefhebber sneller doen kloppen. Heel bijzonder was de ervaring met de hazen op het 
rivierduin. Onze route liep over dit duin. Normaal is het gebied voor bezoekers afgesloten. Dit 

bepaalde vermoedelijk ook hun gedrag. 

Al lopend op het rivierduin zagen we op een bepaald moment zes hazen. Hun gedrag was 
duidelijk niet op ons gericht, maar op elkaar. In een kleine cirkel renden ze als wilden om ons 

heen. Het typische gedrag van mannetjeshazen in het voorjaar. Dit gedrag zie je wel eens 

met een telescoop of een verrekijker, maar niet met jezelf als kennelijk niet ter zake doend 
middelpunt. Een unieke ervaring. 

Een tweede ervaring waren de paaiende karpers in het ondiepe deel van de plas in de 

Vreugderijkerwaard. Een hiermee verband houdende waarneming waren de opgegeten 
karpers voor de ingang van een vossenhol. De resten van zeker tien schoon opgegeten 

karpers lagen voor het hol. Onze conclusie was: een vos eet dus karpers op momenten 

wanneer deze zich relatief gemakkelijk laten vangen, zoals in de paaiperiode. Dit was althans 
onze interpretatie. 



Nieuwe telling en nieuwe soorten 

De eerste telling van 2013 is inmiddels al geweest. De eerste vier waarnemers hebben al een 
soort horen roepen, die in 2012 niet was waargenomen: de waterral. Zij hebben hem zelfs 

gezien, wat niet vaak gebeurt met een waterral. Het gebied zal de komende jaren drastisch 

veranderen gegeven de activiteiten die in het kader van ‘ruimte voor de rivier’ plaatsvinden 
en waarvan vermoedelijk ook de natuur zal profiteren. 

 

Literatuur 
Hustings, F. & Vergeer J., 2002, Atlas van de Nederlandse Broedvogels, Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden. 

Van Dijk A.J. & Boele A., 2011, Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek, SOVON 
vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 

Van Dijk, A.J., Noback M., Sierdsema, H., Troost, G. & Vergeer, J. 2012. Handleiding 

autoclustering in BMP. SOVON vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 
SOVON, 1987. Atlas van de Nederlandse vogels, Bekhuis, J. (red), Arnhem. 

 

Overzicht van de bezoeken 
Bezoek 1: 31-3-2012, 07:15 tot 10:45, duur 3 uur 30 min 

Bezoek 2: 14-4-2012, 05:30 tot 09:30, duur 4 uur 

Bezoek 3: 28-4-2012, 05:15 tot 08:55, duur 3uur 30 min 
Bezoek 4: 12-5-2012, 05:15 tot 09:30, duur 4 uur 15 min 

Bezoek 5: 26-5-2012, 05:00 tot 09:10, duur 4 uur 10 min 

Bezoek 6: 16-6-2012, 05:10 tot 09:40, duur 4 uur 30 min 
Bezoek 7: 30-6-2012, 04:20 tot 09:00, duur 4 uur 40 min 

Bezoek 8: 16-7-2012, 05:00 tot 07:15, duur 2 uur 15 min 

 De territoria van de graspieper in 2012. Dit is een 
goede illustratie van de methode Autocluster (Van Dijk, et al., 2012) en laat zien dat deze 

soort voornamelijk op het rivierduin broedt. 
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Soort Aantal territoria Soort Aantal territoria 

Dodaars 2 Gele kwikstaart 12 

Fuut 4 Witte kwikstaart 2 

Knobbelzwaan 3 Winterkoning 6 

Grauwe gans 29 Heggemus 3 

Soepgans 2 Blauwborst 1 

Canadese gans 10 Merel 15 

Brandgans 4 Zanglijster 2 

Nijlgans 3 Sprinkhaanzanger 1 

Bergeend 9 Rietzanger 16 

Krakeend 6 Bosrietzanger 20 

Wilde eend 2 Kleine karekiet 25 

Zomertaling 2 Braamsluiper 2 

Slobeend 1 Grasmus 13 

Kuifeend 4 Tuinfluiter 2 

Buizerd 1 Zwartkop 9 

Fazant 3 Tjiftjaf 6 

Meerkoet 3 Fitis 7 

Scholekster 1 Bonte vliegenvanger 1 

Kluut 28 Pimpelmees 4 

Kievit 1 Koolmees 4 

Watersnip 1 Gaai 3 

Grutto 2 Ekster 1 

Tureluur 3 Zwarte kraai 1 

Kokmeeuw 1 Spreeuw 6 

Visdief 21 Huismus 5 

Zwarte Stern 20 Vink 1 

Houtduif 4 Groenling 1 

Koekoek 2 Putter 1 

Gierzwaluw 3 Kneu 6 

Grote bonte specht 1 Rietgors 26 

Huiszwaluw 1   

Graspieper 20   

 
 

 

 
 



Recensie “Dat prikt!” 
Door Carin van de Ploeg 

 
 
Vele IVN’ers doen iets extra’s voor het IVN. Een van hen is Ton Lommers. Hij is IVN’er van 

het eerste uur en woont in Leiden. Hij heeft sinds 2007 vijf leerzame bundels samengesteld, 

die je kunt gebruiken om op een andere manier kennis over te dragen. 
 

Ik bespreek hier “Dat prikt!”, dat als ondertitel “stukjes verwondering aan wilde planten” 

draagt. Wat als eerste opvalt, zijn het formaat en de vormgeving van de bundel: liggend A5, 
114 pagina’s met kleurige en heldere informatie, bijeengehouden door een ringband. Handig 

om mee te nemen in een rugzak. Achterin zit de inhoudsopgave, voorin een uitleg over de 

bundel zelf en de opbouw. De opgenomen soorten zijn alfabetisch, maar door de vele heldere 
foto’s is ook goed ‘op zicht’ te zoeken. Van iedere plant is er een hoe? en een wat? 

 

In de bundel staan opdrachtjes en trucjes die je met verschillende wilde planten kunt doen. 
Dat varieert van “maak een rietbladbootje” tot “chinees breien”. Hoe komt de hondsdraf aan 

haar naam? En de dovenetel? Ton Lommers neemt ons mee langs het elfje dat in een viooltje 

verstopt zit, via de groeiwijzen van de aren van de weegbree en de vossenstaart op een 
spannende ontdekkingstocht door de wilde plantenwereld. Hij laat ons ruiken, proeven, testen 

en nadenken. Zo doe je verrassende waarnemingen, die je weer aan anderen kunt 

doorgeven.Leuk en leerzaam!  
 

Interview met Ton Lommers. 
* Wat is uw achtergrond? 
Ik heb mijn hele werkzame leven in het basisonderwijs gewerkt: vijf jaren als onderwijzer en 

bijna 36 jaren als directeur. Ook op school hadden wereldoriëntatie en natuur- en milieu-

educatie een duidelijke plek. Van jongs af aan ben ik een "struiner", die fanatiek de natuur in 
trekt: eerst vooral als vogelaar, maar van lieverlee met een steeds ruimere belangstelling. 

Ik heb vele jaren als docent meegewerkt aan voormalige KNNV-kampen: de "Biologische 

werkkampen voor het onderwijs" in de zomervakantie, met als speciaal aandachtspunt: 
werkvormen bij het naar buiten gaan met schoolklassen. 

Deze kampen vormden een "broeinest van ideeën" met de inbreng van vele inspirerende 

deelnemers uit het hele land. Ze hebben veel invloed gehad op mijn ideeën. De 
vakantiespreiding leidde uiteindelijk tot opheffing van deze zomerkampen. 

* Sinds wanneer bent u lid van het IVN? 

 15



 16

Toevallig vanaf de oprichting in 1960. Ik werd toen 18 jaar en kon toen IVN-natuurwachter 

worden. Vervolgens werd ik gediplomeerd natuurgids, docent van natuurgidsencursussen, 
begeleider van docenten van natuurgidsencursussen en trainer van IVN-gidsen in afdelingen 

en provincie. 

* Sinds wanneer bent u natuurgids? 
In de 60-er jaren groeide het besef dat je als IVN’er méér bereikte door mensen als gids te 

attenderen op het bijzondere en op de kwetsbaarheid van de natuur dan als natuurwachter, 

die als "halve boswachter" mensen op hun foute gedrag wees.  
* Wat is de aanleiding geweest om deze boekjes te gaan maken? 

De drang om te laten merken dat natuurexcursies veel meer gericht moeten worden op het 

activeren van de deelnemers. Veel natuurgidsen vertellen prachtige verhalen en weten véél. 
Hun behoefte aan dóórvertellen houdt de mensen passief. 

Beter is het om mensen uit te dagen om zelf iets te doen en daar leuke, bijzondere 

ervaringen aan op te doen. Dat is niet eens zo moeilijk, maar vraagt om een andere houding 
als natuurgids. 

* Wanneer verscheen het eerste boekje? 

In 2007  
* Hoe lang duurt het - van idee tot aan het punt dat u er tevreden over bent - om een boekje 

te maken? 

In totaal bijna een jaar:  
Ik zet het doel van een bundel met wat ideeën op papier en leg die voor aan de Werkgroep 

Districtskadervorming in Zuid-Holland (DKV-ZH). Na akkoordbevinding vult een kleine groep 

zeer ervaren natuurgidsen de ideeën aan, die ik vervolgens tot een concept uitwerk. Daarna 
proberen we op een of meer DKV-ZH-trainingsdagen de ideeën uit met een groep van 20-25 

Zuid-Hollandse natuurgidsen. 

Vervolgens stel ik de definitieve versie samen. Met veel zelf gemaakte foto's. Dat is nog een 
flinke klus! 

* Hoe komt u op het idee voor een volgend boekje? 

In de loop van de tijd blijkt er steeds behoefte aan te zijn om een onderwerp uit te werken. 
Maar nu - na vijf bundels - is de serie afgesloten. 

Ik richt me nu op een speciale korte nascholingscursus voor IVN-gidsen over gidsengedrag. 

Het wordt een landelijk bruikbaar didactisch geheel met een aantal stevige oefenmomenten. 
 

De 5 bundels zijn Schrikdraad!, Dat prikt!,Takkenwerk, Tochten met een tintje, Avontuurlijk 

op pad. (13,50 euro per stuk, te bestellen via tonlommers@casema.nl.) 
 

 

mailto:tonlommers@casema.nl
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Buiten kijken 
door Margriet van Kampen 
 

Nu ik dit schrijf laten de eerste sneeuwklokjes en krokussen zich al weer zien. Tóch wil ik nog 

wat vertellen over dat éne weekje winter aan ’t eind van januari (dat later door vele 
winterweken werd gevolgd), onder het motto; ‘speuren naar sporen in de sneeuw’. 

De winter is slechts ten dele een periode van rust en inkeer. In de natuur wordt namelijk ook 

hard gewerkt om simpelweg in leven te blijven. Aan ons, wandelaars, is de luxe gegeven om 
er met een beschouwende blik naar te kijken: ‘waar-nemen’. De waar-heid is: de realiteit van 

het overleven. Al die kleine voetstapjes in de ongerepte sneeuw zijn afkomstig van 

trippelpootjes van diertjes, die zich de luxe van een winterslaap niet kunnen permitteren. Het 
zijn juist de muizenspoortjes, die dan goed te zien zijn. Omdat het om kleine, lichte diertjes 

gaat, is het heel moeilijk om op grond van de sporen alléén de muizensoorten te 

onderscheiden. Je moet ook het gedrag van de dieren kennen om andere sporen (bv. 
vraatsporen) te ontdekken, en het biotoop waarin de dieren voorkomen. Echt detectivewerk! 

Neem nou de spitsmuis; het kleinste zoogdiertje in Nederland, veel kleiner dan de ‘echte 

muizen’ – het is namelijk geen muis maar behoort tot de familie van ‘insecteneters’. En omdat 
insecten en andere ongewervelden zijn hoofdmenu vormen, heeft hij het in een strenge 

winter zwaar en wordt hij gedwongen actief op zoek te gaan naar voedsel. Maar de meeste 

insecten zijn dan veilig weggekropen. Er sterven er dan ook veel spitsmuisjes. Omdat ze veel 
kleiner zijn dan de ‘gewone’ muizen kunnen ze gemakkelijk onder de sneeuw blijven, waarin 

ze gangetjes graven op zoek naar iets eetbaars. De sneeuw isoleert goed tegen de kou en 

biedt tevens bescherming tegen roofdieren. Kunnen ze daar niets vinden dan wagen ze zich 
boven de sneeuw uit, via een klein rond gaatje. Vanaf dat gaatje zijn veel sporen te zien, die 

te herkennen zijn omdat je maar twee afdrukjes naast elkaar ziet in een smal spoor. De 

diertjes, bewegen zich rennend voort of met korte sprongen, instinctief bewust van hun 
kwetsbaarheid bovengronds. 

Bos- en veldmuizen, nog zoiets. Voor een leek fysiek haast niet van elkaar te onderscheiden, 

laat staan hun sporen in de sneeuw! Ook hier moet je het dus hebben van kennis van hun 
gedrag. De veldmuis eet grassen en graszaden (dus ook graan). De bosmuis is een 

opportunist en eet van alles; zaden, noten, ook graan, knoppen, maar ook allerlei 

insectensoorten, wormen, etc. Beide muizensoorten leggen wintervoorraden aan, waarbij de 
veldmuis vaker op pad moet om aan te vullen omdat zijn voedsel weinig voedingswaarde 

bevat! Zo hebben we vlak bij een holletje in de sneeuw talloze muizenspoortjes ontdekt, die 

richting buntgras-pollen leidden. Daar ontdekten we afgeknaagde grasstengels en graszaadjes 
verspreid liggend in de sneeuw. Slim om eerst die stengels af te knagen, zodat het graszaad 

binnen mondbereik kwam! Nog slimmer om zo’n hele stengel naar je hol te slepen om hem 

daar in alle rust uit te pluizen! Dat was goed te zien aan een paar afgekloven stengeltjes die 
nog uit een sneeuwholletje staken. De bosmuis pakt het anders aan, die sleept zaadjes van 

sparren- en dennenkegels naar zijn schuilplaats. Maar af en toe verliest hij weleens wat. Aan 

de voedselresten kan je dus zien om wat voor soort muis het gaat. 
Ook hazen en konijnen waren van de partij. Hun sporen lijken veel op elkaar, maar die van 

een haas zijn ongeveer anderhalfmaal zo groot. Ook hier weer is hun gedrag hét kenmerk. 

Konijnen hebben holen en leven in groepsverband. De haas maakt een ‘leger’ bovengronds en 
leeft solitair. 
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Het is mooi om te zien hoe dieren van elkaars capaciteiten gebruik maken om de winter door 

te komen. Merels kunnen namelijk met elkaar op zoek naar iets eetbaars, met hun snavel 
hele stukken grond met bladeren omwoelen. Het gaat hun in de winter om zetmeelrijk 

voedsel, want dat geeft de broodnodige(!) energie. In de lente hebben ze eiwitten nodig voor 

hun voortplanting, dus dan wordt het dierlijk voedsel. Zo ontdekte ik dat een haas zijn leger 
had gemaakt in een, door merels sneeuwvrij gewoeld, stukje bosgrond! Het kuiltje waarin hij 

zich een warm nestje had gedraaid, was nog duidelijk te zien, lekker beschut onder de takken 

van een eik. Een ogenblikje eerder was er al een merel weggevlogen met een eikel in zijn 
snavel! Die had dus geluk met zo’n grote hap. Doorgaans zijn eikels het favoriete voedsel van 

gaaien, maar kennelijk had deze merel een flinke eetlust. 

In de sneeuw zijn ook de wissels goed herkenbaar. Dieren struinen niet lukraak rond maar 
volgen een netwerk van paden; dat schept zekerheid omtrent goede voedselplekken en 

veilige schuilplekken bij onraad. Gaandeweg vormt zich dan een pad, een wissel, omdat dat 

nu eenmaal voor de gebruikers het meest efficiënt is gebleken. Vaak gebruiken verschillende 
diersoorten zo’n zelfde route, te zien aan een grappig patroon van zachte voetjes van hazen 

en konijnen en puntige sporen van reeën. Wat dat betreft verschillen dieren niet erg veel van 

mensen. Alleen hebben die de hulpmiddelen om hun paadjes om te vormen tot wegen om die 
nog verder uit te bouwen tot autowegen. 

 

 
 

Inventarisatie Vreugderijkerwaard 2012 Libellen en vlinders 
Door Leo Winter, Coördinator insectenwerkgroep KNNV Zwolle 
 

Natuurmonumenten had nog  geen informatie over de vlinders in de Vreugderijkerwaard. 

Bovendien is een  van de voorwaarden voor subsidie van het beheer dat de vlinderstand 
onderzocht wordt. Vandaar dat ons gevraagd werd om de Vreugderijkerwaard te 

inventariseren op libellen en vlinders 

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 wordt een nieuwe dijk aangelegd ongeveer 300 meter 

verder landinwaarts dan de huidige.  
Dankzij de dijkverlegging zal het niveau van de IJssel bij Zwolle bij hoogwater circa 15 

centimeter dalen. Bij hoogwater zullen de geulen meestromen.  Door de open verbinding met 

de IJssel krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen met name in de overgangszone tussen 
nat en droog.  

Omdat de ingrepen naar verwachting ook veranderingen in de huidige Vreugderijkerwaard 

zullen hebben, wilde Natuurmonumenten de natuurwaarde van het gebied in 2012 
vastleggen, een zogenaamde nulmeting dus. Over enkele jaren kunnen we dan zien welke 

uitwerkingen de ingrepen  hebben op vlinders en libellen. 

 
Met Ruben Kluit (Natuurmonumenten) hebben we een deel van de Vreugderijkerwaard 

gekozen voor de inventarisatie. Zie volgende pagina. 

 



 
Op zes dagen zijn we de Vreugderijkerwaard ingedoken. We begonnen elke keer om ongeveer 

10:00 uur en eindigden tussen 14:00 en 15:00 uur.. We probeerden alle soorten vlinders en 
libellen en alle aantallen zo goed mogelijk vast te stellen. 

 

Welke soorten zouden we kunnen verwachten? In grote lijnen zijn er  vijf verschillende 
libellenhabitats aanwezig in het gebied. Dat zijn met  enkele voorbeelden van soorten die 

daarin thuishoren: 

Stromend water: weidebeekjuffer, blauwe breedscheenjuffer, beekrombout en rivierrombout. 
Stilstaand water met waterplanten: grote roodoogjuffer en kleine roodoogjuffer. 

Stilstaand water met bomen en struiken: houtpantserjuffer en paardenbijter. 

Vegetatierijk stilstaand water: gewone pantserjuffer, vroege glazenmaker en bruine 
korenbout. 

Vegetatiearm stilstaand water: tengere grasjuffer, platbuik en gewone oeverlibel. 

 
Hetzelfde geldt voor de vlinders. In hoofdlijnen zijn er in het in de Vreugderijkerwaard een 

drietal vlinderhabitats te vinden. De zijn met enkele voorbeelden: 

Bos, hagen, struwelen: sleedoornpage, boomblauwtje en bont zandoogje. 
Hoge graslanden met ruigtekruiden: zwartsprietdikkopje, geelsprietdikkopje, groot dikkopje, 

bruin zandkopje en distelvlinder. Van ruigtekruiden met grote brandnetel voor de rupsen zijn 

de volgende vlinders afhankelijk: atalanta, kleine vos, landkaartje en dagpauwoog. 
Lage graslanden: kleine vuurvlinder, icarusblauwtje en hooibeestje. 
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Resultaten libellen 

5 mei 26 mei 30 juni 11 aug. 1 sept. 23 sept. 
Variabele waterjuffer  - ca. 50 - - - - 

Grote roodoogjuffer - ca. 10 - - - - 

Lantaarntje  - ca. 15 ca. 10 3 1 - 
Bruine glazenmaker - - - 1 - - 

Vroege glazenmaker - 2 1 - - - 

Paardenbijter  - - - - 6 1 
Glassnijder  - 3 - - - - 

Platbuik  - 5 - - - - 

Gewone oeverlibel - - 4 2 - - 
Steenrode heidelibel - - - 1 1 - 

 

Het aantal aangetoonde soorten was tien, terwijl de aantallen per soort laag waren. Het 
aantal soorten van stromend water was 0. Stilstaand water met waterplanten had één 

voorbeeldsoort, namelijk de grote roodoogjuffer. Van de typische voorbeeldsoorten van 

stilstaand water met struiken of bomen kwam alleen de paardenbijter voor. Van soorten van 
stilstaand water met een brede rietkraag of een andere vegetatie was alleen de vroege 

glazenmaker present en van soorten van kale oevers waren de gewone oeverlibel en de 

platbuik aanwezig. 
Ook de aantallen  per libellensoort waren uiterst laag. Bijvoorbeeld het lantaarntje, onze 

meest algemene libel,  is slechts ongeveer 20 keer gezien. Dat hadden er duizenden moeten 

zijn, onder gewone omstandigheden. Zie ook Discussie. 
 

 

Resultaten vlinders 
   5 mei 26 mei 30 juni 11 aug. 1 sept. 23 sept. 

Zwartsprietdikkopje - - - 1 - - 

Klein gead. koolwitje - 1 - 3 ca. 78 - 
Klein koolwitje  - - 3 1 ca. 34 2 

Klein koolwitje spec 1 - ca. 10 6 ca. 15 2 

Kleine vuurvlinder - - - - 1 2 
Icarusblauwtje  - 1 - 4 ca. 13 - 

Dagpauwoog  - - 1 1 - - 

Distelvlinder  - 1 - - - 2 
Atalanta  - 1 - - 5 - 

Kleine vos  - - ca. 12 ca. 20 ca. 14 2 

Bruin zandoogje - - 1 ca. 32 1 - 
Hooibeestje  - - - 1 - - 

Bont zandoogje  - 3 - ca. 8 - - 

 
Het aantal vlindersoorten dat we gezien hebben was twaalf. De aantallen per soort viel zeker 

in de nazomer niet tegen. We hebben geen echt bijzondere soorten gevonden. 
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Icarusblauwtje,vrouwtje 

 

Van de vlindersoorten die thuishoren in struiken, heggen, bosranden en bossen kwam alleen 
het bonte zandoogje voor. Zij legt haar eitjes in beschaduwde grassen. De sleedoornpage is 

een vlinder die als imago in de nazomer voorkomt, maar dan niet gauw wordt gezien. Tijdens 

de winter van 2011-2012 is intensief in de Vreugderijkerwaard gezocht naar de eitjes van 
deze zeldzame soort. Er werden toen echter geen eitjes waargenomen (mondelinge 

mededeling Anja Bosman). Het boomblauwtje legt haar eitjes op o.a. vuilboom, klimop, hulst 

en kardinaalsmuts. Mogelijk dat deze struiken nog niet voorkomen in de Vreugderijkerwaard. 
Van de typische ruigtekruidensoorten kwamen we vrijwel alle voorbeeldsoorten tegen. Alleen 

het landkaartje en het grote dikkopje misten. Opvallend in het veld waren de enorme 

hoeveelheden grote brandnetels. De rupsen van de dagpauwoog, atalanta en kleine vos 
kwamen niets te kort. 

In de lage graslanden kwamen alle drie de voorbeeldsoorten van dit habitat voor: 

icarusblauwtje, hooibeestje en kleine vuurvlinder. 
 

Discussie 

In eerste instantie vonden we de resultaten voor de libellen ronduit teleurstellend.  
Zowel het aantal soorten als de aantallen per soort vielen tegen. Van de libellensoorten op de 

lijsten Natura 2000 en Subsidieregeling Natuurbeheer hebben we alleen de glassnijder en de 

vroege glazenmaker in kleine aantallen aangetroffen. Deze soorten zijn in Zwolle en 
omgeving nogal algemeen. 

Min of meer typische libellensoorten van stromend water zoals beekrombout, rivierrombout,  

weidebeekjuffer en blauwe breedscheenjuffer, hebben we niet gevonden, ook niet langs de 
Ijssel. 

Landelijk gesproken was 2012 voor libellen niet zo’n goed jaar. Vergeleken echter met  

gebieden in Zwolle die we ook hebben geïnventariseerd, viel  de Vreugderijkerwaard toch heel 
erg tegen. Zowel op het golfterrein als in de Horte vonden we 29 soorten libellen, sommige 

daarvan in grote aantallen. 

Waar kan dit aan gelegen hebben? Ten eerste staan alle wateren in de Vreugderijkerwaard 
onder invloed van de IJssel. Dat geldt niet alleen voor de nevengeulen maar ook voor de 

plasjes die vlak bij de IJssel liggen. Met name in de winter overstroomt de IJssel  geregeld. 

De plasjes hebben dus ook ongeveer de kwaliteit van het IJsselwater. Wat die kwaliteit is, 
weet ik echter niet. Ik verwacht eigenlijk niet dat die kwaliteit van zo’n grote invloed is.  
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Belangrijker is waarschijnlijk dat  waterpeil  nogal wisselend is. Als het peil daalt, ontstaan er 

behoorlijk brede slikranden. Als een libellenlarve dan uitsluipt, moet hij een metersbrede 
slikrand onbeschermd oversteken. Hier zitten vele vogels de libellenlarve op te wachten.  

Maar mogen we de Vreugderijkerwaard wel vergelijken met het golfterrein en de Horte? 

Eigenlijk niet. De habitats van het golfterrein en de Horte zijn totaal anders. De 
Vreugderijkerwaard heeft een heel dynamisch milieu. De waterstanden wisselen geregeld, 

soms wel meters. Er zijn maar enkele libellensoorten die tegen deze dynamiek opgewassen 

zijn, namelijk o.a. de beekrombout en de rivierrombout.  Het probleem voor de 
inventarisators is echter dat als deze soorten uitsluipen, ze zich zo snel mogelijk van de rivier 

verwijderen. Dat heb ik enkele jaren geleden bij de beekrombout zelf mogen vaststellen.  

Daar hebben we het afgelopen jaar te weinig rekening mee gehouden. We hadden beter 
moeten zoeken tijdens de typische uitsluipperiodes. De beekrombout begint vroeg met 

uitsluipen, namelijk tijdens de eerste mooie periode eind april, begin mei. De rivierrombout is 

later, te weten in juni en begin juli. 
 

De resultaten van de vlinderinventarisatie zijn minder teleurstellend. Het aantal soort en het 

aantal per soort was in elk geval redelijk. De soorten die we aantroffen  waren  allemaal 
algemeen. Alleen het bruine zandoogje, de kleine vuurvlinder, het icarusblauwtje  en het 

hooibeestje staan op de lijst Subsidieregeling Natuurbeheer. Wellicht is het gebied nog te jong 

voor bijzondere soorten. 
Wat opviel is dat grote delen van het gebied nogal verruigd is met o.a. brandnetel en 

akkerdistel. Wellicht is het aan te bevelen om de verruiging wat terug te dringen. Een variatie 

van hoge en lage vegetaties is voor veel vlinders prettig. 
 

Met dank aan Diet ter Stege, Dirkje Stoltenbergh en Ruben Winter voor hun hulp bij het 

inventariseren en aan diegenen die commentaar leverden tijdens de presentatie op 21 maart 
2013. 

 



Duiven onder het dak van de stationstraverse 
Door Wietske Prummel, tekst en foto 
 

 
houtduif op nest onder stationstraverse op 22 maart 2013 
 

In de loop van mei 2012 merkte ik dat een houtduivenpaar een nest had gebouwd onder de 

traverse van station Zwolle. Het zat op de dwarsbalk boven de trap naar de zuidzijde van het 
station. De eerste sporen van nestbouw waren takjes op de trap. De duiven gebruikten het 

nest zeker tot in september 2012. 

 
Meestal zat een van de ouders zwijgend op het nest. Waar de andere ouder zich ophield, was 

niet duidelijk. Beide ouders schijnen de eieren (een of twee per nest) om de beurt gedurende 

17 dagen te bebroeden. De eerste week na het uitkomen worden de jongen nog warm 
gehouden in het nest. Doorgaans vliegen ze 33-34 dagen na het uitkomen uit. Tijd voor een 

volgend legsel. Ik zag een keer een gaaf ei op de trap liggen: er was waarschijnlijk iets 

misgegaan. 
 

Half februari 2013 vlogen twee houtduiven koerend onder dit gedeelte van de kap van de 

traverse. Begin maart lagen net als vorig jaar takjes op de trap. Ik keek naar boven: ja hoor, 
op dezelfde plek als vorig jaar was een nest gebouwd. Op woensdag 20 maart 2013 zag ik 

voor het eerst een van de ouders op het nest zitten (zie foto). Helaas: op de ochtend van 3 

april lag het nest een eindje onder de dwarsbalk, scheef op een andere balk. ’s Avonds was 
het helemaal verdwenen. De houtduiven lieten zich daarna niet meer zien. 

 

Op 31 maart had ik een tweede nest onder het dak van de traverse ontdekt. Een turkse tortel 
zat op het rooster waaraan de tl-buizen hangen boven de trap naar perron 1. Je zag wat 

takjes van het nest door het rooster steken. Na ca. 5 april heb ik er geen turkse tortel meer 

gezien. Het nest zat er in elk geval op 29 april nog wel. De stationstraverse leek een 
aantrekkelijk plek voor duiven om er te broeden. Maakte een predator een eind aan deze 

illusie? 
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Geen primeur heggenleggen in Zwolle... (Reactie op artikel van Piet Bremer) 
Door Erik de Kruif, erik.dekruif@landschapoverijssel.nl  
 

 

 
Het leggen en vlechten van een meidoornhaag. De deels ingekapte en schuin getrokken 
(gelegde) stammen zijn goed te zien. De stammen werden vervolgens tussen de 
rechtopstaande palen gevlochten. 
 
In het ZNT 2013-1 staat een goed artikel over meidoornheggen bij Zwolle. Hierin wordt 
beschreven hoe belangrijk de heggen zijn voor (overige) flora en fauna en wat het nut van de 
heggen is. Het verhaal en het belang van goed onderhouden heggen steun ik als medewerker 
van Landschap Overijssel van harte! 
 
Graag wil ik een opmerking maken over de laatste alinea: het herstel van heggen. Hierin 
wordt geopperd dat binnen Overijssel (dus ook in de regio Zwolle) sinds 2000 geen enkele 
meter vlechtheg is gevormd. Dat is niet in overeenstemming met de feiten. 
 
Ruim 25 jaar geleden heeft de SCLO, een van de voorouders van Landschap Overijssel, een 
proefheg gevlochten bij Den Nul, vlak naast waar nu het nieuwe Infocentrum IJssel Den Nul 
staat. 
 
In 2008 heeft Landschap Overijssel een goed bezochte heggenvlechtcursus georganiseerd in 
samenwerking met Lex Roeleveld van www.heggen.nu. Hieraan heeft ook een team van VLO 
(Vrijwillig Landschapsonderhoud Zwolle, de fantastische knotploeg van Zwolle!) deelgenomen. 
Dit team heeft op diverse plekken in Zwolle vervolgens heggen gelegd en onderhouden, 
waaronder in Langenholte. Als je daar nu langs fietst, blijken er prachtige dichte hagen te zijn 
ontstaan. Belangrijk om te beseffen: een geoefend team heggenvlechters doet ongeveer 10 
meter per persoon op een ochtend... 
 
In 2010 werd een regionaal kampioenschap heggenleggen gehouden in het Stadsland (bij de 
Ossenwaard) in Deventer. Daar aanwezige heggen werden toen gelegd en in diverse stijlen 
gevlochten. Leggen is: de stam deels inkappen en vervolgens schuin naar beneden trekken. 
Om de gelegde heg stevigheid te geven worden er palen tussen gestoken; vervolgens worden 
de palen met wilgentenen afgevlochten. De heg wordt dichter, functioneert meer als een 
afscheiding en is ecologisch veel interessanter. En bovendien wordt prikkeldraad overbodig. 
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In Deventer werd gelegd en gevlochten in IJsselstijl, Maasheggenstijl en in diverse Engelse 
stijlen. Daarna heeft Landschap Overijssel niet stilgestaan. In een vijftal cursussen zijn ca. 40 
mensen opgeleid om heggen te kunnen leggen en vlechten. Veelal doen deze cursisten dat nu 
in eigen tuin en omgeving. Een aantal zijn samen in een Heggenlegbrigade aan de slag 
gegaan. Zij leggen de heggen in de wijde omgeving van Zwolle tot Raalte. Dat heeft 
inmiddels op zo'n 10 plaatsen tot herstelde heggen geleid. 
 
Wil je een goed gelegde heg zien in Zwolle? Dat kan op twee plaatsen. Aan de Kleine 
Veerweg, tegenover nummer 5, loopt een lange, zeer oude meidoornhaag het land in. Het 
tweede en derde stuk van de haag zijn tijdens diverse cursussen gelegd en gesnoeid, om de 
uitwerking van verschillende beheersmethoden te testen. Het tweede stuk is onlangs gelegd. 
Het mooiste voorbeeld in Langenholte is te vinden bij de Brinkhoekweg nummer 7. Daar is 
bijna 150 meter heg achter het huis en langs de boomgaard door de VLO bewerkt en 
gevlochten. 
 
Dus helaas, iemand die nu wil beginnen met heggenleggen in Zwolle (of elders in Overijssel) 
krijgt geen 'primeur' achter zijn naam. Als je mee wilt doen kan je je aansluiten bij de 
Heggenlegbrigade van Landschap Overijssel of bij de VLO Zwolle. 
Voor meer informatie www.landschapoverijssel.nl of 0529-401731. 
 
 
 
 

Groendoeners 
Door Femmy Mulder 

 

Gele lis   
Planten die in het water staan hebben luchtkanalen, waardoor de lucht tot in de wortels komt. 

Dat geldt ook voor de gele lis, een oeverplant. 

 
Onder in de bloem van de gele lis zit zoveel honing (nectar) dat insecten er soms in 

verdrinken. Je kunt de verdronken insecten zien als je een bloem horizontaal vlak boven de 

verdikking doorsnijdt, dus door het onderste deel van de bloem. 
 

Als je na de bloei de verdikking zelf doorsnijdt, zie je de zaden (zie foto). Deze zijn eerst nog 

wit en worden later bruin. In het najaar wordt de verdikking een soort augurk. Deze is eerst 
groen en wordt later bruin. 

 

De vruchten blijven drijven. Zij worden wel varkentjes genoemd.  
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Excursieverslag Vogels kijken in IJmuiden  
Door Paula van der Horst 
 

Op 9 februari 2013 werd er om 7.30u verzameld bij het Ecodrome. De reis verliep 

voorspoedig: iets over negen stonden we op de parkeerplaats in IJmuiden. Na een kop koffie 
en thee ging de excursie pas echt van start en liepen we het strand op. 

 

Op het strand, onder aan de pier, vonden we scholeksters en grote mantelmeeuwen. Op de 
pier zelf waren al steenlopers te zien. Eenmaal op de pier, wilden we eerst antwoord hebben 

op de vraag wat daar toch tussen de futen ten zuiden van de pier zwom. Het was een 

vrouwtje eidereend. De steenlopers zagen we steeds weer en ook was steeds weer het gepiep 
van oeverpiepers te horen. Deze laatste lieten zich maar moeilijk zien. Al snel werd de 

aandacht getrokken door een groepje dobberende eenden. De telescoop werd in stelling 

gebracht om uit te vinden dat dit toppereenden waren. 
 

Meerdere vogelaars hadden die dag een grote burgemeester rond de pier gezien. Dus werd 

bijna elke meeuw bekeken. En zowaar, iets verderop zat de grote burgemeester, in het 2e 
winterkleed. Een ware schoonheid tussen al die 'gewone' meeuwen. 

 

Er waren niet alleen vogels te zien vanaf de pier. Ook zijn bruinvissen en een enkele zeehond 
waargenomen. 

 

Op het eind van de pier lieten de paarse strandlopers zich zien en waren er steeds weer 
roodkeelduikers te zien, die in noordelijke richting vlogen. Er vloog een drieteenmeeuw rond, 

en een grote zee-eend vloog laag over zee. 

 
Teruglopend richting strand was er weer het groepje eenden. Maar nu waren het kuifeenden; 

de toppers waren verdwenen. En naast het groepje kuifeenden zwom een enkele zwarte zee-

eend. Op de terugweg was er ook eindelijk een moment dat de oeverpiepers zich lieten zien. 
Op het strand zat weer de grote burgemeester die zich wederom goed liet bekijken. 

 

Na de pier was de industriehaven het doel. We vonden er een kuifaalscholver. Althans, zo 
definieerden we hem in eerste instantie. Maar al snel rezen de twijfels. En onder het genot 

van een warme hap of een warm drankje in het restaurant, werd deze determinatie aan de 

hand van de vogelgidsen later toch gewijzigd in aalscholver. 
 

In de publiekshaven was, naast de dodaars, een zeehond, rustend op een ponton leuk om te 

bekijken. 
Het sneeuwde inmiddels. Het laatste deel van de excursie waren de sluizen. Maar daar kan ik 

behoorlijk kort over zijn. Veel meer dan een bergeend was hier niet te zien. 

 
Hoewel dus geen kuifaalscholver, wel een geslaagde dag met nieuwe soorten voor de 

deelnemers van de excursie. Als we over een tijdje denken aan IJmuiden, zullen we zeker ook 

nog even denken aan die grote burgemeester. Oftewel, een mooie dag met een leuk 
aandenken. 



Drijfveren met Alfred van der Burgh  
Door Bernadet Edskes – van der Veen, tekst. 
 

 
Als kind al was hij voortdurend bezig met het onderzoeken van de natuur. Geen wonder dus 

dat zijn moeder hem aanmoedigde om biologie te gaan studeren. Alfred van der Burgh (60) 

koos echter een andere weg. 
 

Na jarenlang in een pathologisch-anatomisch laboratorium te hebben gewerkt, schoolde hij 

zich ruim 25 jaar geleden om tot wiskundedocent en behaalde hij later ook nog snel even zijn 
natuurkundebevoegdheid. Zijn liefde voor het groen is vooral terug te vinden in zijn 

vrijwilligerswerk bij het IVN. Daar is hij al jaren actief als coördinator van de IVN-

Natuurgidsencursus en geeft hij regelmatig een excursie. 
 

Een vlinderkijker en vergrootglas vormen tegenwoordig een vast onderdeel van de 

wandeluitrusting van IVN-Natuurgids Alfred van der Burgh. Als klein jongetje moest hij echter 
niet veel hebben van de insectenwereld die hem nu zo fascineert: “Ik was vroeger heel bang 

voor kleine beestjes. Als we ergens gingen picknicken was ik doodsbang voor elk grassprietje 

waar iets bewoog. Echt haast panisch”. Alfred overwon zijn angst uiteindelijk door er bewust 
voor te kiezen om zich heel systematisch in de wereld van de insecten te verdiepen. 

“Tegenwoordig deins ik niet meer terug, maar ben ik vooral nieuwsgierig”. 

 
Als we ergens gingen picknicken was ik doodsbang voor elk grassprietje waar iets bewoog. 

 

Op dit moment is Alfred druk bezig met de voorbereidingen van de IVN-Natuurgidsencursus 
die in januari 2014 gaat starten. Als ik hem tijdens het interview vraag wat hij belangrijk 

vindt om mensen tijdens zo´n gidsencursus mee te geven, antwoordt hij: “Gidsen moeten na 

de opleiding een leuke en aantrekkelijke excursie kunnen verzorgen. Daarbij is het vooral 
belangrijk dat je de groep blijft boeien en ziet wat deze nodig heeft. “Volgens Alfred is het dan 

ook van wezenlijk belang dat de aankomende gidsen vooral veel oefenen en zo vertrouwd 

raken met het spreken voor een groep en met het omgaan met eventuele lastige vragen. 
“Ook mensen die niet zo makkelijk praten, leren zo hun verhaal doen. Dat vind ik heel mooi, 

als je dat kan bereiken aan het einde van de cursus. Mensen die enthousiast drempels zijn 

overgegaan en een goed verhaal hebben.” 
 

Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is: samen op onderzoek uitgaan en genieten.  
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De cursus in 2014 wordt alweer de vierde cursus die Alfred coördineert. Zelf volgde hij de 

gidsenopleiding jaren geleden met veel plezier in Noordwest Overijssel. Volgens hem is de 
cursusopzet in de loop van de jaren een stuk minder docerend geworden. Wat gelijk is 

gebleven is de hechte groep die tijdens elke gidsenopleiding steeds weer ontstaat. “De 

opleiding bindt mensen. Het is leuk om leiding te geven aan zo’n groep en zowel het leer- als 
het sociale proces te coördineren.” 

Tijdens de gidsencursus, maar ook daarbuiten, vindt Alfred het erg leuk om samen met een 

groep mensen de natuur in te trekken en dingen te delen. “Dat vind ik eigenlijk het mooiste 
wat er is: Samen op onderzoek uitgaan en genieten.” Daarbij hoeft het voor Alfred niet per se 

over insecten te gaan. Hij interesseert zich voor veel verschillende onderwerpen en vindt het 

leuk wanneer anderen hem daar iets over kunnen vertellen.  
 

Ik houd daarvan. Structuur en feiten. 

 
Naast actief IVN-lid, is Alfred ook lid van het KNNV. Beide verenigingen draagt hij een warm 

hart toe. Toch omschrijft hij zichzelf als 60% KNNV-er en 40% IVN-er. “Ik ben toch net iets 

meer van de kennis. Ik houd daarvan. Structuur en feiten”. En dat is misschien ook niet zo 
gek voor een man die naast zijn groene hobby in zijn beroep bewust gekozen heeft voor het 

doceren van exacte vakken ... 

 
 



In memoriam José ten Tuynte 

 
Voorafgaand aan de laatste lezing van dit seizoen van de plantenwerkgroep, hebben we 

stilgestaan bij het overlijden van José ten Tuynte. Zij was al jaren lid van de werkgroep, maar 

bijna zoveel jaren ook ziek. Trouw stuurde zij altijd een mailtje wanneer ze alweer niet kon 
komen, maar hoopte de volgende keer er wel weer bij te kunnen zijn. Helaas is dat niet zo 

vaak het geval geweest. José was nog te jong om te sterven. Wij wensen haar familie veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
Namens de plantenwerkgroep,  

Elja van Dongen en Brunhilde Reicher, KNNV 

 
 

In Memoriam José ten Tuynte 

 
Op maandagochtend 23 maart 2013 is José ten Tuynte overleden. Hoewel zij al enige tijd ziek 
was, kwam dit bericht voor de IVN werkgroep Veldlessen toch nog onverwacht. In januari liet 

ze nog weten dat ze niet bij de bijeenkomst voor de gidsen kon zijn, omdat ze vol goede 

moed aan een nieuwe behandeling ging beginnen. 
José heeft voor ARK (in opdracht van Vitens) een lesprogramma voor basisscholen ontwikkeld 

in het natuurontwikkelingsgebied Vechterweerd bij Dalfsen. Ik heb haar voor het eerst 

ontmoet toen ze op een vrije zaterdagmiddag samen met Wiecher Akse voor de WNF-rangers 
een speurtocht in het gebied begeleidde. Wat toen meteen al opviel was haar enthousiasme 

over de kracht van natuureducatie voor kinderen. 
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In 2005 werd duidelijk dat er bij Vitens geen geld meer beschikbaar was voor de begeleiding 

van de veldlessen in Vechterweerd. José heeft toen vastberaden gezocht naar 
overdrachtsmogelijkheden. Het IVN bleek bereid de veldlessen te gaan begeleiden en ze heeft 

op deskundige wijze een scholingsprogramma voor de gidsen opgezet en verzorgd. 

Ik heb goede herinneringen aan de scholingsavonden in de Schellerhoeve. Wat me vooral ook 
is bijgebleven is de les over nieuwe natuur en natuurontwikkeling. Daaruit bleek echt dat zij 

een vrouw was met een missie. Zij stond voor haar organisatie en zette zich met hart en ziel 

in om de gidsen goed op te leiden voor de begeleiding van de kinderen in Vechterweerd. 
Tijdens het opstarten van de werkgroep heb ik een tijd lang intensief contact met haar gehad. 

Zij wilde echt dat de werkgroep een succes werd en probeerde preventief alle leeuwen en 

beren voor mij van de weg te ruimen. Ze was steeds positief en enthousiast en ik kon haar 
altijd bellen om te sparren. Zij was met mij oprecht heel blij dat er zoveel gidsen meededen 

en dat ook steeds meer scholen gingen deelnemen.  

Ook toen het voor mij allemaal wat meer routine werd, kreeg ik nog regelmatig mailtjes van 
haar waaruit bleek dat ze ons werk nog steeds met oprechte belangstelling volgde. Ze 

stuurde ook ARK berichtjes door naar de werkgroep over de succesvolle overdracht. Of we 

kregen een enthousiast verslagje over haar eigen wilderniservaring met de school van haar 
kinderen, toen de zo mooi omgebouwde hooischuur in Vechterweerd klaar was. Zelfs toen ze 

liet weten dat ze in verband met haar ziekte helemaal gestopt was met haar werk, liet ze me 

toch nog even merken dat ze gezien had dat er weer nieuwe gidsen bij de werkgroep 
meedraaiden en dat ze het zo leuk vond dat ook na zoveel jaar de werkgroep goed bleef 

draaien. 

Wij zullen haar missen en de veldlessen in haar geest voortzetten. 
Wij wensen haar familie alle kracht toe om het immense verdriet te verwerken. 

Renée Cornelis, IVN 
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Ravenbelevenissen rondom Zwolle 
Door Sib Kooistra 
 

Wanneer in vroeger tijden een reiziger op weg naar Zwolle, de Diezerpoort via de 

“Wipststrick” naderde, was er grote kans dat deze onderweg een macabere plek te zien kreeg 
met een “menigte” zwarte vogels die af en aan afvlogen en de lucht vervulden met 

naargeestige geluiden waar je bepaald niet vrolijk van werd. Nederland waren eeuwen lang 

honderden “gerigtplekken”, zo ook in onze omgeving, o.a. de Wipstrikkerallee en nabij 
Berkum waar “Het gerigt aen den Berckmederbrugge” te vinden was met galgen en 

karrenwielen bevestigd op hoge palen waar veroordeelden nog lange tijd (tot ze een ons 

wogen) blootgesteld werden aan kraaien en raven. Deze dieren noemde men daarom 
“galgenvogels”. 

Deze “gerigtplekken” dienden ter afschrikking van personages die met verkeerde bedoelingen 

richting “Swoll” togen. Zo werd hun duidelijk gemaakt dat handhaving der wet hier serieus 
werd genomen. 

De raaf stond hier te lande daarom niet bepaald bekend als een geluksvogel, men zag hem 

als brenger van allerlei onheil en leed. 
In veel mythen en sagen zijn ze de boodschappers tussen leven en dood. De beruchte 

Noormannen hadden ook niet voor niets de raaf als veldteken als ze weer eens moordend en 

brandend een bezoekje brachten aan onze lage landen. Raven staan ook voor slimheid, 
vraatzucht, imitatie, creativiteit en magie. Over magie gesproken: niet voor niets zitten er in 

Londen in de Tower nog steeds raven. Zolang daar raven zijn, zal Engeland worden 

beschermd. 
Op het noordelijk halfrond doen raven in wezen hetzelfde als gieren in de warme streken: het 

zijn de opruimers als schakel in de kringloop der natuur. Raven zijn omnivoren, echte 

opportunisten. Ze zien overal brood in: aas, zaden, bessen, kleine zoogdieren, insecten, 
wormen. Het zijn zeer intelligente vogels met een hoog ontwikkelde taal, een sterk onderling 

communicatievermogen en een groot geheugen. Het zijn de grootste zangvogels van Noord-

Europa, die ook nog eens de hoogste leeftijd kunnen bereiken (ca. 40 jaar, althans in 
gevangenschap). 

Lange tijd was de raaf uit Nederland verdwenen, maar gelukkig zijn de raven dankzij 

herintroductie weer terug en ook in onze omgeving af en toe waar te nemen. Sommige raven 
steken de IJssel over om hier in de polders bij Zwolle te foerageren. Op mijn dagelijkse 

tochtjes door de Molenpolder en het Lierderbroek kom ik met een beetje geluk raven tegen: 

het zijn altijd bijzondere ontmoetingen. 
Al enige tijd lag een zwaan die in aanraking was gekomen met de draden van een 

hoogspanningsmast, dood in de sneeuw. Een vos en/of marter had de zwaan al gedeeltelijk 

“ontmanteld”, wat te zien was aan de afgebeten veren en botresten. Soms zaten er een paar 
eksters van te smikkelen of zat er een buizerd op te azen. Op een dag, de zwaan lag er nog 

steeds, zaten daar zo te zien, een paar kraaien hun magen te vullen. Plotseling klonk er een 

duidelijk “corck corck”-geluid: het zal toch niet waar zijn….? Onmiskenbaar, de stem van een 
raaf, die op de uitkijk zat, roepend vanaf een zijtak van de ”ijzeren boom”. Mijn kijker gaf de 

bevestiging: een raaf in de mast en twee op de grond. Als vogelaar is dat toch een 

topmoment. Deze ravenwaarneming is al weer van enkele jaren terug, nadien zouden er nog 
vele volgen. 
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Een overvliegende raaf landde in een weiland, waar ik hem van enige afstand gadesloeg 

terwijl hij knikkende bewegingen en zijn zo kenmerkende geluiden ten gehore bracht. Na zo’n 
vijf minuten vond hij het welletjes en koos het luchtruim; ik hield hem in de “kijker”. Alsof hij 

plotseling in de lucht werd tegengehouden door een onzichtbare kracht, zo dwarrelde hij 

ineens, draaiend om zijn as, bijna loodrecht naar beneden. Nog net niet de grond rakend 
vloog daar ter plekke een houtsnip de lucht in. De raaf, dezelfde bewegingen makend als de 

snip, achtervolgde haar/hem met een bijna magnetische kracht. De jacht werd pas gestaakt 

toen de snip de bosschages indook rondom een boerderij. De raaf zocht het daarna hogerop 
en verdween uit zicht. 

Een boer in de buurt hielp ik wel eens met zijn schapen. Soms braken ze door de omheining 

heen en zwierven dan rond. Op zijn land had ik al verschillende malen enkele raven zien 
neerstrijken, maar vanwege het verruigde, ongelijkmatige terrein kon ik niet goed zien wat ze 

daar precies uitvoerden. Soms gingen ze op een liggend schaap zitten en zaten wat op de kop 

te pikken of pikten ze het schaap achter aan de staart; misschien zitten daar wel maden in, 
dacht ik. Als dat begon te irriteren kwam het schaap in de “benen” en nam de kuierlatten, de 

raaf als een soort cowboy op haar rug meedragend. ‘Heb jij wel eens honden op mijn land 

gezien?’ vroeg de boer: ‘er liggen twee uit elkaar gescheurde schapen.’ Het bleef een raadsel 
hoe dit had kunnen gebeuren, maar verklaarde wel de aanwezigheid van de raven. 

Achter op een stuk land van een andere veehouder liep ook een kudde schapen. Bij het 

landhek aan de kant van de weg stond een eenzaam schaap te hijgen, met de kop naar 
beneden gebogen. Ik schonk er verder geen aandacht aan. De volgende dag zag ik daar ter 

plaatse twee groepen raven, oude met jongen, totaal negen exemplaren. Ik had nog nooit 

eerder zoveel raven bij elkaar meegemaakt hier in de polder. Een adulte raaf, die iets forser 
en glimmender was dan de anderen, zat op het landhek. De anderen  zaten op de grond. Hoe 

dichter ik naderde met de kijker voor de ogen, hoe meer ik verwachtte dat ze zouden 

opvliegen, wat natuurlijk ook gebeurde. Eén juveniele raaf bleef lang zitten, hij liet zich extra 
bekijken; de snavel met de ruige borstelige “snorharen” was goed te zien. Ten teken van 

afscheid vloog hij met een luid “corck-corck-geluid richting familieleden. Het eenzame schaap 

van gisteren stond nog steeds in dezelfde houding bij het hek. 
De volgende dag ben ik daar weer wezen kijken. Het schaap bevond zich nog op dezelfde 

plaats, maar was nu dood. De boer haalde het schaap weg en vertelde dat het dier ziek was 

geweest.  
De groep raven die daar de vorige dag aanwezig waren, hadden dat natuurlijk ook al in de 

smiezen. Hoe wisten ze dat het schaap het niet lang meer zou maken, dacht ik, hebben ze 

een soort zesde zintuig? Lang geleden hadden de mensen er ook zo hun eigen gedachten 
over…………. 

Rond 1900 waren in bijna alle provincies behalve in Zeeland nog enkele raven te vinden. In 

de jaren 20 van de vorige eeuw, waren ze eigenlijk al uitgestorven. In Limburg was in 1944 
het laatst bekende broedgeval. Door toedoen van de mens was de laatste raaf geheel uit 

Nederland verdwenen. Ook in België en in het westen van Duitsland kwamen ze niet meer 

voor. 
Vanaf 1966 is een 200-tal raven, in het begin met wisselend succes, uitgezet op de Veluwe. 

Deze waren ingevoerd vanuit Noord- en Oost-Duitsland (Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-

Vorpommern). In 1976 broedde er voor het eerst weer een ravenpaar in het wild op de 
Veluwe. 
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De raaf heeft zich ondertussen verspreid over Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant 

(daar werd vorig jaar het eerste broedgeval gemeld sinds 90 jaar), Drenthe, Overijssel, 
Gelderland (waaronder de Achterhoek), Utrecht en Flevoland met zijn Oostvaarderplassen. 

Het laatste gebied is voor raven natuurlijk een tafeltje dekje met die enorme populatie 

edelherten. Voorheen was dat de Veluwe, waar wilde zwijnen op de vele voerplekken werden 
bijgevoerd met eendagskuikens en slachtafval. Raven, vossen en marters wisten dit ook te 

waarderen. Op landgoed Welna bij Epe zag het soms behoorlijk “ zwart” van de raven, totdat 

dit voederen vanwege de varkenspest in 1997 verboden werd. 
De konijnenstand zakte in dezelfde periode helemaal in door een nieuwe konijnenziekte. Door 

beide oorzaken daalde de ravenstand van zo’n 130 naar het huidige niveau van ongeveer 

95/100 broedparen (plus een onbekend aantal nog niet broedrijpe jonge vogels). 
Raven zijn vroege broeders. Paarvorming vindt al plaats in januari/februari, ze kunnen dan 

spectaculaire baltsvluchten maken. Het zijn echte stuntvliegers, ze maken diepe duikvluchten 

en wentelingen met half geopende vleugels en kunnen zelfs ondersteboven vliegen. Een nest 
wordt jarenlang gebruikt en uitgebouwd. Ze beginnen te leggen vanaf begin maart: er worden 

3 tot 5 eieren gelegd. Eind april of begin mei vliegen in Nederland de meeste jongen uit. 

De eerste maanden verblijven de jongen nog in het territorium van de ouders, daarna gaan 
ze zwerven. Vanaf half augustus vormen de raven groepen, waarbij de eerstejaarsvogels zich 

aansluiten. Met het vorderen van de winter worden de groepen groter tot soms vele tientallen 

raven. Eind februari beginnen de groepen weer uiteen te vallen. 
Raven worden in hun 3e jaar geslachtsrijp, maar broeden pas in hun 4e levensjaar. De 

nestbomen staan vaak in wat afgelegen gebieden, vooral in naaldbos. Raven hebben een 

groot territorium. Bij te weinig voedselaanbod moeten ze, vooral als ze jongen hebben, verre 
voedselvluchten maken en blijven ze soms lang weg van hun nest, wat predatie door havik of 

marter of verhongering of afkoeling van de jongen tot gevolg heeft. Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer werken mee door onder het motto “dood doet leven”, valwild 
(verkeersslachtoffers), bv. reeën, uit te leggen op bepaalde plaatsen in de natuur. 

Met een beetje geluk kunnen we de vroegere ongeluksvogel weer waarnemen ook in onze 

omgeving. 
Noot van de redactie: In Salland zijn in mei enkele jonge raven geringd om meer te weten te 

komen over deze vogels. 

 
Verslag van de excursie van de plantenwerkgroep naar Samerrott, 27 april 2013 
Door Elja van Dongen 

 
Met een klein groepje vertrokken we om 9 uur van het Engelse Werk richting Duitsland, waar 

we om half elf arriveerden in het bos Samerrott. Dit bos ligt ten zuidoosten van Schüttorf, dat 

weer iets ten noordoosten van Bad Bentheim ligt, dus niet ver van de Nederlandse grens. De 
gevolgen van het koude voorjaar waren ook hier zichtbaar. Een aantal planten zoals daslook 

en dalkruid bloeiden nog niet. Wel konden we genieten van o.a. bosanemoon, muskuskruid, 

eenbes, witte klaverzuring, gele dovenetel en vingerhelmbloem, die hier alle in grote 
hoeveelheden voorkomen. Vergeleken met een tiental jaren geleden zagen we veel minder 

slanke sleutelbloem. Het meest spectaculair was het feit dat we de schedegeelster, in 

Nederland een gevoelige soort, op meerdere plekken in grote tapijten aantroffen. Deze soort 
staat erom bekend dat hij schaars bloeit, maar wij vonden vele bloeiende exemplaren. Na nog 



een heerlijk kopje koffie met gebak genuttigd te hebben in Schüttorf, keerden we voldaan 

weer naar huis terug. Samerrott is een prachtig gebied. We kunnen iedereen aanraden daar 
eens een kijkje te nemen. 

Namens de plantenwerkgroep van de KNNV 

 
Foto: opname van een schedegeelster in Samerrott 

 
 

Natuur om zomerhuisje Dalfsen, 28 maart 2013 
Door Cees Bood 
 

Nabij Dalfsen ben ik veel te vinden in mijn zomerhuisje. Het bevindt zich in de uiterwaarden 

van de Vecht in een authentiek stukje bos genaamd ‘Nierveer’. Het bosje heeft volgens mij 
vroeger dienst gedaan als houtvoorraad voor de boer, die er ieder jaar zijn benodigde 

brandhout velde. Door de tijd heen zijn er huisjes geplaatst en heeft het bos een recreatieve 

bestemming gekregen. Het mooie aan dit bosje is dat het is gelegen in de uiterwaarden: het 
is altijd spannend met hoogwater en er is door de jaren heen weinig veranderd. 

 

Het huisje staat aan de rand van het bosje en kijkt uit over weilanden. Er zijn hier geen 
voorzieningen zoals water, gas en licht. We zorgen hier zelf voor. Ik haal water uit de grond, 

de elektriciteit, die ik opwek via een aggregaat en zonnepanelen, wordt in accu’s opgeslagen. 

Het huisje beschikt verder over een toilet en douche. Nu ik dit opschrijf zie ik vanuit mijn 
ooghoek een zoekende boomklever in de houtopslag, met de zwarte streep over het oog, 

zoals het oogdoekje van Zorro (zie foto). 
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Boomklever die het zomerhuisje van de schrijver bij Dalfsen was binnengevlogen en op de 

deurmat aan het bijkomen was (zie het Zorro-masker over het oog). 

 
Het is hier vanaf de lente goed toeven. Ik slaap er regelmatig en merk nu dat het, ondanks de 

kou, lente begint te worden. De vogels zijn hier prominent aanwezig, alhoewel het dit jaar wel 

langzaam op gang komt. Zojuist heb ik buiten op het terrasje wat zonnepitten en brood 
neergelegd. Vooral de koolmeesjes komen hier direct op af……, nu ook de pimpelmees met z’n 

mooie lichtblauwe kleed. 

 
Door de ligging is er hier een grote variatie aan vogels te zien en horen. De bosvogels aan de 

ene kant en weidevogels aan de andere. Het valt me op dat er dit jaar veel meer kieviten zijn 

dan vorig jaar. De eerste wulp hoorde ik begin maart. Maar net als de grutto’s komen zij hier 
helaas steeds minder voor. 

 

Het zonnetje begint nu door te breken. In de bosuilenkast nestelden de afgelopen jaren 
holenduiven. Ook dit jaar zijn ze er geloof ik weer; ze zijn voorzichtig en laten zich niet snel 

zien. Ze benaderen de kast takje voor takje totdat ze er zeker van zijn dat de kust veilig is. 

De bosuil komt hier trouwens wel voor. Vooral ’s avonds kan het vrouwtje nabij het huisje 
hoog in een boom nogal eens krijsen. Ik kan de vogel dan rustig benaderen met een 

zaklantaarn. Ze blijft gewoon zitten en je kunt haar in volle glorie zien, heel mooi. Volgens mij 

is het ‘hie-wiet’-geluid van een vrouwtje en de ‘oehoe’ van het mannetje, alsof hij roept: 
‘oehoe, waar ben je?’, althans dat is mijn interpretatie. 

 

De langwerpige kast voor de steenuil is nog nooit door een steenuil bezocht, wel door 
spreeuwen. Ze nestelen hier nu sinds drie jaar. Bij het schoonmaken twee jaar geleden vond 

ik dode, volgroeide jonge spreeuwen aan. Ik vermoed dat ze zijn gestikt. Ik heb 

ventilatiegaatjes in de kast gemaakt. Het zijn levendige vogels, dat geklepper maakt ze 
gezellig. Daarnaast heb ik nog enkele gewone nestkasten, die worden bezet door de 

pimpelmees, de koolmees en de jaarlijks terugkerende bonte vliegenvanger. De bonte 

vliegenvanger heeft zo’n bekend deuntje als je het weer hoort. Nu weet ik het even niet 
meer. 

 

Als ik een vetbolletje ophang, dan zijn de boomklever, pimpelmees en koolmees aan de bol te 
zien en de vink, roodborst en heggenmus op de grond. Een boomklever vloog onlangs 

pardoes het huisje binnen. Op de deurmat was hij aan het bijkomen en gaf mij de 

gelegenheid dit vast te leggen. Hij lijkt ook nog een beetje wankel op zijn pootjes te staan. 
Het is een houding die ik niet gewend ben van deze dominante, bezige vogel. Bij de 
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broodtafel is hij altijd de baas, pakt wat op in z´n bek en vliegt weg om vervolgens een nieuw 

voorraadje op te halen. Ik zie nu dat de holenduif op de uilenkast zit, hij is er dus weer! De 
gaai vliegt op dit moment met grote broodstukken weg. Niet mijn favoriete vogel, maar als je 

goed kijkt is ie wel erg mooi van kleur. 

 
Naast de vogels krijg ik door de jaren heen ook nachtelijk bezoek van steenmarters. Ik wist in 

het begin niet wat ik hoorde, een enorm gekrijs (hoog, schel geluid) en onderling gevecht. 

Midden in nacht naar buiten om ze op te zoeken. Het is me een aantal keren gelukt een 
exemplaar vol in beeld te krijgen, verstijfd keken we elkaar aan……wie neemt als eerste de 

benen, zoiets. Een tijdje terug zat ik hier rustig op het terras en meende slaapgeluiden 

(geronk) te horen. Ik verbeeldde het me niet. Het zomerhuisje staat op balken en na 
inspectie bleek het een slapende steenmarter te zijn, die onder het huisje lag; ik wist niet wat 

ik zag. Hij werd wakker, keek me strak aan en bleef liggen, een mooie ontmoeting, vergeet ik 

niet snel meer. 
 

Ik mag natuurlijk de rosse woelmuizen niet vergeten. Hier in de verrotte bielzen naast het 

terras nestelen zij al zolang ik hier ben. Ze schieten als opwindbare speelmuisjes over het 
grond heen en weer (zie foto).,De bosmuis, die hier ook voorkomt, verplaatst zich vooral 

springend en onderscheidt zich daarmee met de rosse woelmuis. 

 

  
Twee rosse woelmuizen doen zich te goed aan een boterham bij het zomerhuisje van de 

schrijver. 
 

Ik hoop u met dit korte verslag een inkijkje te hebben gegeven in de wereld rondom mijn 

zomerhuisje. Ik realiseer me steeds vaker dat ik een bevoorrecht mens ben hier te mogen 
zijn. Het brengt me altijd terug naar een plek waar het goed is om te zijn. 
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Kleine marterachtigen: wezel en hermelijn; verslag van de lezing door Erwin van 
Maanen. 
Door Wietske Prummel, tekst. 

 

In totaal 23 personen werden op 11 maart 2013 door Erwin van Maanen ingewijd in de 
geheimen van de kleine marterachtigen: wezel en hermelijn. Ook de grotere marterachtigen 

kwamen af en toe aan de orde: bunzing, boom- en steenmarter, das en otter. Erwin is lid van 

de Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging 
(www.zoogdiervereniging.nl/kleinemarterachtigen), van de Projectgroep Marterachtigen en 

heeft een eigen bedrijf, EcoNatura. Het was een boeiende avond. 

 
Herkenning 

Erwin vertelde ons dat wezels en hermelijnen ondanks dat ze overdag actief zijn, moeilijk te 

zien zijn. Hij belichtte eerst de verschillen:  
1) de wezel is kleiner dan de hermelijn, al overlappen mannetjeswezels en 

vrouwtjeshermelijnen in grootte,  

2) de wezel heeft kleinere oren dan de hermelijn,  
3) de staart van de wezel is kort, die van de hermelijn lang, met een zwarte punt, 

4) de vacht van de hermelijn wordt ’s winters wit, op de staartpunt na, die zwart blijft,  

5) de wezel heeft wangvlekken, de hermelijn niet, 
6) het wit op de buik heeft bij de wezel een golvende rand, bij de hermelijn een rechte rand. 

Ondanks deze verschillen worden beide soorten toch vaak met elkaar verward. 

 
Bouw en fysiologie 

Beide soorten zijn langwerpig en slank. Ze zijn zeer snel. Ze kunnen zich razendsnel in een 

holletje verbergen. De mannetjes zijn groter dan de wijfjes. Wezels en hermelijnen hebben 
een hoge stofwisseling en moeten daarom veel eten. Ze eten overdag vrijwel constant, maar 

nemen wel pauzes. De wezel eet vooral woelmuizen. Ook staan vogels en fruit op het menu. 

De hermelijn vangt woelmuizen, maar ook konijnen, hazen en vogels, en verder eet hij 
eieren.  

De aantallen wezels volgen de aantallen woelmuizen. Wanneer veel beukennoten en eikels 

zijn gevallen, treedt vaak een woelmuizenplaag op, die wordt gevolgd door een opleving van 
het aantal wezels. Vooral het mannetje van de hermelijn pakt hazen. Erwin liet zien hoe dat 

gaat: na een indrukwekkende, zeer snelle achtervolging krijgt de veel kleinere hermelijn de 

haas te pakken. 
 

De biotopen 

Beide soorten komen voor in kleinschalige cultuurlandschappen, die niet te intensief voor de 
landbouw worden benut. De hermelijn heeft een voorkeur voor natte milieus, de wezel voor 

droge. Structuren als holle wegen, greppels, steenhopen en oude schuurtjes bieden 

schuilmogelijkheden voor wezels en hermelijnen. Ook pallets, afgedekt met takkenbossen, 
kunnen hiervoor dienen. 

Vooral in Duitsland en Frankrijk zijn kleinschalige cultuurlandschappen nog op grote schaal te 

vinden. Wezels en hermelijnen komen daarom in die landen waarschijnlijk in grotere 

http://www.zoogdiervereniging.nl/kleinemarterachtigen
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dichtheden voor dan in Nederland. Dat blijkt ook uit het aantal verkeersslachtoffers: dit is in 

Duitsland veel groter dan in Nederland. 
Hoeveel wezels en hermelijnen er in Nederland leven, is onbekend. Doordat de 

landbouwgronden intensief worden benut en de overgangen tussen weiland of akker en de 

bosranden veelal scherp en kaal zijn, zijn de dichtheden waarschijnlijk niet groot. De vele 
wegen in Nederland vormen bovendien barrières voor wezel en hermelijn. De territoria van de 

mannetjes van beide zijn vele malen groter dan die van de vrouwtjes. Binnen één territorium 

van een mannetje liggen vaak verschillende territoria van vrouwtjes. 
 

Aantonen in het veld 

Wezels (Mustela nivalis) en hermelijnen (Mustela erminea) worden vooral in juni gezien, met 
jongen, vaak op en langs fietspaden. In de sneeuw zijn hun sporen te zien. Vanaf het 

voorjaar kan sterrenschot of heksenschot de aanwezigheid van marterachtigen verraden. Dit 

zijn de eiomhulsels van zwangere kikkers, die worden uitgebraakt. Kleine, langwerpige 
uitwerpselen verraden de aanwezigheid van een hermelijn. Gaten van hoektanden in 

afgebeten eieren wijzen op marterachtigen, maar niet precies op welke soort. Marterachtigen 

brengen ook vaak markeringspoepjes aan. Deze zijn evenmin soortspecifiek, dus niet geschikt 
om marter dan wel hermelijn of een andere marterachtige aan te tonen. 

 

Wezel en hermelijn in folklore en cultuur 
Een wezel of een hermelijn werd al ca. 15.000 jaar v. Chr. afgebeeld in de grot van Lascaux. 

Wezels hebben vooral in de Angelsaksische cultuur een sterk negatief imago. Het winterkleed 

van de hermelijn was en is een geliefde grondstof voor de statiemantels van koningen. De 
inheemse bevolking van Noord-Amerika gebruikte de witte hermelijnenpels graag als 

decoratie, onder andere in hoofdtooien. In Engeland worden hermelijnen gestroopt en als 

trofee getoond. Dit gebeurt nu wel minder vaak. 
 

Onderzoek 

De wezel en de hermelijn staan als ‘gevoelig’ op de Nederlandse Rode Lijst Zoogdieren. Er zijn 
echter veel meer gegevens nodig om te weten hoe deze soorten er echt voorstaan. 

Onderzoek naar het voorkomen van deze soorten is echter moeilijk vanwege hun verborgen 

levenswijze. De Werkgroep Kleine Marterachtigen heeft inloopvallen gezet. Hierin werd niets 
gevangen. Meer resultaat werd gekregen met sporenbuizen met daarin een inktkussen en aan 

beide einden een stuk papier. Om de dieren te trekken werden voedsel en hooi in de buis 

gelegd. Vele pootafdrukken van muizen, maar ook van wezels en hermelijnen werden op het 
papier geregistreerd. Een nog beter resultaat geeft de zogenaamde ‘mostela’, een kist met 

een cameraval, ontwikkeld door Jeroen Mos. Hiermee zijn de eerste opnamen van wezels 

genomen (figuur 1). 
 



 
Figuur 1. Vrouwtje wezel opgenomen in een ‘mostela’, een cameravaldoos (foto Jeroen Mos). 

Vrijwilligers gevraagd 
De werkgroep Kleine Marterachtigen zoekt vrijwilligers die met de mostela-kisten en de 

sporenbuizen aan het werk willen, met het doel meer te weten te komen over de verspreiding 

en de dichtheden van wezels en hermelijnen. Het is behoorlijk intensief werk, maar erg 
bevredigend, omdat het nieuwe resultaten oplevert. Uiteindelijk dient het onderzoek de 

bescherming van wezels en hermelijnen. Aanmelding bij Erwin van Maanen 

(econatura@ziggo.nl). 
 

Zie ook: Douma, T., C. Zoon & T. Bode (red.), 2011, De Zoogdieren van Overijssel, Profiel 

Uitgeverij, Bedum / Zoogdierenwerkgroep Overijssel; de artikelen over de wezel (auteur 
Erwin van Maanen) en de hermelijn (auteur Jacob van der Weele) met verspreidingskaarten 

voor de perioden 1970-2010 staan op pp. 130-133. Een erg mooie website over wezels en 

hermelijnen is www.wieselnetz.ch. 
 

 

Kom van dat dak af…….!! 
Door Han Beeuwkes, tekst en foto. 
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Wat klonk dat vroeger uit vele monden. Het is dat lawaaierige popliedje uit de jaren eind-

vijftig (1959). 
Inhoudsloos. Nietszeggend. Een leeg geschreeuw over de toen nog rode daken. Liever hoor ik 

het: te-piet-te piet- te-piet van de daken klinken. Van de bonte piet, de scholekster. Daar 

veer je van op. 
Hoezo, daken? De scholekster is toch een wad(kust)- en weidevogel? Dit vraagt om uitleg. 

Vorig jaar april/mei werd de Arcadiaflat verblijd met twee nieuwe, nog zeer actieve, 

bewoners. Ze kwamen zomaar uit de lucht vallen, nestelden zich op het warme grind van het 
dak om er te gaan broeden op drie eieren. Man en vrouw wisselden elkaar regelmatig af. 

Voedsel, wormen en slakken, werd gepeurd uit het plantsoen rond de flat en uit het speelveld 

van Park de Hogenkamp even verderop. Je kon het hele broedproces vanachter het raam op 
ooghoogte uitstekend volgen. Liep je een etage hoger dan kon je de drie eieren zien liggen. 

Met het blote oog op een afstand tot het nest van ongeveer 8 meter. De vogels trokken zich 

niets aan van kijkers achter het raam. Na een paar weken was het dan zover: jonkies! Eerst 
een, even later nog een en ten slotte alle drie. Een heel gewriemel onder moeders veren. Ze 

waren meteen op de been en verlieten al gauw het stenen nestkommetje. Dan waren ze 

onzichtbaar als ze zich platdrukten tussen het grind. Met reden, want zilver/mantelmeeuwen, 
eksters, gaaien en kraaien zwermen regelmatig rondom de flat. Dat was ook heel goed te 

horen aan de heftige alarmroepen van de ouders. Het voert te ver om het verloop van deze 

dakbroeders te verhalen, maar de jongen groeiden in een aantal dagen voorspoedig op en 
werden op het dak gevoerd met voedsel uit grasvelden. 

Tot dat vreemde moment…..dat ze er opeens niet meer waren. Schrik! Zouden ze gegrepen 

zijn door een rover? Neen het is anders gegaan. Ze waren niet verdwenen, maar liepen in het 
grasveldje beneden. Hoe kwamen ze daar terecht? Van zo hoog!! Helaas heb ik het moment 

van de Grote Sprong Neerwaarts niet kunnen meebeleven, maar het moet ongeveer gegaan 

zijn, zoals we dat kennen van meer vogels die als (dons)jongen een diepe val maken en 
prima terechtkomen. De ouders geven een signaal. In dit geval een doordringend kort: 

Piiieeett, piieet : Kom eraf!! En deze donzige duikelaartjes dwarrelen zonder valscherm naar 

beneden om heelhuids op de grond te komen. En samen met de ouders op pad te gaan. 
Na een aantal dagen liepen er nog twee jongen in het grasveldje van de Enkschool, aan de 

overkant van de weg. Ze zijn dus die drukke Hogenkampsweg overgestoken. Het derde jong 

heeft het kennelijk niet overleefd of is op een andere manier verdwenen.  
Wij kunnen ons druk maken over achteruitgang in de natuur. Je ziet dan alleen maar minnen. 

Maar laten we ook verrast om ons heen kijken naar al die nieuwe 

verschijnselen/aanpassingen van dieren en planten in en rondom de stad. Steden: de nieuwe 
reservaten. 

Wat is daar veel te zien zonder een verre reis te hoeven maken. Visdieven op daken, zelfs 

pleviertjes. De scholeksters zoals hierboven. Mezen die broeden onder 4-gatentegels bij het 
station Baarn. Kokmeeuwen in kolonies langs de snelweg (Coentunnel). Waddenflora langs de 

wegen. Bijzondere planten in de stad. En wat is er niet meer noemen. Ieder kan wel iets 

bedenken. Er is nog zoveel te zien. Gewone dingetjes, maar altijd weer bijzonder. 



Arkemheen verslag van een vogelexcursie 

Door Annemiek Leusink 

 
 

Op zaterdag 6 april 2013 vertrekken wij om 8.30 uur met een groepje van zes mensen 
richting Strand Nulde aan het Nuldernauw. De natuur loopt zo’n drie weken achter en ook 

vandaag is het geen voorjaar: guur, veel wind en af en toe een zonnetje. Nauwelijks de auto 

uit, worden wij begroet door een cirkelende zwarte wouw (zie foto). Bijna alle watervogels 
zitten in de luwte van de eilandjes te dutten.  

 
 

 
Ook de vier lepelaars staan met hun koppen in de veren. Als wij het fietspad verder volgen 

zien wij drie Indische ganzen; de balts van brilduikers en de balts van nonnetjes zorgen voor 

grote hilariteit. Er wordt druk gespeculeerd of dat wel kan: baltsende nonnetjes. Deze witte 
eendjes in de zon hebben de kuif omhoog gezet en gooien de kop geregeld op de rug. Als zes 

man met zes telescopen kunnen wij elke vogel zonder probleem bekijken.  

Aan de andere kant van het randmeer zijn de polders gortdroog en bruin, zelfs hier in het 
waterrijke gebied. Tureluurs, grutto’s, kieviten laten zich maar weinig zien en zijn nog niet op 

kleur. 

 
Na een koffie- en tevens sanitaire stop gaan wij in de auto naar Polder Arkemheen tot aan het  

gemaal. Maar ook hier is het te droog en te winderig: dus weinig vogels voor deze tijd van het 

jaar. Wel een mooi gebied om terug te komen voor weide- en watervogels. Bij de haven heeft 
een honderdtal smienten de beschutting opgezocht. 

Vervolgens rijden wij Flevoland in en langs de westzijde van het Nuldernauw richting 

Zeewolde. Betty weet de juiste weggetjes en wij komen op de dijk terecht. We rijden naar het 
natuurreservaat Harderbroek. Dit is een prachtig stukje zoals je verwacht dat het in de 

“oertijd” hier geweest zou kunnen zijn. Een populierenbos, omgevallen bomen, overal mos en 

water; en dan een pad over venige bodem tussen het riet door. Bij aankomst horen wij de 
blauwborst zingen en ontdekken de vogel vlak voor ons. Verder zien wij meerdere rietgorzen 

op de toppen van de rietstengels. Een baardmannetje en een bruine kiekendief zien wij 

verdwijnen in het riet. Vanuit de hut kijken wij uit over de plassen op de vogels; o.a. vier 
wilde zwanen, zomer- en wintertalingen en pijlstaarten. De mannetjes proberen in het 

prachtige zonlicht indruk te maken op het vrouwelijk schoon. Over het pad terug naar de auto 

lopen wij tegen een bosje aan waarvan de boompjes allemaal kortgeleden door bevers zijn 
gehalveerd. Echt een plek voor een beverburcht. 
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Wij hebben nog tijd voor het Broekbos, een deel van het Harderbos. Bijna is het gebied 

onbereikbaar geworden doordat de tussenliggende sloot natuur/diervriendelijk gemaakt 
wordt. Via bergen zand komen wij bij de Krooneendenplas, maar de krooneenden en de 

roerdompen zijn gevlogen. Wel krijgen wij alle tijd om de activiteiten van al de kuifeenden te 

bekijken. Achter elke vrouw jagen wel zes mannen aan en er zijn veel vrouwen. Ja, wat wil je 
anders in het beginnende voorjaar. Wij zien een dodaars in prachtkleed en horen een tweede 

dodaars in het riet zingen!  

Vanaf de dijk kijken wij naar Kievitslanden; dit gebied is normaal gesproken vochtig, maar dit 
jaar net zo droog als overal. Slechts enkele paartjes kieviten zijn er waar te nemen. Over de 

dijk gaat de route naar Elburg. Op het “oude” land bij de Korte Waarden ziet Bram nog net 

zes flamingo’s. 
Wij komen tegen 17 uur moe maar voldaan weer bij Vitens aan; dik tevreden met de 

interessante “buit” van vandaag, zeker als je er bij stil staat dat de lente nog steeds op zich 

laat wachten en het al sinds half maart niet meer geregend heeft. 
  

Soortenlijst excursie Arkemheen  
Door Bram de Vries 
 

Polder en deel Veluwe meer 

Zanglijster; grote lijster; konijn; scholekster; grote zilverreiger; 
Brilduiker; kleine plevier; grutto's; zwarte wouw!; pijlstaart;  

7 lepelaar; Indische gans; brandgans; haas, 10 grote zaagbek (2 man, 8 vrouw?); blauwe 

reiger; wintertaling; kuifeend; bergeend;  roodborsttapuit; tureluur; tjiftjaf. 
  

Arkemheen en dijk 

15 brilduiker, ook baltsend; 6 nonnetje, ook baltsend; tureluur; grutto's; kieviten; 
goudplevier; witte kwik 

  

Harderbroek 
Grote zilverreigers; 5 zomertaling;  slobeend, bergeend; wintertaling;  krakeend; pijlstaart; 

wilde zwaan; 3 oeverzwaluw; 

baardmannetje; waterral; sporen bever; tjiftjaf; rietgorzen; bruine kiekendief (waarschijnlijk 
2e jaars); torenvalk; nonnetje; 

blauwborst  

  
Kievietslanden en broekbos 

kuifeend, tafeleend;zingende dodaarzen; 3 nonnetje 

  
 



Oplossing vorige fotovraag.…Gravenweg… 

Door Carin van de Ploeg 
 

 
 
Op vrijdagmiddag 12 april ontmoeten Albert en ik Leendert de Gelder in Gooody Foods. 

Leendert had goed gezien dat de gefotografeerde boom aan de Gravenweg staat. Als vogelaar 

kent hij het gebied waar de boom staat erg goed.  
Leendert ( 24 jaar) loopt met zijn inkoopwagentje door de winkel en kiest voor producten als 

noten- en vruchtenmuesli. Hij is er slechts 1 keer eerder in Gooody Foods geweest, maar 

vindt de indeling overzichtelijk en de keuze ruim. Hij heeft samen met zijn vrouw een 
dochtertje van anderhalf en werkt als wijkverpleegkundige voor Icare  in het centrum van 

Zwolle. Deze baan is goed te combineren met zijn vogelhobby. Vorige maand spotte hij  de 

kraanvogels en ook de drieteenstrandloper  in de Vreugderijkerwaard heeft hij al gezien. 
Ongeveer 5 jaar geleden werd hij lid om mee te kunnen doen met de activiteiten van de 

vogelwerkgroep van het KNNV. Daar heeft hij veel plezier in. Ook vindt hij het leuk om de 

activiteiten van de werkgroep te helpen ontplooien al heeft hij op het moment weinig tijd om 
aan de activiteiten deel te nemen. Hij waardeert het  werk dat door de organisatie voor de 

natuur in en rondom Zwolle verzet wordt. 

Leendert kiest ook voor broodbeleg en producten om zelf brood te bakken. Hij bakt 
regelmatig zelf brood met de broodbakmachine. “Het is binnen 2 uur klaar en je weet wat erin 

gaat”. Alberts tip om eens lijnzaad door het meel te doen neemt Leendert ter harte. Tot slot 

kiest hij voor zuurdesem omdat hij dat nog nooit geprobeerd heeft om te bakken. Met een 
doos vol producten gaat onze winnaar naar huis. Wij wensen hem veel bakplezier. 
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Van de bestuurstafel 
Door Betty van Leeuwen, voorzitter KNNV 
 

Het thema van de landelijke KNNV waaraan aandacht gegeven gaat worden in 2013, is 

“Natuur in de tuin”, of zoals sommigen al grapten: “Geen tegels maar egels”. 
Tijdens onze laatste bestuursvergadering konden bij toeval de mensen die over dit thema 

zouden nadenken niet aanwezig zijn, zodat het resterende kleine clubje er nog eens vrij over 

ging brainstormen, want het stond toch eenmaal op de agenda. 
We weten allemaal dat een tuin, in ieder geval die van de meesten van ons, geen echte 

natuur is, maar een behoorlijk gecultiveerd geheel. Toch leven en groeien heel veel soorten 

planten en dieren in die tuin, zelfs vele malen meer dan die je er bewust in hebt gebracht. 
Veel mensen letten daar onvoldoende op. Hoeveel soorten (on-)kruiden staan er in jouw tuin? 

Ooit geteld? Heb je wel eens een druppel water uit de vijver onder de microscoop gelegd, of 

een handje grond onder het binoculair? Het duizelt je. Hoeveel soorten bijen kwamen op je 
krokussen dit voorjaar? 

Er is een wereld aan onderzoek te doen op je eigen kleine perceeltje. 

Als je niet zo’n onderzoeker bent, kun je je wel afvragen of je met jouw stukje grond niet 
meer ondersteuning kan geven aan de biodiversiteit in ons land. Dat is minder vrijblijvend, 

voor een KNNV’er bijna een plicht. Geef planten en dieren kansen die ze tegenwoordig veel 

minder hebben bij boerenbedrijven, in de meeste plantsoenen, en ook niet in de tegeltuin van 
de overburen. Drachtplanten, insectenhotels, vijvers voor de padden en libellen, een boom, 

een rommelhoekje op de achtergrond voor de muizen en egels. Je kweekt zo ook insecten, 

die de vogeltjes die je ‘s winters al braaf bijvoert, daar zelf gaan zoeken voor hun jongen. Als 
je naar Vroege Vogels luistert, hoor je iedere uitzending wel iets over “tuinreservaten”. Niet 

alle tuinen lenen zich voor zo’n predicaat, en misschien heb je alleen maar een balkonnetje. 

Maar ook daar zijn positieve dingen te doen. 
Het aardige is dus dat aan dit thema ieder KNNV-lid op de een of ander manier mee kan 

doen. Ook voor mensen die nog geen lid zijn, of maar weinig kennis hebben, is het een 

uitgelezen kans om gewoon midden in Zwolle onvermoede natuur te beleven. Probeer ook 
eens een bevriende tegelliefhebber of groen-angsthaas (“want groen maakt rommel, en kost 

tijd”) ertoe te brengen iets meer leven in zijn paradijsje te brengen. 

Het bestuur zal het thema op diverse momenten aan de orde stellen. In dit blad, op 
excursies: steeds zal het suggesties doen om hieraan inhoud te geven. 

Het zou ook aardig zijn als leden bedenken wat ze persoonlijk van plan zijn of aanbevelen, en 

dat aan ons doorgeven. 
Wie is bv. bereid om anderen te ontvangen op een open tuinendag voor en door leden? Niet 

om naar de prachtige borders te kijken, daar hebben we Groei en Bloei voor, maar naar de 

aspecten zoals boven aangegeven. 
Wie durft? Alle goede suggesties zijn welkom. 
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Van de bestuurstafel 
Door Joke Geschiere, secretaris IVN 
 

We schrijven eind maart. Nog koud, een gure oostenwind en sneeuwbuitjes. Het ontluiken 

van het voorjaar laat nog even op zich wachten. 
IVN Zwolle is al wel volop in beweging. De Vogelzangcursus (oei, koud voor de vogels… en de 

cursisten…) en de Bomencursus zijn begonnen, de Wilde Plantencursus en de 

Scharrelkidscursus starten over een paar dagen. En de eerste excursies zijn ook al gegeven. 
 

Op 20 maart jl. hebben we onze Algemene Ledenvergadering  gehouden, een geanimeerde 

bijeenkomst. De vergadering heeft ingestemd met het voorgelegde Protocol Voorkomen van 
Ongewenst Gedrag en met de gedragscode “Zo zijn onze manieren”. Beide gaan we vanaf nu 

hanteren. We willen hiermee zorg en aandacht hebben voor het creëren van een prettige en 

veilige omgeving voor deelnemers aan activiteiten en voor onze vrijwilligers. Het protocol kan 
op de website worden gelezen of kan worden opgevraagd bij de secretaris of een 

werkgroepcoördinator. Iedere nieuwe vrijwilliger komt in het bezit van de gedragscode ‘Zo 

zijn onze manieren’ via de coördinator van de werkgroep, waarvan hij of zij deel gaat 
uitmaken. Van nieuwe vrijwilligers wordt gevraagd dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag 

overleggen. 

Albert Versteegde meldde dat hij de redactie van het ZNT gaat verlaten vanwege een nieuwe 
baan en aanstaande verhuizing. Albert werd bedankt voor zijn redactiewerk en voor alle 

andere activiteiten die hij in de loop der jaren voor IVN Zwolle heeft gedaan (hij is o.m.  

voorzitter geweest).  
Verder was er aandacht voor de wisselingen in het bestuur. Carin van de Ploeg nam afscheid 

en werd met dank in de bloemen gezet; zij blijft actief bij andere IVN-activiteiten. Henriette 

Maan werd gekozen als algemeen bestuurslid; Henriette is een ervaren Zwolse IVN-er waar 
het bestuur blij mee is.  

En last but not least: Heike Tack nam afscheid na een voorzitterschap van 5 jaar! Heike werd 

toegesproken en bedankt voor haar grote inzet en betekenis voor IVN Zwolle. Ze kreeg 
(volgens haar wens) een boom voor Natuurmonumenten. Vervolgens werd Heike toegezongen 

door de aanwezigen. En Agnes Neimeijer droeg een gedicht aan haar op (dit staat verderop 

afgedrukt). We zullen Heike als bestuurder missen, maar gelukkig blijft ze zich inzetten bij 
onder meer Veldlessen, excursies en evenementen. 

Gezien de bestuursvacatures die er nu zijn, werd op de aanwezigen een beroep gedaan het 

bestuur te komen versterken en/of in de eigen omgeving te kijken of er mensen zijn die 
daarvoor in aanmerking zouden willen komen. 

 

Tot slot. 
Onze nieuwe website functioneert! Te vinden op het vertrouwde adres www.ivnzwolle.nl. Met 

dank aan Jeroen Nijhuis (webmaster) en Manon Nijhuis (webredactie). 

De Nieuwsbrief IVN Zwolle verschijnt in een nieuwe uitgave, met dank aan Bernadet Edskes - 
van der Veen voor het maken van dit ontwerp. De nieuwsbrief wordt gevuld door de 

secretaris; berichten kunnen daarheen worden gestuurd. 

 
Hier nogmaals een ‘Hartelijk Bedankt’ aan Heike, Albert en Carin! 

http://www.ivnzwolle.nl/


 

 
 

Bij het afscheid van Heike als voorzitter van IVN Zwolle op 20 maart 2013 

Gedicht van Agnes Neimeijer: 
 

Heike, die de mooie dreven van ons aller Salland-land 

Zoveel jaren, zo bedreven, samen met ons heeft bemand. 
 Heike, die bij elke wandeling, zo geduldig op ons wacht 

 En daarbij zo menig plantje onder onze aandacht bracht. 

Heike, die ons veel vertelde over kastelen in ’t gebied 
En daarbij ook de geheimen van de adel aan ons verried. 

 Heike, die met haar rappe mondje, ’t geheim onthulde van een laan 

 En ons bij de Havezaten telkens weer liet stille staan. 
Heike, die de vogels kende in de lucht en op de grond 

En al hun mooie melodieën zo geweldig goed verstond. 

 Heike, natuurgids zonder weerga, die ons leerde kijken en ons leerde zien 
 En al krijg je dan geen lintje, van ons een griffel en een tien. 
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ACTIVITEITEN 
 
Paddenstoelencursus 2013 

Deze herfst is er weer de mogelijkheid om een paddenstoelencursus te volgen. De cursus 

bestaat uit vier cursusavonden en twee ochtendexcursies. Aan de orde zullen komen de 
systematiek, de bouw en de voortplanting van de paddenstoel. Bovendien zullen we met 

behulp van boeken paddenstoelen determineren, waarbij we ook de moeilijkheden zullen 

bespreken die we daarbij tegenkomen. 
 

Tijdens de cursus wordt u ook wegwijs gemaakt in het grote aanbod aan 

paddenstoelenboeken, die zeker in de herfst in de boekhandels staan uitgestald. Tijdens de 
beide excursies kunt u in het veld uw kennis uitbreiden en in de praktijk brengen. Aan het 

eind van de cursus zult u de meest voorkomende paddenstoelen kennen en herkennen. 

 
Waar en wanneer 

De cursusavonden zijn op dinsdagavond: 24 september, 1 oktober, 15 oktober en 22 oktober, 

van 20.00 u tot ongeveer 22.00 u. 
Locatie: een ruimte in de Kruidwisch of De Ateliers bij het Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 

Zwolle. 

De veldexcursies zijn op zaterdagochtend: 12 oktober en 26 oktober, van 10.00 u tot 
ongeveer 12.00 u. De excursies zullen worden gehouden in Zwolle of nabije omgeving; de 

exacte plaats wordt tijdens de avonden bekend gemaakt. 

De docent is Elja van Dongen. 
De cursus gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn. Er is plaats voor maximaal 15 

cursisten. Meer informatie over de cursus bij Elja van Dongen, telefoon 038-3762696 (na 

16.00u) of e-mail elja-paulvandongen@zonnet.nl. 
 

Kosten 

De cursus kost voor leden van het IVN of de KNNV € 25,00 en voor niet-leden € 40,00 
Extra kosten voor de reader € 7,50. Thee en koffie tijdens de cursusavonden zijn bij de prijs 

inbegrepen. 

Opgave bij voorkeur via de website www.ivnzwolle.nl  of per e-mail: 
paddenstoelencursus@ivnzwolle.nl of telefonisch bij Sandra Narain 038-4654779. 

Uw inschrijving wordt pas definitief als u het cursusgeld inclusief de kosten voor de reader 

heeft overgemaakt op giro 124197 t.n.v. IVN Zwolle, o.v.v. Cursus Paddenstoelen 2013. 
Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus al vol zitten, dan krijgt u 

uiteraard uw geld retour. 

 
Waddenweekend Ameland 
Door Ans Selhorst 

Zoals elk jaar organiseren wij ook dit najaar weer een weekend naar een van onze mooie 
Waddeneilanden. Dit jaar gaan we naar Ameland. We gaan op 20, 21 en 22 september naar 

kampeerhuis High Chaparral. De kosten zijn € 75,- p.p. Hiervoor krijg je: 2 overnachtingen, 

de bootovertocht, het hele weekend een fiets met 7 versnellingen, 1 warme maaltijd, 2x 
ontbijt en 2 lunchpakketten. Ook zorgen we weer voor de nodige koffie en thee. Je kunt je 

mailto:elja-paulvandongen@zonnet.nl
http://www.ivnzwolle.nl/
mailto:paddenstoelencursus@ivnzwolle.nl
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aanmelden bij Henk en Ans Selhorst, Huygensstraat 11, 8023 AG Zwolle, tel. 4534301 of per 

e-mail ans.selhorst@home.nl 
 

Programma KNNV Zwolle, zomer  en najaar 2013 
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 en de 

excursies Soms is opgave vooraf wel gewenst, dat wordt dan vermeld. Lezingen zijn vrij 

toegankelijk voor alle belangstellenden, ook voor niet-leden. 
 

Plantenwerkgroep 

Organisatie van alle excursies: Elja van Dongen (038-3762696) en  
Brunhilde Reicher (038-4221228). 

 

Woensdagavond 3 juli van 18.45 – 21.30 u.: Inventarisatie van de nieuwe nevengeul van de 
Overijsselse Vecht bij Huize Den Doorn, De Doornweg / Glinthuisweg (in de buurt van de 

Zijlkolk) bij Genne. Verzamelen om 18.45 uur vóór de uitspanning ‘Het Engelse Werk’ in het 

Engelse Werk. 
 

Zaterdag 17 augustus, 9.00 - ± 17.00 u.: excursie naar het Dwingelderveld bij Dwingeloo in 

Drenthe. Hier groeien o.a. klokjesgentiaan, beenbreek, grote wolfsklauw en jeneverbes. 
Verzamelen om 9.00 uur vóór de uitspanning ‘Het Engelse Werk’ in het Engelse Werk. Neem 

laarzen of goede waterdichte wandelschoenen en brood en drinken mee. 

 
Woensdagavond 21 augustus van 18.45 – 21.30 u.: Inventarisatie van de nieuwe nevengeul 

van de Overijsselse Vecht bij Huize Den Doorn, De Doornweg / Glinthuisweg (in de buurt van 

de Zijlkolk) bij Genne. Verzamelen om 18.45 uur vóór de uitspanning ‘Het Engelse Werk’ in 
het Engelse Werk. 

 

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 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 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 € 17,50. Broodjes e.d. aan boord te koop. Nadere 

informatie volgt per e-mail en/of op de website: www.knnv.nl/zwolle.  

mailto:ans.selhorst@home.nl
mailto:knnv.vwgzwolle@gmail.com
http://www.knnv.nl/zwolle
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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 € 26,-, 
inclusief bootovertocht Texel. 

Zaterdag 9 november 2013: Excursie Zuidwest-Friesland en Afsluitdijk.  

Vertrek 9.00u, vanaf carpoolplaats Berkum. Thuiskomst ca. 18.00 u. Kosten meerijden ca. € 
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. € 10,-. 

 

Paddenstoelenwerkgroep KNNV-IVN 
Wanneer u mee wilt, dan vooraf telefonisch opgeven bij de coördinator van de 

Paddenstoelenwerkgroep, Tineke Burghard, tel. 038 – 4447227. 

Er zijn nog excursies/inventarisaties op de volgende dagen: zaterdag 22 juni (van 10.00 – 
12.00 u.), vrijdag 5 juli ( van 13.30 – 15.30 u.) en zaterdag 20 juli (van 10.00 – 12.00 u.). 

De bestemmingen zijn nog niet bekend. 

 
Op zaterdag 16 november 2013 is er een workshop ‘Slijmzwammen’ o.l.v. Marian 
Jagers, van 10.00 – ca. 12.15 u., met presentatie en praktijkgedeelte. 
Presentatie: ‘Van slijm tot rijpe sporendrager’ (van 10.00 u.–ca. 11.15 u., 
onderbroken door koffiepauze),  praktisch gedeelte (ca. 11.15 – 12.15 u.): bekijken 
slijmzwammen m.b.v. stereomicroscoop. 
Deelname is gratis voor leden van KNNV of IVN Zwolle. Niet-leden € 7,50. 
Opgave vooraf is wenselijk, graag uiterlijk woensdag 13 november 12.00 u. via: 
Anja Bosman–de Haan, mail: anjabosmandehaan@hotmail.com of tel. 038–4654735. 
 
Werkgroep Hydrobiologie 

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

Schellerpark 
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. 

 

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

Van mei tot eind september doen wij vooral inventarisaties van libellen en vlinders in een 

drietal gebieden, namelijk de Vreugderijkerwaard, het golfterrein bij Wijthmen en het 
Schellerpark. Uiteraard veronachtzamen wij de andere insecten niet. Wij denken bijvoorbeeld 

ook aan bijen, wespen, zweefvliegen, roofvliegen, loopkevers etc. etc.. 

Vreugderijkerwaard 
De Vreugderijkerwaard is een natuurgebied van Natuurmonumenten.  
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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. 

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 personen mee mogen i.v.m. de vergunning, graag van te voren opgeven bij Leo 
Winter! 

Voorlopige data: 8 juni, 29 juni, 13 juli, 10 augustus, 24 augustus en 14 september.  

 
Het golfterrrein 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! 
Voorlopige data: 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 bandheidelibellen, 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:  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 doordeweekse dag  of zondag op excursie.  

 
Weezenlandenpark en Almelose Kanaal 

Het Weezenlandenpark en omgeving Almelose Kanaal zijn nieuwe terreinen voor de KNNV 

Insectenwerkgroep. Deze gebieden worden in 2013 ook geïnventariseerd in het kader van het 
Faunaonderzoek Zwolle en de Horte. Dit is niet opgenomen in het hier vermelde programma, 

maar wie interesse heeft om mee te doen, wordt verzocht contact op te nemen met Leo 

Winter. 
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