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Van de redactie 

De herfst zit al weer goed in de lucht, het is een mooi jaar voor 
beukennootjes, eikels en kastanjes en ZNT nummer 3 is een feit! Na een 
welverdiende zomervakantie togen onze auteurs en de redactie weer aan het 
werk. 

De reacties die we op het vorige nummer kregen waren overwegend positief 
en dat maakte het voor ons extra leuk om onze schouders er weer onder te 
zetten. 

Helaas heeft zich nog geen nieuw redactielid met lay-out kennis gemeld, dus 
zijn we op de ons bekende weg doorgegaan met het samenstellen van dit 
nummer. Voor de fotobewerking hebben we hulp gekregen van Jeroen Koot. 
Nicole Vervoort heeft de omslag weer gemaakt en het resultaat mag er zijn! 
Er was genoeg kopij. We hebben alles zo veel mogelijk meegenomen. Dank 
voor alle inbreng.  

Of het ZNT in de toekomst zal blijven bestaan is onduidelijk. De redactie 
heeft nog geen concrete plannen gehoord, maar uiteindelijk zullen de 
ledenvergaderingen van KNNV en IVN daarover moeten beslissen. 

Dit nummer staat vol met verslagen van diverse activiteiten, aankondigingen 
van excursies en andere leuke uitjes en interessante natuurbelevingen. 

Laat ons vooral weten wat u van het ZNT vindt!  

Geniet van de veranderende natuur, de herfststormen, de vallende bladeren 
en van veel buitenzijn!  

 

Wietske Prummel 
Diet ter Stege 
Jur Furda 
Erwin de Visser 
Carin van de Ploeg 
 

HUzntredactie@live.nlU 

Sluitingsdatum kopij voor het vierde nummer van jaargang 2013 is 31 
oktober 2013. 

 

 

mailto:zntredactie@live.nl
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Bevers bij het Engelse werk, interview met Robert 
Pater 

Door Wietske Prummel, foto’s: Robert Pater 

Robert Pater werkt bij Landschap Overijssel als adviseur natuur- en 
landschapsbeheer. Hij adviseert particulieren in het buitengebied op het 
gebied van Landschapsbeheer, Erfbeplanting en Natuur. Al sinds zijn jeugd 
is hij gefascineerd door zoogdieren. De laatste jaren richt hij zich vooral op 
bevers. 

Waarom gaat je aandacht nu vooral uit naar bevers? 

‘Dat is een beetje toevallig, doordat in 2005 het gerucht ging dat in de IJssel 
bij Hattem bevers waren waargenomen. Dat was natuurlijk erg verheugend 
omdat sinds 1826 geen bevers meer in het IJsseldal waren gezien. Met een 
aantal ecologen gingen we op onderzoek uit, en inderdaad zag ik hem op 
een gegeven moment zwemmen op slechts 10 meter afstand! Een heel 
bijzondere ervaring. Vanaf dat moment ben ik gefascineerd door bevers. Ik 
sloot me aan bij de Bever & otter-werkgroep Calutra van de 
Zoogdiervereniging VZZ. Doel is om een beeld te krijgen van verspreiding en 
aantalontwikkeling van bevers en otters. Het tweede doel is 
kennisuitwisseling met onder meer beheerders en waterschappen over hoe 
bij het onderhoud met bevers en otters rekening te houden.’ 

In heel Nederland zijn nu ca. 600 bevers. Hoeveel zijn er op dit moment in 
Overijssel? 

‘In het Overijsselse deel van het IJsseldal zitten er zo’n twaalf tot veertien, 
inclusief jongen, in het Gelderse deel nog twee. Er zijn nu vijf tot zes 
vestigingslocaties tussen Kampen en Deventer.’ 

 

 
 

De hoogwatervluchtplaats achter de 
burcht. 

Een omgeknaagde boom bij het 
Engelse werk. 
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Waar komen deze dieren vandaan: uit de Gelderse Poort, waar bevers in 
1988 in het wild werden uitgezet, of uit Flevoland, waar bevers in 1991 uit 
Natuurpark Lelystad ontsnapten? 

‘Zeker weet je het nooit, maar ik denk dat de Zwolse bevers vanuit 
Flevoland zijn gekomen. In 2004 was er al een vage waarneming bij het 
Ketelmeer. In 2005 vestigden bevers zich in de Wiessenbergse kolk bij 
Hattem. In 2006 werden knaagsporen aangetroffen in de 
Vreugderijkerwaard. Vanuit Flevoland ligt het meest voor de hand. In 2006 
bevond zich een bever in de Ossenwaard bij Deventer; deze verkaste later 
bij hoog water naar Olst. Kwam deze vanuit de Gelderse Poort? Van beide 
kanten zou mooi zijn, ook voor de genetische uitwisseling.’ 

Hoe is de huidige beverstand bij het Engelse werk? 

‘De eerste bever werd hier in 2008/9 gezien. Nu zijn er drie volwassen 
bevers. Bij de laatste bevertelling van begin juli 2013 zijn twee volwassen 
bevers en twee jongen van dit jaar geteld. De derde volwassen bever is toen 
niet waargenomen, maar ik ga er wel van uit dat deze er ook nog steeds is . 
In totaal zijn dat er dus vijf. De jongen zijn de eerst gesignaleerde 
beverjongen bij Zwolle. Die werden ook in de Stentor vermeld. Een punt van 
zorg was het hoge water kort tevoren. Het is kennelijk goed gegaan.’ 

Wat zijn de twee takkenhopen die je vanaf het paadje naar de vogelkijkhut 
bij het Engelse werk ziet? 

‘De voorste is de burcht, waarop ook modder is gesmeerd; die heeft een 
ingang onder water, maar de burcht zelf ligt boven water. Die daarachter is 
een hoogwatervluchtplaats. Deze ligt op een iets hogere plek en is ook flink 
hoger dan de burcht. Elders in de uiterwaard bij het Engelse werk is een 
(bij)burcht, mogelijk van de derde volwassen bever.’ 

Hoe doorstaan de bevers hoog water? 

'Tot 2010-2011 werd soms de oude spoordijk als hoogwatervluchtplaats 
gebruikt, maar de bevers hadden toen ook al hun eigen vluchtplaats. Bij 
hoog water loopt de burcht onder water en kunnen ze deze niet gebruiken. 
Als het water nog niet heel hoog is, maken ze op ruige oevers legers uit 
spaanders. Deze gebruiken ze zolang de oevers nog niet onder water staan. 
De winterdijk is ook een optie, maar wel een gevaarlijke in verband met 
honden en verkeer. Alle burchten langs de IJssel lopen ten minste tweemaal 
per jaar onder water. Bij Olst bouwden ze in de kruin van een oude wilg bij 
hoog water een vluchtplaats. Bevers kunnen inspelen op hoog water, maar 
het helpt als er hogere plekken in hun gebied zijn.’ 

Bevers kunnen ook dammen uit takken maken. Zijn die al gesignaleerd? 

‘Niet bij het Engelse werk. Bevers bouwden wel bij hoog water kleine 
dammetjes bij Olst om het terugstromende water nog enige tijd vast te 
houden, dus om water te bufferen voor de toegang naar hun burcht.’ 

Ik zie bij het Engelse werk vanaf het pad niet veel afgeknaagde takken of 
omgeknaagde bomen. Waarom niet en wat eten ze? 
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‘Het hangt af van het tijdstip waarop je kijkt. De meeste vraatsporen zie je 
in februari en maart. Bevers knagen vooral in het najaar en de winter bomen 
om. Dan zie je het ook duidelijker, doordat de bomen en begroeiing kaal 
zijn. In de zomer eten ze veel wortelstokken en waterplanten. Het zijn 
zuivere vegetariërs. Bij het Engelse werk wordt in de winter toch wel veel 
aan bomen geknaagd, vooral langs de oevers.’ 

Aan weerszijden van de nieuwe spoorbrug zie je sinds dit jaar stakige 
wilgenbosjes: wat zijn dat? 

‘Dat zijn compensatiebossen, aangelegd door AOC De Groene Welle in 
opdracht van Waterschap Groot-Salland en Rijkswaterstaat. Het zijn staken 
van gekapte wilgen langs de IJssel. De bedoeling is dat de bevers die bosjes 
als leefgebied gaan kiezen, dus om er burchten en hoogwatervluchtplaatsen 
te bouwen. Om die bosjes te kunnen bereiken wordt op korte termijn een 
verbindingsgeul gegraven onder de spoorbrug door. De vogelkijkhut wordt 
vermoedelijk verplaatst richting winterdijk.’ 

Hebben deze wilgenbosjes te maken met het plan Ruimte voor de Rivier? 

‘Ja, om de IJssel meer ruimte te geven en het achterland tegen 
overstromingen te beschermen worden tussen Oldeneel en de plassen in de 
uiterwaard bij het Engelse werk twee geulen (nevenstromen) gegraven. 
Rijkswaterstaat wil ten behoeve van de doorstroming zo min mogelijk 
houtbegroeiing rond deze geulen.’ 

Wat zijn de gevolgen van dit plan voor de huidige beverburchten? 

‘De plannen bestaan sinds 2008. Kort daarna werden de eerste bevers hier 
gesignaleerd en in 2010 werd de definitieve vestiging aangetoond in de 
vorm van de burcht en legers. De begroeiing waar de burcht en de 
hoogwatervluchtplaats nu liggen, zal met het oog op de doorstroming 
volgens plan uiteindelijk voor een belangrijk deel moeten verdwijnen.’ 

‘Maar: de bever is een beschermde diersoort en het Engelse werk is Natura 
2000-gebied. Bij de planvorming van Ruimte voor de Rivier heeft de 
landelijke beverexpert van de Zoogdiervereniging, Vilmar Dijkstra, een 
rapport uitgebracht in opdracht van het waterschap over hoe om te gaan 
met de bevers op deze locatie. De beverwerkgroep Overijssel heeft 
meegedacht bij het opstellen van het rapport. De lokaal beschikbare 
informatie is daarin opgenomen. Het rapport is geaccepteerd als onderdeel 
van het plan. Ook Staatsbosbeheer, de beheerder van het terrein, heeft 
meegewerkt met het sporenonderzoek.’ 

‘Over het bosje waarin de burcht en de hoogwatervluchtplaats zich nu 
bevinden, staat in het plan dat dit niet eerder mag worden verwijderd dan 
dat de compensatiebosjes zodanig zijn ontwikkeld dat de bevers deze 
verkiezen boven het huidige bos. Eerder verwijderen mag niet vanwege de 
Flora- en Faunawet. We moeten afwachten wanneer de bevers zich 
verplaatsen. Zolang dat niet gebeurt, blijft het bos daar staan. De bomen en 
struiken rond de (bij)burcht zullen deels worden gespaard.’ 
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De burcht bij het Engelse werk in de winter. 

Hoe gaan die werkzaamheden gebeuren? 

‘Het rapport Ruimte voor rivier en bever in de ‘Schellen’ van de VZZ 
concludeerde dat de werkzaamheden nadelig zijn voor de bevers. Er is 
precies in aangegeven welke werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden 
en hoe dat moet: in welk seizoen, hoe precies, niet in de schemering en ’s 
nachts (bevers zijn dan actief). De nevengeulen komen op 35 m ten 
(zuid)westen van de huidige burcht. De geulen worden gegraven met 
kranen. Men begint zuidelijk, op enige afstand: de bevers kunnen dan een 
beetje wennen. Ze hebben ook al de aanleg van de nieuwe spoorbrug en het 
verwijderen van de spoordijk doorstaan, dus ze kunnen wel wat hebben, 
maar we moeten wel alert blijven.’ 

‘De beverwerkgroep heeft geadviseerd de uitgegraven grond te gebruiken 
om verhogingen in het terrein aan te brengen, opdat de bevers zich daarop 
bij hoog water kunnen terugtrekken. Dit ook om te voorkomen dat bevers 
straks een hol in de winterdijk gaan graven tijdens hoog water. Wanneer de 
geulen worden gegraven is nog onbekend, maar het moet voor 2015 
gebeuren.’ 

‘Een grappig verhaal over wat een bever allemaal kan verdragen: ik zat op 
een avond in 2012 langs de oever dicht bij de burcht. Er kwam een bever 
aan met een grote tak. Uit het weiland kwam een troep jongeren; op 10 m 
van de burcht gingen ze luid pratend voorbij. Ik dacht nu kan ik wel gaan. 
Vijf minuten later kwam de bever met zijn tak weer te voorschijn en ging 
langs de oever zitten knabbelen: de natuur is vaak veerkrachtiger dan we 
denken. Het verkeer is voor bevers een minder grote bedreiging dan voor 
otters, die zich meer over land verplaatsen dan bevers.’ 

Wat is je prognose voor de bevers in het IJsseldal? 

‘De populatie zal naar verwachting gestaag stijgen, zeker nu er ook 
reproductie is. In 2010 waren er al jongen in de Hengforderwaarden. Dat 
waren de eerste beverjongen van Overijssel sinds 1826. Bij Zalk, waar in 
1826 de laatste bever de dood vond, zijn wel sporen aangetroffen, maar is 
nog geen vestiging.’ 
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Heb jij nog punten? 

‘Belangrijk om te noemen is dat de bever een belangrijke bijdrage aan de 
biodiversiteit levert. Hij legt bomen en struiken om op plaatsen waar de 
beheerder niet kan komen. Daardoor treedt verjonging op en ontstaan open 
plekken die gunstig zijn voor planten en insecten.’ 

‘Dankzij 20 jaar natuurbeleid waarbij voor de landbouw minder geschikte 
terreinen werden ingericht voor de natuur, kon de bever zich hier vestigen. 
Deze gebieden zijn gunstig voor mens, plant en dier. Dieren als otter en 
bever hebben na herintroductie hier hun plaats gevonden. Deze gebieden 
zijn belangrijk voor de recreatie en voor de natuurbeleving. Ze hebben een 
hoge ecostatus. Dit is ook gunstig voor de lokale economie.’ 

‘Mensen kunnen mooie tochten maken door het IJsseldal, waar ook bever en 
otter huizen. De burcht, hoogwatervluchtplaatsen en vraatsporen kunnen 
door iedereen worden waargenomen. Dat Zwolle dat zo voor de deur heeft 
liggen, is toch prachtig. Mensen blijven een nachtje over, consumeren. De 
bever is de kroon op het werk dat in de nieuw ingerichte gebieden is 
verricht.’ 

‘De bevers zijn niet alleen voor natuurliefhebbers interessant, maar voor 
iedereen. Dit vind ik een belangrijk punt. Bovendien kunnen de beheerders 
kosten voor het verwijderen van houtopslag besparen door de bevers een 
deel van het werk te laten doen. Dit scheelt gemeenschapsgeld. Ook is het 
belangrijk op te merken dat marters, otters en kleine zoogdieren verlaten 
beverburchten als woongebied kiezen.’ 

Robert Pater was tot voor kort coördinator van de Beverwerkgroep IJsseldal, 
onderdeel van de landelijke Bever- en otterwerkgroep Calutra van de 
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (HUwww.vzz.nlUH). Hij 
heeft het coördinatorschap nu overgedragen aan Nannike Buvelot. In het 
voorjaar van 2014 is een lezing door Robert Pater over bevers in Zwolle 
gepland. Meldingen van bevers en bevervraat kunnen gedaan worden 
op HUCalutra@gmail.comUH. Als je mee wilt werken, kun je daar ook terecht. 

 
Bever in het water bij het Engelse werk.

http://www.vzz.nl/
mailto:Calutra@gmail.com
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De natuur achter de Isala klinieken 
Door Anne Reitsma 
 
 
Het is 16 mei 2013 als mijn broer Douwe mij vraagt of ik meega naar het 
prachtige natuurterrein achter het Sophia ziekenhuis te Zwolle. Hij heeft 
enkele blauwborsten gezien en gefotografeerd en wil nu samen met mij 
proberen meer foto’s te maken.  
 
Terwijl we richting de rietvelden lopen waar de blauwborsten zich ophouden, 
zie ik een kievit op zijn nest zitten en natuurlijk wil ik even een foto van dat 
legsel maken. Als ik richting het nest loop vliegt er ook een tureluur op en 
deze vogel blijkt recht van zijn nest te komen. Ook maar even een foto van 
dat prachtige legsel maken. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blauwborst          Legsel van tureluur 
Foto: Jan Pieter Reitsma         Foto: Anne Reitsma 
 
 
De tureluur heeft de gewoonte om zijn nest in de buurt van andere 
weidevogels te maken, zodat hij kan profiteren van de felheid van deze 
vogels bij gevaar van kraaiachtigen en dergelijke. Als we bij de rietvelden 
aankomen zien we enkele blauwborsten, maar deze laten zich niet door ons 
vastleggen. Ik zal tot na mijn vakantie moeten wachten op een nieuwe kans. 
Misschien is het weer dan ook beter, wat de kans op mooiere foto’s vergroot. 
 
Op mijn vakantieadres krijg ik van mijn broers Gerrit en Jan Pieter via de 
mail prachtige beelden toegestuurd. Jan Pieter heeft wel kans gezien enkele 
prachtige beelden van de blauwborst te maken en Gerrit heeft de tureluur op 
unieke wijze weten vast te leggen. Vooral de tureluur in de boomtop spreekt 
mij erg aan. 
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Jammer dat ik er niet bij was, maar als ik weer terug in Nederland ben wil ik 
graag proberen hun prestatie te evenaren. Wat ik echter ook probeer, de 
blauwborst laat zich niet door mij fotograferen, maar als het dit jaar niet lukt 
dan misschien volgend jaar. De aanhouder wint immers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tureluur in boom 
Foto: Gerrit Reitsma 
 
Heb ik dan helemaal geen foto’s gemaakt? Jawel hoor. Samen met Gerrit en 
Jan Pieter heb ik de tureluur vastgelegd en ook nog prachtige foto’s van een 
wilde eend gemaakt. Je gaat nooit voor niets de natuur in, want er is altijd 
iets moois te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tureluur in de vlucht         Vrouwtje wilde eend 
Foto: Anne Reitsma         Foto: Anne Reitsma 
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Groendoeners: Egels in de winter. Door Femmy Mulder 

Egels leven vooral in struikgewas, in dichtbegroeide tuinen en parken, maar 
ook bij houtwallen en ongemaaide slootkanten. Als je er éénmaal één gezien 
hebt, zul je hem waarschijnlijk vaker treffen. Egels gebruiken namelijk vaak 
een vaste route. ’s Nachts of in de schemering gaan ze op zoek naar 
voedsel, waarbij ze per nacht wel drie tot vijf km lopen. 

De dieren doen aan winterslaap: volwassen egels gaan eind november 
slapen, jonge egels vaak pas eind december.  

Egels kunnen goed zwemmen, maar steile randen van tuinvijvers of 
zwembaden komen zij niet op. Zorg voor een ruwe rand of een plankje voor 
de egel om eruit te klimmen. 

Egels raken vaak verward in oude vissnoeren en tuin netten, dus laat die 
niet slingeren. 

Je kunt tegenwoordig speciaal egelvoer kopen, maar kattenvoer, eventueel 
gemengd met muesli en rozijntjes, kan ook prima. Zet ook een bakje met 
water neer in de tuin. 

Wat je UNIETU moet voeren: 

Melk 

Brood en gezouten voedingsmiddelen 

Kliekjes 

 

Een egel loopt graag langs beschutte randen, zoals dichte heggen of 
schuttingen. Maar die komen vaak uit bij de straat. Op die manier komen 
egels gemakkelijk onder een auto. Maak hier en daar een opening in de 
schutting, zodat de egel veilig in andere tuinen kan komen. 

De aanwezigheid van egels in jouw tuin is gunstig omdat ze kevers, rupsen 
en slakken eten. 

In de herfst eten ze extra veel, om vetreserves op te bouwen. Daarna zoekt 
de egel een geschikte overwinteringplek. Dat kan in een composthoop of 
bladhoop, of onder bostakken zijn. Hij rolt zich stijf op. Zijn temperatuur kan 
dalen naar 4 graden Celsius. 
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Verslag van de boottocht over IJssel, Vossemeer en 
Kattendiep. Door Wim Helder 

Zaterdag 9 september was het weer tijd voor de traditionele KNNV-
boottocht. Om 10 uur zijn we vertrokken van de Katerveersluis met het 
schip de Caroline van rederij Hattem. Er waren 45 deelnemers. Behalve 
leden van de KNNV-Zwolle, namen ook een aantal leden van de 
vogelwerkgroep Ommen deel aan deze tocht. Het weer was na enkele 
tropische dagen afgekoeld tot ongeveer 20°C. Door de vrij hoge 
luchtvochtigheid was het wat nevelig. Ondanks dat hebben we toch 
bijzondere vogels kunnen waarnemen. 

Ter hoogte van Wilsum zagen we twee ijsvogels in de oeverbegroeiing. Op 
de brug bij Kampen Onderdijks zaten twee slechtvalken. We hebben 
onderweg verschillende bruine kiekendieven gezien. Het aantal zwaluwen 
was al duidelijk afgenomen, maar toch zijn nog boeren-, huis- en een enkele 
oeverzwaluw gespot. Over de kade van het Keteldiep zagen we aan onze 
rechterhand verscheidene grote zilverreigers in het gezelschap van twee 
kleine zilverreigers! Bij de monding van de IJssel zijn we linksaf het 
Vossemeer opgevaren. Door waterhoogte en windrichting stond de Plaat 
onder water en waren daar niet veel vogels te zien. Op de terug weg langs 
de Poffertjes werd een roestende zeearend waargenomen. Vervolgens zijn 
we het Kattendiep en de daarbij gelegen plassen opgevaren. Enkele 
deelnemers zagen een steltkluut. Ook hebben we overvliegende en rustende 
reuzensterns goed kunnen bekijken. In de loop van de middag verdreef een 
lichte regen velen onderdeks. Plotseling doemde weer een roofvogel op die 
in de richting van de boot kwam aanvliegen: een visarend, die ook nog een 
fraaie duikvlucht uitvoerde. Overigens zonder succes. Op de terugvaart 
langs de Vreugderijkerwaard zagen we nog lepelaars, een ooievaar en een 
paar casarca’s. Het totaal aantal vogelsoorten tijdens deze tocht bedroeg 56. 

Tegen vijf uur meerden we weer af bij de Katerveersluis. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde vogelexcursie. 

 

 

Buizerds, foto Jan Hullen Slechtvalk, foto Karl Veneman 
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Tekening van Willemien van Ittersum 
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Onbezorgd naar buiten met de nieuwe ‘Teek Away’ 
App. Door Carin van de Ploeg 

Natuur en Milieu Overijssel heeft een handige App ontwikkeld die mensen op 
eenvoudige wijze helpt wanneer ze in een tekengebied zijn geweest of een 
tekenbeet hebben opgelopen. Met de ‘Teek Away’ App op zak kun je 
onbezorgd genieten in de buitenlucht. De teken-App is sinds 1 augustus 
gratis te downloaden voor iOS (Apple) in de App Store en voor Android in 
dePlay Store. 

Bij mooi weer gaan Nederlanders massaal naar buiten. Lekker tuinieren, 
wandelen en fietsen in de natuur of een middagje naar het park. De 
Nederlandse natuur kent weinig gevaren, we hebben hier immers geen 
levensgevaarlijke spinnen, leeuwen of slangen. Maar we hebben wel teken! 
Deze kleine, zwarte, spinachtige beestjes bijten zich vast in de huid. In 
Nederland worden 1 miljoen mensen per jaar door een teek gebeten. En dat 
gebeurt ook steeds vaker in stedelijke gebieden, tuinen en parken. Alhoewel 
tekenbeten meestal vrij onschuldig zijn, kun je wel erg ziek worden van 
besmette teken. Teken kunnen namelijk de ziekte van Lyme en andere 
tekenbeetziekten overdragen. Hoe kun je een tekenbeet voorkomen? Hoe 
herken je een teek en wat moet je doen als je een tekenbeet hebt 
opgelopen? Om eenvoudig en slim met teken om te gaan, heeft Natuur en 
Milieu Overijssel de teken-App ‘Teek Away’ ontwikkeld.  

De ‘Teek Away’ App  bevat een concreet stappenplan wat je moet doen als 
je een tekenbeet hebt opgelopen. Ook heeft de App een handige tool, die je 
aan het eind van de dag helpt te herinneren jezelf te controleren op 
tekenbeten. Vaak merken ‘slachtoffers’ een beet niet op, omdat zij deze 
controle vergeten. Daarnaast kun je de datum en de locatie noteren en een 
foto opslaan van de beet. Vervolgens helpt de App je middels herinneringen 
de ontwikkeling van de beet en de eventuele symptomen van de ziekte van 
Lyme in de gaten te houden. Eventueel zijn alle gegevens gemakkelijk naar 
je huisarts te sturen. 

Omdat er veel misverstanden over teken bestaan, bevat de ‘Teek Away’ App 
ook achtergrondinformatie. Zo vallen teken bijvoorbeeld niet uit bomen, 
maar stappen vanuit gras of dode bladeren over op passerende mensen. En 
het is absoluut niet slim om voor het verwijderen de teek met zeep of 
alcohol te verdoven.  

Teken zijn niet alleen ’s zomers actief, maar ook in het najaar. Met de teken-
App ‘Teek Away’ van Natuur en Milieu Overijssel ga je onbezorgd naar 
buiten. Download hem daarom nog even snel voordat je er weer op uit trekt.  
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Mossen voor beginners. 

Door Herma Visscher, coördinator 
mossenwerkgroep 

Als er in het ZNT melding wordt gemaakt van 
bijvoorbeeld een zeldzame plant, vlinder of 
vogel die in Zwolle of omgeving is 
gesignaleerd, dan leest, denk ik, iedereen vol 
belangstelling meteen alle ins en outs. Is dat 
ook zo als ik iets zou vertellen over een paar 
bijzondere soorten mossen die we onlangs zijn 
tegengekomen, zoals Zanddubbeltjesmos, 
Dicht stompmos, Geel hauwmos of Stijf 
veenmos? Grote kans dat de meeste lezers onmiddellijk afhaken en snel 
doorbladeren naar het volgende onderwerp. Jammer… 

Als op het werk of een verjaardag het gesprek over hobby’s gaat en ik vertel 
dat ik me vermaak met paddenstoelen en planten dan is de reactie meestal: 
‘leuk zeg’. Zeg ik erbij dat ik me ook met mossen bezighoud, dan word ik 
eerst niet goed verstaan en vervolgens krijg ik een meewarige blik en zie ik 
ze denken: ‘die is gek.’ Vaak grapt iemand dan nog iets als: ‘ik heb heel veel 
leuke mossen op het terras, die mag je allemaal hebben.’ Ha ha. 

Nou moet ik bekennen dat ik een aantal jaren geleden net zo dacht; mossen 
boeiden me totaal niet. Dat ik me er toch in ben gaan verdiepen was puur 
omdat ik het eigenlijk te gek vond er niets van af te weten, terwijl je wel bij 
al het struinen in de natuur altijd en overal op mos stuit. 

Mijn eerste doel was, als een soort basiskennis, ongeveer twintig soorten te 
leren kennen. Het is anders gelopen: het mossenvirus heeft mij en de 
andere werkgroepleden aardig te pakken, want intussen heeft het 
aanvankelijke streefgetal zich ongeveer vertienvoudigd. (Totaal aantal 
mossen in Nederland ongeveer 6oo.) 

De bedoeling van dit stukje is niet om alle lezers ook met het virus te 
besmetten, maar wel om de ergernis (tuinervaringen!) in positieve 
belangstelling te veranderen. Inderdaad, ik geef toe: het is allemaal groen 
en het ziet er van een afstand supersaai uit. 

Advies: ga eens op de knieën, neem een plukje mee 
(liefst met sporenkapsel!) en bekijk het vervolgens door 
een loep of -nog beter- door een binoculair. Je weet niet 
wat voor verborgen schoonheid je ineens ziet en je staat 
versteld van de kleurige details die je aan een 
sporenkapsel kunt zien, zoals het huikje, dat is een soort 
mutsje (1), het deksel (2) en de peristoomtanden (3), die 
de sporenmassa tot het ideale verspreidingsmoment 
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tegenhouden en vaak gele, oranje of rode tinten hebben. 

De volgende groepen worden onderscheiden: bladmossen (topkapsel-, 
slaapmossen en veenmossen), levermossen (thalleuze en bebladerde) en 
hauwmossen (maar vier in Nederland). 

Korstmossen behoren tot een geheel andere groep. Het woord ‘mossen’ dat 
in deze naam zit, wekt vaak verwarring: ze zijn namelijk helemaal niet 
verwant aan de ‘gewone’ mossen. Onze werkgroep houdt zich voorlopig nog 
niet met korstmossen bezig. 

De herfst is, tenzij het te droog is, prima om eens naar mossen te kijken. Je 
hoeft er als beginner niet meteen voor op pad; één stap buiten de deur en je 
ziet al wat. Heb je gras in de tuin dan heb je vast ook Gewoon haakmos en 
anders vind je misschien -op of tussen de tegels- Gewoon muisjesmos, 
Gewoon muursterretje, Zilvermos en Gedraaid knikmos. De laatste soort zit 
soms ook in plantenbakken (dit voor de mensen met een balkon). 
Parapluutjesmos zal iedereen wel kennen. 

Ook veel voorkomend zijn Gewoon smaragdsteeltje en Groot rimpelmos. 
Heb je bomen in de tuin of straat: kijk eens of er een haarmuts op zit; 
haarmutsen vormen altijd kleine polletjes. Maak je een boswandeling dan zie 
je vast wel Fraai haarmos, Fijn laddermos of Kussentjesmos. Hoe die 
soorten eruitzien? Google kan helpen als je geen mossenboek hebt; de 
genoemde soorten zijn meestal makkelijk te herkennen. Overigens, wat van 
een afstandje hetzelfde lijkt, is het van dichtbij niet; op en bij een paar m² 
tegels vond ik, tot mijn eigen verbazing, vorig jaar vijftien verschillende 
mossoorten. 

Een fantastisch voordeel van mossen is dat, als je ze mee naar huis neemt, 
je ze niet meteen hoeft te determineren. Als je er de eerste weken geen tijd 
voor hebt, is dat geen probleem: even wat water op het uitgedroogde 
plantje en het is zo weer opgepept en klaar om te bestuderen. Hoe dat kan? 
Mossen hebben geen wortels of vaatstelsel zoals ‘gewone’ planten. Ze 
hechten zich aan het substraat met celdraadjes, de zgn. rizoïden en de 
vochtopname vindt plaats via de bladen. Een mosplantje verdroogt 
razendsnel, maar met wat vocht ‘bloeit’ het ook zo weer op. 

Een mossenherbarium is dus een dankbare bron als vergelijkings- en 
studiemateriaal en je kunt het jaren bewaren. 

Zijn de eerste stappen in mossenland gezet, dan worden -naast een loep- 
een binoculair en microscoop steeds belangrijker om tot de juiste 
determinaties te komen. Sommige soorten zijn zo klein dat je ze pas thuis 
tussen andere mossen, als minuscule draadjes, onder de binoculair ontdekt; 
vaak zijn dat de bijzondere soorten. Veel mossen, zoals veenmossen, 
kunnen vaak alleen microscopisch op naam gebracht worden en daar heb je 
dan natuurlijk de nodige literatuur bij nodig. Laat dat laatste je echter niet 
weerhouden om met mossen te beginnen! Eerst komt de verbazing hoe mooi 
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dat ‘irritante spul’ eigenlijk is, dan de nieuwsgierigheid er meer over te 
willen weten en misschien ontdek je dan ineens dat je er een hobby bij 
hebt… 

 Cellen van een veenmos 

 

Meer weten over mossen? Kijk eens op de volgende site: HUwww.blwg.nlUH. Daar 
is ook een informatief filmpje te zien over systematiek, voortplanting, 
groeiplaatsen en dergelijke en kun je een kleine mossenquiz doen; of kijk 
op HUwww.verspreidingsatlas.nl/mossenUH. Wil je meer weten over onze 
werkgroep, kijk dan op HUwww.knnv.nl/zwolleUH of e-
mail: HUhermavisscher@home.nlUH (tel. 038-4540282) 

 

De mossenwerkgroep in actie. 

 

http://www.blwg.nl/
http://www.verspreidingsatlas.nl/mossen
http://www.knnv.nl/zwolle
mailto:hermavisscher@home.nl
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Stevig stappen tussen Engelse werk en Hanzeboog, 
verslag IVN-excursie. 

Door Ine Reinders 

Op 15 september, met mooi weer, gingen we met 21 mensen, waaronder 
enkele zeer enthousiaste kinderen op pad. We zagen kikkertjes, hoorden de 
hoge populieren ruisen voordat we bij de Hanzeboog kwamen. Daar zagen 
we het nieuwe 'compensatiebos' in wording, dat door leerlingen van AOG de 
Groene Welle is aangeplant. "Komen de bevers straks vanzelf hierheen, 
waren ze niet bang toen de nieuwe brug werd aangelegd?" waren vragen die 
bovenkwamen. 

We struinden door het hoge gras naar de IJssel waar we van de zware 
rivierklei IJsselhoofdjes maakten (zie foto). Via de 'stippelmotboom' en de 
watergentianen liepen we langs de beverburcht terug. Het was een leuke 
wandeling door een gebied dat binnenkort door Ruimte voor de Rivier sterk 
zal veranderen. Komend jaar gaan we er vast nog eens kijken! 
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Oer is stoer 

Door Annet van der Wal 

Zondag 21 april 2013 organiseerde de Werkgroep Gezinsexcursies van het 
IVN de buitenactiviteit “Oer is stoer” voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 
Het programma van “Oer is stoer” omvat een aantal activiteiten waarmee 
kinderen kennis kunnen maken met het leven in de prehistorie. Kennis van 
de natuur was voor die tijd onontbeerlijk en zonder had je grote kans dat je 
het niet overleefde.  

Het programma is ooit ontwikkeld door Gerda Revenberg. In 2010 hebben 
we er de (gedeelde) landelijke stimuleringsprijs voor jeugd en jongeren van 
het IVN mee gewonnen. 

Doordat er in 2011 ongeveer 80 kinderen meededen, wisten we dat het druk 
kon worden. Maar op 122 kinderen hadden we niet gerekend en zeker niet 
op het feit dat ze allemaal al om 14.15 binnen waren! Ondanks dat konden 
we de drukte, met enige improvisatie, goed aan en werd het een gezellige 
middag. En, ook belangrijk, voor de verandering eens geen regen en kou! 

Met “Oer is stoer” richten we ons dus op de prehistorie en op de manier 
waarop de mensen toen leefden. De activiteiten die we die middag gedaan 
hebben zijn daarop geïnspireerd, met soms een moderne twist. Je moet 
tenslotte wel praktisch blijven. 

De kinderen konden soep koken van brandnetels, zevenblad, paardenbloem 
en selderij; ze konden oefenen met het maken van een vuur en hun kennis 
van diersporen testen. Ook werden er allerlei prehistorische zaken gemaakt 
zoals een pijl en boog, een amulet en een olielampje. En wie het lukte om de 
hoogste stapel keien te bouwen kon een prijsje winnen. Ten slotte hebben 
ook nog veel deelnemers hun aandeel geleverd in het maken van een 
gemeenschappelijke bosmandala, een symbool van eenheid en heelheid. 

De bosmandala. 
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Ook in het najaar van 2013 en in 2014 organiseren we weer 
gezinsexcursies. Houd de nieuwsbrief en de website van het IVN in de gaten. 

 

Schieten met pijl en boog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De diersporenquiz. De kinderen 
moesten raden welk spoor van 
welk dier is. 
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Buiten kijken 

Door Margriet van Kampen 

Een warme zomerdag op Walcheren. Al fietsend door de polder bereik ik het 
natuurreservaat ‘Oranjezon’, dan nog een eind lopen door het bos en een 
brede duinenrij naar het stille strand, ver weg van toeristenmassa’s, die zich 
rond strandtenten ophouden als wespen om de jampot. Hier zijn geen 
strandtenten en dus weinig toeristen. Dit is het domein van de zee zelf in 
samenspel met zonlicht, wind en zand. De rustige deining van de zee gaat 
langzaam over in golven, die vlak bij het strand eventjes lijken stil te staan 
– doorschijnend flessengroen. Dan tuimelen ze om en verliezen zich 
bruisend in glasdunne golfjes op het strand, terwijl het zonlicht er in heldere 
patronen meebeweegt. 

Het is laag water; in de achtergebleven prielen wemelt het van garnalen, 
vlokreeftjes, zeeslakjes en ander klein grut. Een gedekte tafel voor sterntjes 
en visdiefjes. Ook de zwarte stern is present, al rentenierend na hun taak in 
het binnenland van nestjes bouwen, jongen krijgen en opvoeden. Op 
sommige plekken in Nederland komen ze nog voor, zoals bij ons in de Kop 
van Overijssel.  

Ik loop te genietend van de manier waarop de vogels naar voedsel zoeken, 
hoog zwevend boven water. Hun vleugels lichten transparant zilverwit op in 
het felle zonlicht, vooral die van de noordse stern, die nét iets witter lijken te 
zijn dan die van de visdiefjes. Maar die fragiele vleugeltjes zijn tegelijkertijd 
zo sterk dat ze in staat zijn gigantische afstanden af te leggen. De noordse 
stern, die zoveel op het visdiefje lijkt dat je ze alléén van dichtbij kan 
onderscheiden, vliegt namelijk van pool tot pool! 

In de herfst trekken de noordse sterns weg naar hun winterkwartieren. Die 
bevinden zich direct ten noorden van het zuidpoolgebied, ongeveer tussen 
de 50e en 60e breedtegraad, een gebied met bulderende zeestormen. Daar 
gedragen ze zich als echte zeevogels en voeden ze zich met krill, kleine 
kreeftachtige diertjes, en rusten op het pakijs. Het zijn de vogels met de 
langste trekroute. Tweemaal per jaar leggen ze gemiddeld 16000 km af. 
Ongeveer 3½ maand brengen ze door in hun broedgebieden, vlak bij de 
Noordpool, om er hun jongen groot te brengen. Daarna trekken ze in twee 
maand naar het zuidpoolgebied, waar ze ongeveer 4½ maand verblijven. En 
dan trekken ze in weer twee maanden terug. Op die manier maken ze twee 
poolzomers mee! 

Als we aan onze kust eens wat noordse sterns signaleren, dan zijn ze ‘op 
reis’, onweerstaanbaar aangetrokken door de roep van verre horizonten, 
wijde verten en een zon die nooit ondergaat. In die kleine kopjes wordt het 
verlangen wakker naar de zee, en het contact met het land lijken ze te 
mijden. Heel anders dan het visdiefje, op wie hij zo lijkt. Die is overal in het 
binnenland te vinden bij schoon water met vis. 
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Ik geniet ook van de wijze waarop noordse sterns aan hun voedsel komen. 
Je laten dragen door de wind, zeilend met je vleugels, de snavel als een 
speer gericht op het wateroppervlak, eventjes de vlucht inhouden, of wijduit 
‘biddend’ bij het zien van een vis, en dan.. de vleugels samenvouwend, een 
wenteling om de lengteas, als een projectiel neerschietend in het water, dat 
als een fonteintje opspat. Met een beetje geluk kom je dan boven met een 
heerlijke verse vis!  

De groep sterns lijkt genoeg te hebben van het spelen in de ondiepe prielen. 
De noordse sterns scheiden zich af en kiezen de zee, terwijl de andere 
sterns uitrusten bij de priel. In de verte zie ik ze verdwijnen, steeds weer 
duikend om zich in volle vaart in zee te verliezen en weer op te stijgen. 
Uiteindelijk versmelten hun sierlijke witte lijfjes met de helderblauwe lucht. 
Alleen de steeds opspattende fonteintjes zijn nog lange tijd zichtbaar in de 
diepblauwe zee….. 

 

 

 
bron: www.aviflevoland.nl
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Voorjaarsweekend Schiermonnikoog 2013 
Door Sybout Jaasma 
 
Op vrijdagochtend 23 mei gingen we in alle vroegte op weg naar 
Lauwersoog. Ruim op tijd, want de boot mocht niet gemist worden. De 
kaartverkoop was al open toen we in Lauwersoog arriveerden. Alles liep dus 
gesmeerd. 
Het was goed weer en we hebben lekker op het dek gezeten. Na aankomst 
op Schier was het bagage opzoeken, fietsen huren, banden oppompen, zadel 
en stuur verstellen en vervolgens richting het dorp. 
We begonnen met een kop koffie, dan wel thee, met appelgebak. Toen op de 
fiets over het eiland. Er waren veel weidevogels met kuikens. Wat betreft de 
flora: de orchideeën stonden ondanks het koude voorjaar toch in bloei. 
Na het uitpakken van de bagage en de boodschappen maakte de kookgroep 
een heerlijke maaltijd. Daarna was er tijd om een wandeling te maken rond 
de Westerplas. 
Zaterdag was er weer voor elk wat wils. Vogels kijken, planten kijken en 
waterdiertjes zoeken. We kwamen, al lopend en fietsend, regelmatig 
broedgevallen tegen, zoals van de gekraagde roodstaart bij de begraafplaats 
“Vredenhof“. Ook de bunker werd bezocht. Deze was voor een deel 
opengesteld voor bezoek. Ook nu was er weer een heerlijke maaltijd. Het 
kon niet op. 
Op zondag was er zelfs een eitje bij het ontbijt. Na de afwas ging ieder weer 
op pad. Vogels kijken, lekker fietsen, waterdiertjes, libellen en vlinders 
determineren. Bij de Schiermonnikoger vishandel vis gegeten en daarna 
terug naar de kampeerboerderij Binnendijken, waar we verbleven, om alles 
goed achter te laten. 
Fietsend over de dijk terug naar de boot. Nog even de drukte in en toen was 
dit weekend echt weer voorbij. 
Volgend jaar weer. 
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Recensie: “ Het natuurquizboek” 

Door Carin van de Ploeg 

Auteurs: Jan Pedersen en Susanna Huldt 

Een uitgave van Tirion Natuur en IVN, ISBN 
978-90-5210-908-4, 24,95 euro 

Het Natuurquizboek, draagt als ondertitel 
“1000 vragen voor het hele gezin” en 
daarmee is gelijk de hele lading gedekt! Er 
staan 1000 weetjes in, waarvan er ruim 
twintig worden toegelicht.  

Wat onmiddellijk opvalt aan de buitenkant, is de spelmodule rechts onder in 
de hoek. Deze houdt het aantal goede antwoorden bij. Iedere keer wanneer 
je een goed antwoord kiest, klinkt er een vrolijk belletje. Bij een fout 
antwoord geeft de spelmodule je het goede antwoord (a, b, c of d). Je hebt 
de keuze uit vragen in willekeurige volgorde of opeenvolgend en dan kies je 
de eerste vraag zelf. Je kunt met 1 of twee personen ( of twee teams, als er 
meer dan drie personen zijn) de 1000 multiple choice-vragen beantwoorden. 
Er staat een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de spelmodule in. Het boek 
laat zich echter ook zonder spelmodule goed gebruiken. Achterin staan de 
correcte antwoorden. 

“Het natuurquizboek” is voor het eerst in 2012 gepubliceerd in Zweden en in 
2013 vertaald in het Nederlands. Hoewel het aantal vragen met een “lees 
meer” wat mij betreft wel meer had mogen zijn, blijft het een prachtig 
vormgegeven boek met heel veel wetenswaardigheden met mooie en 
kleurrijke foto’s. ( met uitgebreide fotoverantwoording!).  

Het voorwoord van Jelle de Jong, directeur van het IVN is kort en verwijst 
helaas niet naar de scharrelkids (de tak binnen het IVN die jongeren 
probeert te interesseren in de natuur), maar op de laatste pagina staat er 
alsnog informatie hierover.  

Conclusie: een leuk, leerzaam en mooi naslagwerk voor het hele gezin, maar 
ook uitermate geschikt voor het maken van natuurquizen op school en voor 
andere gelegenheden. 

HUwww.tirion.nlUH, HUwww.ivn.nlUH, HUwww.scharrelkids.nlUH  

 

 

http://www.tirion.nl/
http://www.ivn.nl/
http://www.scharrelkids.nl/


 

20e jaargang nummer 3                                                                             Zwols Natuur Tijdschrift|26 

Weekend Ameland …………HopHopHop.  

Door Truus Goos, foto’s Erik van Dijk 

Het klinkt als het begin van een kinderliedje of sprookje. Maar het is het 
woord dat de boventoon voert tijdens het weekend op Ameland van 20-22 
september. Er is een hop gemeld op internet. Dus op zoek. Zaterdagmorgen 
vroeg zijn enkele mensen op pad gegaan om te kijken. Maar….niks gezien. 
Na het ontbijt samen op weg. En ineens is daar de roep van Henk van Lente: 
Hophophophop………… En jawel hoor! Daar zit de gezochte hop, in een 
rommelig weitje. Wie had dat gedacht? In Nederland!!!!!!!!!! Een prachtig 
gezicht. Verder is er veel gevogeld en gefietst. Het weer was ons goed 
gezind dit weekend. Het kon niet op, want weer aan land en op de terugweg 
staat daar – even buiten Holwerd – zowaar een kraanvogel in het land. Met 
dank aan de familie Selhorst voor de goede organisatie, en misschien tot het 
volgende kamp op Ameland. 
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Van de bestuurstafel KNNV 

Door Dirk Maas, bestuurslid KNNV 

Het is alweer september als ik dit schrijf. Een prachtige zomer achter ons 
latend beginnen we aan een nieuw seizoen. 

Zoals elk jaar is september de maand waarin alles en iedereen weer een 
nieuwe start maakt en agenda’s binnen de kortste keren uitpuilen van de 
afspraken en bijeenkomsten. 

Voor de KNNV begon het excursieprogramma met een schitterende 
vaartocht over de IJssel naar Ketel- en Vossemeer. Een mooie gelegenheid 
om niet alleen prachtige vogels waar te nemen (zee- en visarend, 
reuzenstern en casarca om maar wat te noemen), maar ook om de 
onderlinge banden weer aan te halen, en samen te genieten van de 
prachtige natuur waar wij in en om Zwolle nog altijd  kunnen wonen. 

Ook het komend najaar heeft de activiteitencommissie weer mooie lezingen 
en ook een bijencursus op het programma staan. Daarnaast organiseren de 
werkgroepen hun excursies: paddenstoelen, libellen, vogels: komt het zien, 
doe mee!  

 

Van de bestuurstafel IVN 

Door Jan van Lenteren, voorzitter IVN Zwolle 

Het regende goud in de week dat ons bestuur vergaderde na een lange, 
prachtige maar ook dorstige zomer. In de tuin van Janna Drewes pakten we 
de draad weer op. Het was niet moeilijk om dat met enthousiasme te doen. 
Van maar liefst drie kanten zijn ons gulle giften aangereikt. Daardoor zijn we 
in staat om voor alle IVN-ers die in het veld actief zijn professionele 
bedrijfskleding aan te schaffen. Een kledingcommissie heeft veel werk 
verricht om hiervoor een plan op te stellen en dat nu ook, na fiat van het 
bestuur, uit te voeren. De komende weken staan letterlijk in het teken van 
passen en meten, want iedereen moet er straks piekfijn uitzien. Onze 
veldwerkers zijn immers de ambassadeurs van de organisatie. 

We zien op allerlei plekken initiatieven de kop opsteken voor cursussen, 
excursies en andere activiteiten. Daar moeten we het van hebben, want de 
samenleving kan niet zonder mensen die ons keer op keer vertellen wat er 
groeit en bloeit en ons moet blijven boeien. In onze gesprekken met het 
gemeentebestuur brengen we daarom bij herhaling onder de aandacht, dat 
een gemeente dan wel een hoge duurzame ambitie kan hebben, maar dat 
daar niks van terechtkomt als er in de stad geen inwoners zijn die het 
natuurbesef in hun genen hebben en dat overdragen. Jammer genoeg blijft 
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bij dat gemeentebestuur het inzicht dat een goede natuureducatie belangrijk 
is, onderbelicht. Via het Natuurplatform Zwolle blijft het IVN ijveren voor een 
open dialoog met het stadhuis en het verdedigen van de belangen van groen 
Zwolle. Alsof een stadsbestuur daar zonder kan. 

Na jaren van overleg hebben wij eind van deze zomer een contract getekend 
met Landstede. Nu kunnen wij er zeker van zijn dat voor onze activiteiten 
steeds plaats is in de accommodaties van Doepark Nooterhof.  

Naast allerlei ‘routineklussen’ zal het bestuur slimme oplossingen moeten 
vinden voor kwesties als het vergoeden van de kosten voor leden die voor 
het IVN cursussen willen volgen. Er dienen zich steeds opnieuw enthousiaste 
leden aan die graag hun kennis willen vermeerderen om die vervolgens over 
te dragen aan het publiek. Wij kunnen niet zonder deze voor uitgeschoven 
posten van onze organisatie, maar onze financiële middelen zijn beperkt. We 
gaan daarvoor een eerlijke, structurele oplossing zoeken. 

We zullen wijsheid nodig hebben om een goede communicatie te blijven 
onderhouden met onze leden, donateurs en externe belangstellenden. 
Jarenlang heeft het Zwols Natuurtijdschrift daartoe uitstekende diensten 
bewezen. Maar de tijd schrijdt voort en er dienen zich nieuwe 
communicatiemiddelen aan. Onze Nieuwsbrief is daar een goed voorbeeld 
van. Samen met de KNNV, onze partner in het blad, onderzoeken we of het 
beter, sneller en mooier kan. De verleiding is groot om volledig in te zetten 
op een digitale versie, maar we moeten ook rekening houden met mensen 
die graag over een papieren blad willen beschikken. Het huidige blad is 
relatief duur en het vraagt vreselijk veel inzet van een groep vrijwilligers. 

Het bestuur is welgemoed en gemotiveerd aan het nieuwe seizoen 
begonnen. Gelukkig hebben we in de persoon van Henriette Maan een goede 
aanvulling gekregen. Henriette is een door de wol geverfde IVN-er, die 
vooral tot taak heeft de verbinding tussen vrijwilligers en het bestuur zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Het bestuur telt nu vier mensen en dat is 
eigenlijk te weinig om de machine te laten draaien. Vooral de bestuursleden 
met uitvoerende taken worden zwaar belast en daarom blijven we 
uitbreiding zoeken. Vooral jonge mensen zijn welkom. 
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Activiteiten KNNV en IVN 

Ook in mei 2014 weer naar Schiermonnikoog. 

We gaan ook nu weer in het voorjaar van 2014 een weekend organiseren 
naar één van de Waddeneilanden en dat wordt als vanouds 
Schiermonnikoog. 

Er is weer voor elk wat wils.  

In excursieverband of individueel  gaan  we  op het eiland op zoek  naar 
vogels, planten, insecten en waterleven. 

Ook deze keer wordt de kampeerboerderij: “ De Binnendijken “ onze 
thuisbasis.  

We huren dit jaar de “Haflinger”. 
Deze accommodatie bestaat uit recreatie/eetzaal met keuken;  3 slaapzalen 
en 2 toiletruimtes met douches en toiletten.  
Het weekend wordt gehouden van vrijdag 23 t/m zondag 25 mei 2014. 
 
De prijs wordt € 80. Hiervoor krijg je: 2 overnachtingen, het hele weekend 
een fiets met versnellingen, 2 warme maaltijden. 2x ontbijt en 2 
lunchpakketten. Ook zorgen we weer voor o.a. de nodige koffie en thee. 
Mocht je een elektrische fiets willen huren, dan moet je het verschil in prijs 
zelf betalen. 

De kosten van vervoer van en naar de boot; het parkeergeld bij Lauwersoog 
en de overtocht met de boot zijn voor eigen rekening. 

Wil je meer weten? Bel of mail gerust. Ga je mee, laat het ons dan weten. 

Cor Kauw 
038 4653592 
corkauw@ziggo.nl 

Sybout Jaasma  
038 4537573 
HUshj@xs4all.nlU 

 

 

 

 

 

mailto:shj@xs4all.nl
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Programma KNNV Zwolle,  najaar 2013 en begin 
2014, wijzigingen voorbehouden 
 
Werkgroep Hydrobiologie 
Deze werkgroep gaat dit najaar nog tweemaal op pad in het Schellerpark, op 
zoek naar o.a. vissen, amfibieën, waterwantsen, waterkevers, haften en 
libellenlarven. De data zijn de zaterdagen U5 en 19 oktoberU. Verzamelen om 
10.00 u. bij Wijkboerderij de Schellerhoeve, Schellerpark 101. Vanaf ca. 
13.00 u. worden de vangsten op naam gebracht in de Schellerhoeve. 
Opgave is niet nodig, maar kan handig zijn. Ervaring niet nodig. Organisatie 
en informatie bij Leo Winter, tel. 038-8519470/ 06-48632548, 
mail: HUwinterleo@hotmail.nlU 
 
Vogelexcursie Texel 
Op zaterdagU 12 oktober Ukunt u mee vogelen op Texel. Leuk voor alle 
natuurliefhebbers. 
Kosten E 26,-, inclusief bootovertocht. Opgave 
via: HUKNNV.VWGZwolle@gmail.comUH, uiterlijk daags tevoren 20.00 u. i.v.m. 
carpoolen. Laat u dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter 
beschikking heeft. Chauffeurs met meerijders krijgen onkostenvergoeding. 
Informatie bij Jur Furda, tel. 038-3858200 (na 19.00 u.) of Erwin de Visser, 
tel. 06-23207002. 
Behalve verrekijker, water- en winddichte kleding is het raadzaam zelf eten 
en (warm) drinken mee te nemen. 
 
Lezing begrazing en biodiversiteit in Junner Koeland en 
Oostvaardersplassen 
Op donderdag U24 oktoberU komt Chris Smit van de Rijksuniversiteit 
Groningen voor ons een lezing houden over begrazing en biodiversiteit in 
Junner Koeland en Oostvaardersplassen. 
Locatie: Doepark Nooterhof, de Kruidwisch, Goertjesweg 5, Zwolle. 
Aanvang: 20.00 u. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden. 
 
Workshop ‘Slijmzwammen’ 
Op zaterdag U16 novemberU vanaf 10.00 u. is deze workshop met presentatie 
en praktijkgedeelte o.l.v. deskundige Marian Jagers, voor de gevorderde 
geïnteresseerde in paddenstoelen. M.m.v. Evert Ruiter. 
Presentatie ‘Van slijm tot sporendrager’ van 10.00 tot ca. 11.15 u, inclusief 
koffiepauze. Praktisch gedeelte van ca. 11.15 u. – 12.15 u., bekijken van 
slijmzwammen m.b.v. stereomicroscoop. 
Deelname is gratis voor leden van KNNV en IVN Zwolle. Niet-leden E 7,50. 
Opgave liefst uiterlijk woensdag 13 november 12.00 u. bij Anja Bosman – de 
Haan, HUanjabosmandehaan@hotmail.comUH of tel. 038-4654735. 
 
Lezing Wolven in Nederland 
Op donderdag U12 decemberU spreekt Erwin van Maanen (EcoNatura, ARK) 
over Wolven in Nederland. Realiteit of sprookje, gevaar of kroon op het 
natuurbeleid? 
Locatie: Doepark Nooterhof, de Kruidwisch, Goertjesweg 5, Zwolle. 
Aanvang: 20.00 u. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden. 
 

mailto:winterleo@hotmail.nl
mailto:KNNV.VWGZwolle@gmail.com
mailto:anjabosmandehaan@hotmail.com
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Paddenstoelenexcursies 
 
Week Datum Vr Za Plaats Start 

  41 11 okt x  Zwolse bos P Wapenvelderweg 

  42 19 okt  X Soeslo P Karba Heinoseweg 

  43 25 okt x  Staphorsterbos P De toerist 

  44   2 nov  X Ijsselvliedt 

pinetum 

P Ijsselvliedt 

  45   8 nov x  Waterloopbos P De Toerist 

  46 15 nov x  Heerderstrand P Kamperweg 

  47 22 nov x  Wythmenerplas P Wythmenerplas 

  48 30 nov  x Tichelgaten P einde Fabrieksweg 

  49   6 dec x  In overleg  

  50 14 dec  x In overleg  

De excursies/inventarisaties zijn elke week, afwisselend op de vrijdag en de 
zaterdag.  Vrijdag: 13.30 uur - 15.30 uur.  Zaterdag:  10.00 uur - 12.00 uur 
Het programma is ook te zien op de website www5.knnv.nl/zwolle onder 
'Activiteiten' en dan 'Paddenstoelenwerkgroep'.  
Vriendelijk verzoek om zich tevoren aan te melden bij de coördinator, Tineke 
Burghard, tel. 038-4447227. 
 
Vogelexcursie Brouwersdam 
Op Uzaterdag 14 decemberU is er een excursie naar Brouwersdam en 
omgeving voor enthousiaste – beginnende of gevorderde - vogelaars.  
Vertrek om 8.00 u. vanaf parkeerplaats – voormalig- Ecodrome, 
Willemsvaart19, Zwolle. Thuiskomst ca. 18.00 u. Kosten meerijden ca. E 
10,-. 
Opgave via: HUKNNV.VWGZwolle@gmail.comUH, uiterlijk daags tevoren 20.00 u. 
i.v.m. carpoolen. Laat u dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter 
beschikking heeft. Chauffeurs met meerijders krijgen onkostenvergoeding. 
Informatie bij Jur Furda, tel. 038-3858200 (na 19.00 u.) of Erwin de Visser, 
tel. 06-23207002. 
Behalve verrekijker, water- en winddichte kleding is het raadzaam zelf eten 
en (warm) drinken mee te nemen. 
 
Lezing Donaudelta 
Erik van Dijk houdt op donderdag U16 januariU 2014 een lezing over de 
Donaudelta. 
Locatie: Doepark Nooterhof, de Kruidwisch, Goertjesweg 5, Zwolle. 
Aanvang: 20.00 u. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden. 
 
Lezing Bulgarije 
Fokko Erhart houdt op donderdag U13 februariU 2014 een lezing over 
Bulgarije: vogels en begrazing. Hij laat veel mooie foto’s zien. 
Locatie: Doepark Nooterhof, de Kruidwisch, Goertjesweg 5, Zwolle. 
Aanvang: 20.00 u. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden. 
 

mailto:KNNV.VWGZwolle@gmail.com
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Lezing Reestdal 
Jan van Marle houdt op donderdag U13 maartU 2014 een lezing over het 
Reestdal. 
Locatie: Doepark Nooterhof, de Kruidwisch, Goertjesweg 5, Zwolle. 
Aanvang: 20.00 u. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden. 
 
Lezing Bevers in de IJsseldelta 
Robert Pater spreekt op Uwoensdag 16 aprilU 2014 over de bevers in de 
IJsseldelta. 
Locatie: Doepark Nooterhof, de Kruidwisch, Goertjesweg 5, Zwolle. 
Aanvang: 20.00 u. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden. 
 
Wordt verwacht: (nadere informatie volgt) 
Cursus Wilde Bijen en andere vliesvleugeligen (start januari 2014)  
Lezing Roofvogels door Rob Bijlsma  
Lezing Brazilië door Elja van Dongen 
Cursus Vogels Kijken o.l.v. Peter van Dam (start maart 2014) 
 
Anja Bosman – de Haan, Coördinator Activiteiten KNNV Zwolle 
T 038-4654735 
Meer weten? Lid worden? www5.knnv.nl/zwolle 
 
 
Programma IVN 
 
14 oktober. Informatieavond Natuurgidsencursus 2014 
 vanaf 19.30 in de Kruidwisch. 
 
29 oktober. Evaluatie Veldlessen Vechterweerd, voor alle 
Vechterweerdgidsen. 
 
31 oktober.  Natuurgids-excursieplanning-vergadering + verrassing, voor 
alle natuurgidsen vanaf 19.00 uur in de Kruidwisch. 
 
14 november. Vogelzangwerkgroep jaarvergadering voor alle 
vogelzanggidsen vanaf 19.00 uur in de Kruidwisch. 
  
28 november. IVN-coördinatoren overleg voor alle IVN coördinatoren. 
 

  
0BExcursies IVN 
 
 
            Oktober 2013 
 
Zo 6 Paddenstoelenexcursie op Zandhove. Start 14.00 uur parkeerplaats  
             Zandhove 
 Gids Heike Tack, Tineke Burghard, Sandra Narain 
 
Za 12 Vogelexcursie Vreugderijkerwaard. Start 10.00 uur Vreugdehoeve,  
            Zalkerveerweg 20 
 Gids Henk Luten, Jeroen Mulder 
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Zo 13 Heksenfeest voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Het wordt spannend… 
            het wordt geheimzinnig. En aan het eind weet je meer!  
            Start 14.00-16.00 uur Wijkboerderij de Schellerhoeve, Schellerpark  
            101. Gids: Werkgroep Gezinsexcursies 
 
Zo 13 Lemelerberg: Dynamiek van het landschap. Start 14.00 uur  
            parkeerplaats Ledeboerweg Lemele  
            Gids Wim van Bruggen, Arie Driesprong 
 
Zo 20 Het parkbos Zandhove van binnen en van buiten. Een fiets- én  
            wandeltocht van ca. 6 à 8 km. Start 14.00 uur Boerderij "De Oude  
            Mars". 
            Gids Lodewijk Jan Coté, Heike Tack 
 
Za 26 Nacht van de nacht. Een jaarlijks terugkerende activiteit. Elk jaar  

weer spannend, educatief en verrassend. Start Doepark Nooterhof, 
Goertjesweg 5, Zwolle. HUwww.nachtvandenacht.nlUH  

 
             November 2013 
 
Za 2 Herfstverschijnselen rond de Agnietenberg. Start 14.00 uur  
            Parkeerplaats Haersterveer 
            Gids Heike Tack, Fred Mensink 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.nachtvandenacht.nl/
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Schrijf of teken hier uw eigen bijdrage voor het volgende ZNT! (mag 
ook gebruikt worden voor aantekeningen, notities en tellingen) 

 

 



 


