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Van de redactie 

Het Zwols Natuurtijdschrift is al twintig jaar een begrip voor de leden van KNNV en IVN. Een blad 

voor en van de leden, vol met wat de leden met elkaar willen delen.  

Het ZNT ontstond in 1993 door het samengaan van De Tureluur (KNNV) en Fritillaria (IVN). Het is 

nu mogelijk al die leuke artikelen digitaal te bekijken. Erwin heeft alles ZNT’s gescand en op de 

website van de KNNV gezet. Al bladerend komt twintig jaar rijke natuur in en rond Zwolle aan bod.  

Het laatste en derde nummer van de huidige redactie ligt nu voor je. Het nummer is tot stand 

gekomen dankzij de vele KNNVers en IVNers die een bijdrage hebben geleverd.  

De redactie heeft weer met plezier en inzet aan het nummer gewerkt. Jeroen Koot verzorgde de 

fotobewerking en Nicole Vervoort maakte de omslag. We hebben positieve reacties gekregen: ‘Wat 

een leuk en inspirerend tijdschrift!’ en ‘een alleraardigst tijdschrift met enthousiaste artikelen’. Met 

elk nummer hebben weer wat bijgeleerd, daarom hebben we het artikel van de Helmhorst 

herplaatst: ditmaal met kaartje en de foto’s.  

Helaas verlaten Erwin de Visser, Diet ter Stege en Jur Furda de redactie vanwege andere 

bezigheden.  

Het is dringend noodzakelijk dat de redactie wordt aangevuld om het tijdschrift in elkaar te zetten. 

Als er geen nieuwe redactieleden komen dan verschijnt er in 2014 geen ZNT meer. Welke 

plannen er ook zijn voor het ZNT: alles staat of valt met KNNVers en IVNers die zich willen inzetten 

voor het samenstellen van het tijdschrift.  

Voor 2014 zijn twee nummers gepland. Sluitingsdatum kopij is zaterdag 15 maart 2014. 

Geniet volop van de winter, van de kale boomkruinen, de vogels in uw tuin, de sneeuw en van 

elkaar.  

Wij wensen u een gezond en natuurlijk 2014. 

 

Wietske Prummel 

Diet ter Stege 

Jur Furda 

Erwin de Visser 

Carin van de Ploeg 

 

zntredactie@live.nl 
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De waterspitsmuis in het parkbos van landgoed Windesheim  

Door Evert Ruiter (tekst en foto’s) 

Inleiding 

Niemand die onlangs het parkbos van landgoed Windesheim heeft bezocht, zal het ontgaan zijn dat 
daar, om het zachtjes uit te drukken, het nodige aan de hand is. Het parkbos is uitgedund, er zijn 
veel bomen gekapt, de grachten zijn uitgebaggerd, de paden worden verhard, etc. Maar waarom 
gebeurt dit allemaal? De laatste decennia was het parkbos sterk aan het verruigen. De opslag van 
esdoorn, beuk en andere boomsoorten nam gestaag toe en het oorspronkelijke open karakter 
dreigde te verdwijnen en monumentale bomen raakten meer en meer in de verdrukking. Ook de 
waterpartijen slibden dicht en zouden op termijn geheel verlanden. Daarnaast waren ornamentele 
bruggen en trappen en de houten bruggetjes sterk verpauperd en toe aan een restauratiebeurt. 

Om het gehele parkbos weer in oude luister te herstellen heeft de Stichting Landgoed Windesheim 
een ambitieus plan laten maken door een gerenommeerd bureau. Dit plan, dat nu ten uitvoer wordt 
gebracht, moet ertoe leiden dat het parkbos van landgoed Windesheim weer een open en 
gevarieerd bos wordt met fraaie lanen, open vijvers en zichtlijnen naar monumentale bomen, 
waterpartijen en gebouwen. 

Dit alles in de stijl van hoe de landschapsarchitect J.O. Husly het oorspronkelijk in 1789 had 

getekend. De oudste bomen dateren nog van die tijd. Die zijn nu dus ruim 200 jaar oud en 
verdienen het goed te worden onderhouden en beschermd. Hoe groot de ravage nu ook lijkt, over 
enkele jaren zal het parkbos weer in volle glorie zijn herrezen. 

Onderzoek vereist 

Bij dergelijke grootschalige ingrepen in de natuur is het noodzakelijk dat de eigenaar onderzoek 
laat verrichten naar de flora en fauna in het gebied. Dit om te voorkomen dat door de Flora- en 
faunawet (FFW) beschermde diersoorten hun leefgebied verliezen. De eigenaar heeft derhalve mij 
gevraagd het gebied te onderzoeken op vleermuizen en boommarters (2011) en waterspitsmuis en 
kamsalamander (2013). In het najaar van 2011 begon namelijk het rooien van een groot aantal 
bomen met daarin mogelijke paar- of verblijfplaatsen van vleermuizen en/of nestholtes van 
boommarters. In het najaar van 2013 wordt begonnen met het uitbaggeren van alle vijvers in het 
parkbos. 

Resultaten van het onderzoek 

Het onderzoek in 2011, dat ik samen met Daniel Tuitert en Theo Douma heb uitgevoerd, leverde 
het voorkomen van maar liefst zes soorten vleermuizen op. Alle bomen waarin zich vleermuizen 
bevonden, zijn gemerkt met een duidelijke V (u raadt het al, van vleermuis). Deze bomen bleven 

gespaard bij de kapwerkzaamheden. We troffen 
geen boommarters aan. Saillant detail: kort na de 
uitvoering van het onderzoek en de oplevering van 
de rapportage werd in het bos wel een 
boommarter waargenomen. Het betrof 
hoogstwaarschijnlijk een jong en zwervend 
mannetje. Vaste verblijfplaatsen of nesten van 
boommarters zijn zeker niet in het bos aanwezig. 

Livetrap van het type Longworth. 

 

In 2013 werkte ik samen met Leo Winter. Zowel onderzoek aan de waterspitsmuis als aan de 
kamsalamander is erg intensief en dan is het prettig om het veldwerk te kunnen verdelen. Zeker 
wanneer je, evenals bij het vleermuizenonderzoek, werkt volgens een protocol. In geval van 
kamsalamanders werk je met amfibieënfuiken en amfibieën-schepnetten. En om waterspitsmuizen 

vast te stellen moet je werken met livetraps (ook wel inloopvallen genoemd). Naast vele kikkers, 
padden, de nodige waterkevers en vele andere interessante waterdiertjes, troffen we tientallen 
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(misschien wel honderden) kleine watersalamanders aan, maar helaas geen kamsalamanders. Het 
is jammer dat deze soort klaarblijkelijk ter plekke niet of niet meer voorkomt. Op landgoed Soeslo 
komt, zo bleek recent, deze soort wel voor. De waterspitsmuis daarentegen werd wel gevonden. 
Over deze soort gaat de rest van dit artikel. 

Spitsmuizen  

In Nederland komt een zestal spitsmuizen voor. Het zijn alle insecteneters. Dat kenmerkt ook hun 
schedeltjes wanneer je die aantreft in uilenballen; in de kaakjes zitten scherpe puntige tandjes en 
scheurkiesjes. De enige uil die spitsmuizen eet is de kerkuil. Dat komt omdat spitsmuizen bij 
gevaar of als ze gegrepen worden een muskusachtige geur uitscheiden. Een kerkuil maalt daar 
kennelijk niet om. 

Wil je dus spitsmuizen inventariseren dan is een kerkuil in de buurt erg handig. Wel, in de schuur 
van landgoed Windesheim broedt al jaren een kerkuil. Gedurende een periode voorafgaand aan het 
veldonderzoek met livetraps heb ik daar braakballen geraapt. Henk van Blitterswijk heeft deze 
uitgeplozen en trof -in zo’n beetje de laatste die hij uitpluisde- een schedeltje van een 
waterspitsmuis. Een mooie vondst! Dat gaf moed voor het onderzoek, maar uiteindelijk zei het nog 
niets over het wel of niet voorkomen van deze soort in de vijvers van het parkbos. 

Waterspitsmuizen komen namelijk voor in de nabijgelegen Tichelgaten. Het zou best kunnen dat de 
kerkuil het onfortuinlijke waterspitsmuisje daar had gevangen. 

De waterspitsmuis 

Anders dan alle andere spitsmuizen jaagt de waterspitsmuis voornamelijk onder water. Het is een 
land- en waterdier. De waterspitsmuis heeft een glanzend zwarte rug en een witte of vuilwitte buik. 
Hij kan goed zwemmen en is aangepast aan een leven in het water. Het is een vrij stevige 
spitsmuis met een dikke vacht, een vrij korte staart die zijdelings is afgeplat en is voorzien van 
stevige haren. De achterpoten zijn goed ontwikkeld en hebben stevige borstelharen langs de 
zijkant. 

Aan de achterpoot bevindt zich een rij stevige borstelharen. 

Tussen de tenen zitten kleine zwemvliezen. Die achterpoten fungeren daardoor onder water als 
stevige peddels waarmee het diertje snel vooruit kan komen. De oren liggen verscholen in de 
vacht. Opvallend is verder de vrij grote en brede neus. Dat neusje is voortdurend in beweging en 
snuffelt doorlopend in het rond. Ook de snorharen zijn stevig ontwikkeld. Het geurorgaan en de 
tastzin via de snorharen zijn helemaal ingesteld op het lokaliseren van prooi, want, evenals andere 
spitsmuizen, heeft de waterspitsmuis een beperkt gezichtsvermogen. 
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Biotoop en levenswijze 

De waterspitsmuis komt in Europa wijdverbreid voor in allerlei waterrijke gebieden. Die variëren 
van snelstromende bergbeken tot kleine slootjes in laagveengebieden. In Nederland komt de 
waterspitsmuis vooral voor in de laagveengebieden van Noord- en West-Nederland, maar 
daarnaast ook op allerlei andere plaatsen. In Overijssel komt deze soort vooral voor in Noordwest-
Overijssel, het Vechtdal en Twente. Ook langs de IJssel en verspreid in Salland is de soort 
aanwezig. 

Hij bouwt in de oeverzone een vrij groot bolvormig nest van bladeren, mos, gras en takjes. 
Mannetjes en vrouwtjes leven apart van elkaar en hebben een eigen territorium. Ze zijn zowel 
overdag als ’s nachts actief en hebben tussen de actieve periodes korte rustperiodes. Ze rusten dan 
in het eigen nest of andere holtes. Het eten bestaat uit allerlei (water)insecten en andere 
ongewervelden. 

In het speeksel van de waterspitsmuis zit een stof met een verlammende werking. Prooien gaan 
zodoende snel dood en kunnen direct worden opgegeten. De beet is ook voor een mens behoorlijk 
pijnlijk. De vetverbranding en de stofwisseling liggen zeer hoog en het is dan ook van belang dat ze 
doorlopend kunnen eten. Eén uur in een livetrap zonder voedsel kan al fataal zijn. 

Het voortplantingsseizoen van de waterspitsmuis loopt van april tot september. Het mannetje 
zwerft dan door de territoria van diverse vrouwtjes op zoek naar een partner. Mannetjes en 
vrouwtjes communiceren met elkaar door middel van prikkelende geuren en hoge gillen. Na een 
draagtijd van 20 tot 24 dagen worden 3 tot 8 (soms 11) jongen in een ondergronds nest van 
gedroogd gras geboren. De jongen worden zo'n veertig dagen gezoogd. Een vrouwtje heeft 2 tot 3 
worpen per jaar. De jongen van de eerste worp zijn in hun eerste jaar al geslachtsrijp. De 
waterspitsmuis wordt in het wild niet ouder dan één hooguit anderhalf jaar. 

Voorkomen op landgoed Windesheim 
Tijdens het onderzoek zijn alle waterpartijen onderzocht. Zoals reeds gezegd, gebeurde dat met 
behulp van livetraps volgens een speciaal protocol. De vallen werden voorzien van hooi, een stukje 
wortel en een stukje appel (voor het geval er andere muizensoorten in terecht zouden komen) en 
vooral veel meelwormen. Zo waren we ervan verzekerd dat gevangen waterspitsmuizen niet 
omkwamen van honger en stress. 
 
De eerste paar nachten werden de vallen niet op scherp gezet. Dit om de muizen te laten wennen 

aan de aanwezigheid van deze vreemde objecten in hun omgeving en dat daar eten te vinden is. 
Daarna werd het vangmechanisme van in werking gezet. Op slechts één plek werden 
waterspitsmuizen gevangen. Het betrof daar wel meerdere waterspitsmuizen, die individueel 
herkenbaar waren. Sommige exemplaren werden meerdere malen gevangen. Het is bekend van dit 
soort onderzoek dat de muizen niet leren van het feit dat ze worden gevangen, maar dat ze als het 
ware steeds weer terugkomen om te ‘snacken’.  
NB: De tijd van het jaar waarin het onderzoek plaatsvond was vrij ongunstig. In het voorjaar zijn 
de aantallen, zeker na een strenge winter, het laagst. De beste tijd om deze soort te onderzoeken 
is september. Dan zijn de jongen groot en is de kans ze te vangen het grootst. Dat we ze toch 
vingen is dus een mooie opsteker en de kans bestaat dat ze ook op andere plaatsen in het parkbos 
zitten. 
 
Hoe nu verder? 
Een mooi resultaat dus, de aanwezigheid van de zeldzame waterspitsmuis, zwaar beschermd door 
de FFW, op een fraai landgoed bij Zwolle. Maar ja, het biotoop waar deze soort voorkomt wordt wel 
aangetast. Dat wil zeggen, uitgebaggerd en geschoond. Zijn er daarna nog wel overlevingskansen? 
Juist daarvoor werd dit onderzoek voorafgaand aan de ingrepen uitgevoerd. Enerzijds om aan te 
tonen of de soort er wel of niet voorkomt. Anderzijds om de eigenaar van het gebied van adviezen 
en goede raad te voorzien bij de uitvoering van de werkzaamheden, zodat deze soort hierdoor niet 
ernstig in zijn voortbestaan in dit bos wordt bedreigd. De kansen voor de waterspitsmuis om zich 
na afronding van de werkzaamheden verder in het parkbos te verspreiden nemen uiteindelijk alleen 
maar toe. 

Met dank aan Landschap Overijssel voor het ter beschikking stellen van amfibieënfuiken, Cees 

Zoon voor het uitlenen van de livetraps, Henk van Blitterswijk voor het uitpluizen van de 
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braakballen en het determinatiewerk, Leo Winter voor de hulp in het veld en Gerben Luchtenbelt 
van Stichting Landgoed Windesheim voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door www.alcedo-
natuurprojecten.nl. 

 

In het veld vallen de geplaatste vallen nauwelijks op. 

 

 

Habitat van de waterspitsmuis in het parkbos van landgoed Windesheim. 

http://www.alcedo-natuurprojecten.nl/
http://www.alcedo-natuurprojecten.nl/
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Inventarisatie van de planten in de nieuwe nevengeul van de Vecht 

bij Huize den Doorn. Door Elja van Dongen 

In de zomer van 2013 heeft de plantenwerkgroep een inventarisatie uitgevoerd bij de nieuwe 
nevengeul van de Overijsselse Vecht bij Huize den Doorn. Dit is een natuurontwikkelingsproject in 
de uiterwaarden langs de benedenstroom van de Vecht, aan de weg tussen Zwolle en Genne. Deze 
geul is tussen eind 2010 en januari 2011 aangelegd. Er zijn stukken grasland afgeplagd, de 
zomerdijk is afgegraven en het waterschap Groot Salland heeft de stenen langs de oevers 
verwijderd. Op twee plaatsen langs de geul zijn kleine kunstmatige zandduinen aangelegd. De geul 
begint ten zuidwesten van Huize den Doorn en komt aan de noordzijde uit op een streng, een oude 
rivierarm ontstaan door een dijkdoorbraak. De eerste 40 meter van de in- en uitstroomopeningen 
van de geul staan permanent vol water. Het middendeel valt bij een gemiddelde rivierstand droog 
(zie luchtfoto). 

Luchtfoto van de nevengeul en omgeving, genomen in maart 2012. Huize den Doorn ligt iets rechts 

van het midden van de foto, tegen de winterdijk. De nieuwe nevengeul begint ten zuidwesten van 

Huize den Doorn en eindigt op een streng, een oude rivierarm in het verleden ontstaan door een 

dijkdoorbraak.  

De uiterwaard langs de geul wordt beweid met koeien in voldoende hoge dichtheid, opdat het doel, 
een grasachtige vegetatie zonder struweel- of bosvorming, zal worden bereikt. Er is ook een voorde 
aangelegd. Koeien kunnen daarover van de ene naar de andere kant van de geul komen. Met hoog 
water voert de nieuwe nevengeul water vanuit de rivier de uiterwaard in, kan er zand worden 
afgezet en wordt het gebied overspoeld. 
Jeroen Bredenbeek, boswachter bij Staatsbosbeheer, heeft de plantenwerkgroep gevraagd de 
ontwikkelingen in dit gebied in kaart te brengen. Van april tot en met augustus 2013 is het gebied 
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maandelijks bezocht. Het ±10 hectare grote gebied werd in twaalf vakken verdeeld, afhankelijk van 
het voorkomende vegetatietype (zie de kaartjes 1-4).  

Op de volgende vier kaartjes, die van noord (1) naar zuid (4) het gebied schematisch weergeven, 
zijn de twaalf vakken (A t/m L) aangegeven en de groeiplaatsen van de verschillende 
plantensoorten (zie tabel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevengeul vecht, kaart 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevengeul Vecht, kaart 2 
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Nevengeul Vecht, kaart 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevengeul Vecht, kaart 4 

Met behulp van een GPS werden de groeiplaatsen van de meer bijzondere plantensoorten 
vastgelegd en natuurlijk die van de Rode lijstsoorten. Ook werden per vak de meest voorkomende 
soorten genoteerd (zie tabel). In het gebied werd regelmatig de kwetsbare soort Kale 
vrouwenmantel aangetroffen en de gevoelige soort Kamgras. Op één plek groeit de beschermde 
soort Zwanenbloem en langs de oever werd eenmaal de beschermde soort Lange ereprijs 
gevonden.  
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De meest interessante gebiedjes zijn de zandige oever van de Vecht (vak J) en het deel van de 
nevengeul dat enigszins vochtig blijft en dat bij hoog water geheel onderloopt (vak E). In deze 
vakken worden, naast "bijzondere" soorten, ook veel meer "gewone" soorten gevonden. De overige 
hectaren worden gedomineerd door ruigtekruiden (Akkerdistel, Grote brandnetel), Pitrus en 
grassen van voedselrijke grond (Ruw beemdgras, Grote vossenstaart). Er is weinig boomopslag, 
met uitzondering van enkele plekken langs het water.  
 
Zandige oeverwallen kwamen vroeger op grote schaal voor, ook langs de benedenstroom van de 
Vecht. Op deze oeverwallen stonden o.a. Geel walstro, Steenanjer, Echte kruisdistel, Wilde tijm en 
diverse soorten vetkruid. Deze soorten hebben wij nu niet aangetroffen. 

Het plan is om over twee à drie jaar de inventarisatie opnieuw uit te voeren om de ontwikkelingen 
in kaart te brengen. Wellicht treffen we dan ook de soorten van zandige oeverwallen aan, die nu 
nog niet in het gebied voorkomen. 

 

 

 

Nevengeul van de Vecht 
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Vak A: hoger  gelegen zandig Vak G

Veel  Wilg spec. langs waterrand Heel veel  Grote vossenstaart, Ruw beemdgras

Heel veel Ruw beemdgras, Rood zwenkgras Veel  Geknikte vossenstaart, Akkerdistel

Veel Pitrus Vak H

Vak B Heel veel  Pitrus, Geknikte vossenstaart, Ruw beemdgras

Heel veel  Pitrus, Akkerdistel, Ruw beemdgras Blaaszegge

Vnl. interessant langs waterkant: Echte koekoeksbloem

Borstelbies Veel  Kale vrouwenmantel, KW .

Echte koekoeksbloem Vak I

Gevleugeld helmkruid Heel veel Akkerdistel, Pitrus, Rood zwenkgras

Gevleugeld hertshooi Heel veel Grote vossenstraat, Ruwe beemdgras 

Holpijp Naast het voorkomen van Kamgras, GE.  Alleen

Knoopkruid interessant in de wat vochtiger stukken:

Moerasdroogbloem Blauw glidkruid

Wilde bertram Hoge cyperzegge

Zwanenbloem,  Bescherm d! Kalmoes

Vak C Mattenbies

Heel veel  Akkerdistel, Ruw beemdgras Rode waterereprijs

Veel  Pitrus Vak J: zandrand langs de Vecht

Vak D Heel veel  Pitrus

Heel veel Akkerdistel, Ruw beemdgras, Beekpunge

Heel veel  Grote vossenstaart Blauw glidkruid

Veel  Pitrus Blauwe waterereprijs

Naast het voorkomen van Kamgras, GE. Gevleugeld helmkruid

vnl. interessant langs waterkant: Gewone bermzegge

Blauw glidkruid Grote engelwortel

Vak E: een interessant , vocht ig vak  m et  een aantal Hoge cyperzegge

plasjes, dat  bij  hoog w ater  geheel onder loopt Kale vrouwenmantel,  KW .

Heel veel Zegge spec., Pitrus Kamgras, GE.

Borstelbies Kantig hertshooi

Echte koekoeksbloem Knopig helmkruid

Gevleugeld hertshooi Lange ereprijs, Bescherm d!

Gewone bermzegge Mattenbies

Hoge cyperzegge Mattenbies

Holpijp Muurpeper

Kale vrouwenmantel,  KW . Rode waterereprijs

Kalmoes Stijf barbarakruid

Kleine egelskop Waterkruiskruid

Knikkend tandzaad Wilde bertram

Moerasdroogbloem Wilg spec. (veel  op één plek)

Moeraszuring Vak K

Naaldwaterbies Heel veel  Akkerdistel, Engels raaigras

Pijlkruid Veel Grote brandnetel

Rode waterereprijs Kamgras, GE.

Slanke waterweegbree Vak L

Slijkgroen Veel  Pitrus

Tenger fonteinkruid Beekpunge

Vak F Goudzuring

Heel veel  Pitrus, Ruw beemdgras, Rietgras, Liesgras Kleine egelskop

Veel  Grote vossenstaart, Grote brandnetel Moeraszuring

Beekpunge Rode waterereprijs

Echte koekoeksbloem Veel  Slanke waterweegbree

Gevleugeld helmkruid Stijf barbarakruid

Groot springzaad Waterpostelein

Mattenbies Waterpunge   
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Tekening van Willemien van Ittersum 

 

    steenuil 
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Zeer zeldzame paddenstoel gevonden in het Westerveldse bos 

Door Gerrit Reitsma (tekst en foto’s) 

Gerard Bredewold en ik zijn regelmatig te vinden in het Westerveldse bos in het noorden van 

Zwolle. Het oude gedeelte van het bos bestaat uit loofbos op een kleibodem. We zijn altijd op zoek 

naar de flora en fauna om deze op de gevoelige plaat vast te leggen. En in de herfst struinen we 

het bos wat meer af op zoek naar paddenstoelen. 

In het Westerveldse bos zijn tot nu toe een kleine 400 soorten paddenstoelen gevonden waaronder 

ongeveer 50 zekere soorten die op de rode lijst staan. En elke dag hoop je stilletjes dat je er weer 

een nieuwe soort bij vindt. 

Begin oktober deden Gerard en ik de vondst waar iedere paddenstoelliefhebber van droomt, 

namelijk het vinden van een wel zeer zeldzame paddenstoel. Onze droom werd werkelijkheid, want 

we vonden die dag de zwarte amaniet, Amanita inopinata, en wel zes stuks vlak bij elkaar! Op 

internet vonden we dat deze soort misschien wel de meest zeldzame paddenstoel ter wereld is. Hij 

is slechts in drie landen gevonden, waaronder in Nederland. 

Deze amaniet heeft een opvallende hoed. Deze is bezet met bruin-grijze tot zwarte grove, harige 

schubben met in de midden piramidevormige wratten. 

 

zwarte amaniet 

De eerlijkheid gebiedt om te vertellen dat Atte van den Berg, met wie we vier dagen eerder op 

Westerveld waren, daar toen al twee van deze ons toen onbekende paddenstoelen had gevonden. 

We zetten direct foto’s op Waarneming.nl. Deskundigen van het Forum van Waarnemingen,nl 

bevestigden ons de determinatie als zwarte amaniet. Daarom wisten we, toen we enkele dagen 

later weer naar het Westervelde bos gingen, hoe ze eruit zien. Dat vergemakkelijkt natuurlijk wel 
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het zoeken. Maar je verwacht toch niet dat je kort daarna nog eens zes van deze zeer zeldzame 

zwarte amanieten op Westerveld zult vinden! 

 

 
 
zwarte amaniet, onder en bovenzijde. 
 
 

Buiten kijken: herfst 

Door Margriet van Kampen 

Een rijke herfst dit jaar! Dat begon al in de warme zomer, waarin die rijkdom werd voorbereid. Na 
een overvloed aan bessen en pruimen, zijn het nu de appels, peren, tamme kastanjes en tot slot de 
noten. In mijn keldertje ligt de voorraad alweer opgeslagen voor de komende tijd. En dat alles 
ondanks de sombere berichten in het aanhoudend koude voorjaar: “het zou een slecht fruitjaar 
worden”. Op het platteland wordt het fruit zelfs langs de kant aan de weg gezet, voor een 
habbekrats te koop of zelfs gratis mee te nemen! 

Nu ik dit schrijf, 22 oktober, is het warm; zo’n 22 graden – de hele week is het al omstreeks 19 à 
20 graden. Moeder natuur nodigt ons in al haar gulheid uit om te genieten van die weelde. Het is 
herfstvakantie en in de bossen klinken opgetogen kreten van kinderen die met volle tassen door 
een dik tapijt van eikels, beukennoten en tamme kastanjes rondstruinen. Prachtige paddenstoelen, 
die zomaar uit het niets schijnen op te schieten in het warme, enigszins vochtige weer, worden 
door jong en oud bewonderd. Het zijn er veel dit jaar, in allerlei soorten en maten. Je hoeft er geen 
verstand van te hebben om van hun mysterieuze aanwezigheid te kunnen genieten. Tere 
verschijningen die in één nachtvorstje kunnen verschrompelen. 

Dat geldt niet voor de (echte) tonderzwam. Die is meerjarig. Je vindt hem op (half)dode bomen, 
meestal beuken en berken. Hij kan wel tientallen jaren oud worden, en dat kun je goed zien aan de 
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‘jaarringen’ op de bovenkant van het hoefvormige vruchtlichaam, variërend van donkerbruin tot 
lichtgrijs. De groeirand, die de volgende jaarring gaat vormen is viltig en witachtig, net zoals de 
onderkant van de zwam. Tenminste, als de groeirand nog leeft, want anders krijgt ook dat gedeelte 
een donkere kleur. Zo kan je een aardige schatting maken van de leeftijd. 

Het binnenste van de zwam werd vroeger gebruikt als ‘tonder’ of ‘tondel’ voor het maken van vuur. 
Dit werd meegenomen in de ‘tondeldoos’, samen met vuurstenen. Vuurstenen, die op een 
deskundige manier tegen elkaar aangeslagen werden, gaven nét dat vonkje dat nodig is om een 
plukje tonderzwam aan te steken, waarna met de smeulende tondel een houtvuur kon worden 
aangemaakt. Zie dat nu nog maar eens voor elkaar te krijgen in ons tijdperk van elektrische 
apparaten, waaraan we zo gewend zijn geraakt! 

De zwam biedt een gastvrij onderdak voor allerlei zeldzame kevers en sluipwespen, die er ook hun 
eitjes op of in leggen. Het wegnemen van zo’n zwam is een bedreiging voor deze insecten! Dus 
geniet ervan in zijn natuurlijke omgeving; je kan er een mooie foto van maken ter herinnering aan 
de prachtige herfsttijd. En als hij in de buurt staat, kan je hem opzoeken, als een oude, vertrouwde 
vriend!! 

  

Echte Tonderzwam op berk. Foto Herma Visscher 

Deze warme dagen zijn een toegift voor allerlei insecten op pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb 

nog  libellen gezien en ’s avonds zijn de vleermuizen ook nog van de partij. Trekvogels hadden ook 

best nog wat langer kunnen blijven rondhangen. Maar ja, de inwendige klok gebood hen om de 
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verre reis te aanvaarden. Gelukkig voldoende ‘opgevet’ voor een lange reis, dankzij de overvloed 

aan eten dit najaar. Ik heb me laten vertellen dat bepaalde zangvogels op één gram lichaamsvet 

250 km non-stop kunnen vliegen. Dus op 4 gram extra vet (wat ze meestal wel hebben) wordt dat 

zo’n 1000 km. Maar dan is de tank ook leeg en moeten ze landen om bij te tanken. Als ze dan 

binnen een paar uur niet gegeten hebben, komen ze om van de honger. Daarom is het zo 

belangrijk dat trekvogels ongestoord in rustige gebieden naar voedsel kunnen zoeken. Maar dat 

geldt eigenlijk voor ons allemaal, mens en dier. Geniet maar van die prachtige herfst om deze 

mooie herinneringen in je hart mee te nemen, als voedsel voor je ziel! 

 

O… Schiermonnikoog Verslag van het Schierkamp KNNV Zwolle op Binnendijken van 24 

mei tot en met 26 mei 2013. Door Leo Winter (tekst en foto) 

Vooraf 
Nadat ik vele jaren pas op vrijdagavond op Schier aan kon komen, was ik er deze keer vanaf het 
begin bij. Sterker, ik had een paar dagen extra en wel vanaf maandag 20 mei. Om mij te kunnen 
voorbereiden, zeg maar. Helaas kon Ruben, mijn zoon, niet mee. Te druk met het eindexamen. 
Met een schepnetje gewapend, ging ik diverse wateren af om monsters te nemen. Zoals elk jaar 
deed ik ook de plasjes tegenover de Wassermanbunker aan. Na een poosje bezig geweest te zijn 
kreeg ik bezoek van Natuurmonumenten in de persoon van Cynthia, een Spaanse dame, die ons al 
eens eerder had betrapt tijdens het “vissen”. Ze vertelde mij dat ik toestemming moest vragen bij 
Erik Jansen in zijn kantoortje. Daar ging ik dus heen. Hij deed niet moeilijk en hij gaf mij zelfs 
toestemming om in de Binnenkwelder te vissen. Mits ik de gegevens maar door wou sturen naar 
Natuurmonumenten. Natuurlijk. 
 
Het kamp 
Vrijdagochtend ging ik met de bus naar de boot om daar mijn mede-kampgenoten te ontmoeten. 

Het was een vrolijk weerzien. Sommigen zie ik alleen elk jaar op het Schierkamp. Met de fiets 
gingen we naar het dorp voor een kop koffie met appeltaart! Daarna gingen we naar de 
kampeerboerderij de Binnendijken voor de start van het kamp. We verdeelden ons in een groepje 
vogelaars en een groepje hydrobiologen. 
Het was nogal koud, vandaar dat we maar niet op zoek gingen naar vlinders, libellen en andere 
mooi-weerbeesten. We begonnen met de IJsbaan en daarna deden we de Berkenplas. Met de buit 
gingen we weer terug naar Binnendijken om te proberen de beestjes te determineren. Gelukkig had 
ik mijn binoculair meegenomen. Het is een schoolbinoculair en hij vergroot slechts 30 keer, maar 
een ieder was verrast door de pracht van die kleine waterwantsen en waterkevertjes. Zo met het 
blote oog zie je bijvoorbeeld een zwartbruin wantsje, maar met de binoculair zie je een patroon van 
gele streepjes en vlekjes op een zwart dekschild. Zelfs de vogelaars, die even later binnenkwamen, 
waren onder de indruk. 

 
verkleumd Icarusblauwtje 
 
 
Zoals de traditie voorschrijft maakten we ’s 
avonds een wandeling naar de Bank van Banck 
en de Westerplas. Maar het was koud en we 
hadden nog wat beestjes te determineren. Dus 
we waren gauw weer “thuis”. 
De volgende dag gingen we naar de bekende 
plasjes tegenover de Wassermanbunker. Het 
was weer bijzonder leuk. Je gaat zitten, kijkt 
rustig om je heen, je drinkt eens koffie en je 
hebt een heerlijk uitje in de duinen. Uiteraard 
gingen we ook aan de slag met de 
waterbeestjes. We vingen heel wat, onder 

andere de ons bekende piepkever en de staafwants. Leuk waren ook enkele brakwaterwantsen (zie 
lijst). Gek was ook de slootgitaar, die volgens de literatuur niet in brak water te vinden is. Bedenk 
echter wel dat vrijwel alle waterkevers en waterwantsen heel goed kunnen vliegen. 
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Daarna gingen we naar de Binnenkwelder om daar eens in de slenken te zoeken. Daar vonden we 
weer andere waterkevers en -wantsen. Zie hiervoor ook de lijst. 
Uiteraard zijn wij niet alleen geïnteresseerd in waterbeestjes. Ook vogels kregen de volle laag. Daar 
langs het Johannes de Jongpad stonden wij stil bij een roodborsttapuit en een bruine kiekendief. 
Wacht, wel een hele korte staart en die kop is ook wel een beetje raar. Een velduil! We bekeken vol 
enthousiasme het prachtige dier met die diepe vleugelslagen. In de verte kwam ondertussen een 
groep kakelende mensen aan: de vogelaars. Ze hadden niets in de gaten. Zouden we ze de velduil 
melden? Nou vooruit. Meteen stonden de teletoeters en de verrekijkers in de aanslag. Vogelaars.... 
(zie de lijst van waargenomen vogels). 
Die middag gingen we weer aan de slag met de beestjes. Gelukkig kwam Marion Geerink erbij. Zij 
heeft nogal veel ervaring met determineren van waterkevertjes en waterwantsen enzo.  
De volgende dag werd een beetje een rommeldag. Eerst met zijn allen opruimen, schoonmaken en 
de bagage klaarzetten. Daarna heb ik met een groepje een stukje gefietst, de waterbeestjes terug 
naar hun woonplaats gebracht en uiteindelijk zijn we in strandpaviljoen de Marlijn terechtgekomen. 
Anderen gingen zoals de traditie voorschrijft vis eten bij de welbekende visboer. En toen ging de 
boot. 
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Waterbeestjes van Schiermonnikoog, 24 -26 mei 2013 
Afkortingen bezochte watertjes: 
IJs =ijsbaan 
Bp =Berkenplas 
Wb =plasjes tegenover Wassermanbunker 
Bk =slenken Binnenkwelder 
 
Waterkevers 
Haliplus spec. (watertreder) Volgens Marion niet te determineren. Wb 
Noterus crassicornis (diksprietzwemkevertje) Algemeen. Ook bekend van Schiermonnikoog. 

IJs, Bp, Wb 
Hygrobia hermanni (piepkever)  Niet algemeen. Zandbodem met laagje detritus. 

Wb 
Hygrotus inaequalis  Zeer algemeen in allerlei soorten water. Bp, 

Wb, Bk 
Coelambus impressopunctatus Zeer algemeen in wateren met modderige 

wateren. Bk 
Agabus bipustulatus (gewone snelzwemmer) Zeer algemeen in goed begroeide wateren. Bk 
Rhantus frontalis   Algemeen in de kuststreken. Voedselrijk water. 

Bp, Bk 
Rhantus suturalis (bepoederde waterroofkever) Algemeen. IJs 
Colymbetes fuscus (bruine duiker)   Begroeide wateren. IJs 
Laccophilus minutus    Zeer algemeen. Voedselrijk water. Bp 
Anacaena spec.     Bp 
Hydrobius fuscipes   Zeer algemeen langs oevers van allerlei 

wateren. Bk 
Helochares cf lividis  Algemeen in begroeide wateren. Zouttolerant. 

Bk 
 
Waterwantsen 
Ilyocoris cimicoides (zwemwants)  Zeer algemeen. Voedselrijk, begroeid water. 

IJs 
Ranatra linearis  (staafwants)   Algemeen. Voedselrijk, begroeid water. IJs, 
Wb 
Plea minutissima (dwergbootsmannetje)  Algemeen. Plantenrijk stilstaand water. IJs, Wb 
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Notonecta viridis (kustbootsmannetje)  Algemeen in kustgebied. Zoet tot licht brak 
water. IJs, Wb 

Notonecta glauca (gewone bootsmannetje)  Zeer algemeen. Vrijwel overal. Wb 
Corixa punctata ((gewone duikerwants)  Algemeen. Voedselrijk water. Bp, Wb 
Corixa affinis (kustduikerwants)   Algemeen in kustgebied en waddeneilanden. 
      Voedselrijk brak water. Wb 
Callicorixa praeusta (vlekpoot)  Algemeen ook in kustgebied. Kan tegen brak 

water. Bp 
Sigara fossarum (slootsigaar)   Vegetatierijke sloten. Niet in brak water. IJs 
S. limitata (tweestreepsigaar)  Vrij algemeen op de zandgronden en in de 

duinen. Bp, Wb,  
S. scotti(vensigaar)  Vrij alg. in voedselarme vennen op 

zandgronden. Bk  
S. striata (gewone sigaar)    Algemeenste sigaar. IJs, Bp, Wb, Bk 
S. semistriata (driestreepsigaar)   Vrij alg. in vennen op zandgronden. Bk 
S. stagnalis/selecta (brakwater-/schorresigaar) Vrij alg. in brak water in kustgebied. Bk 

Hesperocorixa linneai (vlekmoerwants)  Algemeen in kustgebied. In voedselrijk, maar 
niet in brak water. IJs. 

 
Haftenlarven 
Cloeon dipterum     Algemeen in alle wateren. Wb 
Caenis horaria     Algemeen in alle wateren. Wb 
 
Argyronota aquatica (waterspin)   Algemeen in plantenrijk water. Wb, Bk 
  
Lekanospheroma rugicauda (zoutwaterpissebed)  Zeer algemeen in estuaria, zoutpannen. Bk 
 
 
Vogellijst van het Schierkamp van 24 tot en met 26 mei 2013 
 
Fuut 
Geoorde fuut 
Aalscholver 
Blauwe reiger 
Grote zilverreiger 
Lepelaar 
Grauwe gans 
Canadese gans 
Rotgans 
Brandgans 
Bergeend  
Nijlgans 
Wilde eend 
Krakeend 
Slobeend 
Kuifeend 
Tafeleend  
Eider 
Sperwer 
Buizerd  
Bruine kiekendief  
Torenvalk 
Fazant 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Bontbekplevier 
Zilverplevier 
Steenloper 
Kievit 
Kleine strandloper  
Drieteenstrandloper 

Oeverloper 
Tureluur 
Zwarte ruiter 
Wulp 
Regenwulp 
Grutto 
Rosse grutto 
Kokmeeuw 
Zilvermeeuw 
Kleine mantelmeeuw 
Stormmeeuw 
Visdief 
Grote stern 
Houtduif 
Turkse tortel 
Koekoek 
Velduil 
Gierzwaluw 
Grote bonte specht 
Veldleeuwerik 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Oeverzwaluw 
Graspieper 
Witte kwikstaart 
Gele kwikstaart 
Heggemus 
Kleine karekiet 
Bosrietzanger 
Rietzanger 
Spotvogel 
Grasmus 

Braamsluiper 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Fitis 
Tjiftjaf 
Grauwe vliegenvanger 
Roodborsttapuit 
Paap 
Tapuit 
Zwarte roodstaart 
Gekraagde roodstaart 
Roodborst 
Blauwborst 
Nachtegaal 
Merel 
Zanglijster 
Staartmees 
Koolmees 
Pimpelmees 
Winterkoning 
Rietgors 
Vink 
Putter  
Groenling 
Barmsijs 
Kneu 
Ringmus  
Huismus 
Spreeuw 
Ekster 
Kauw 
Kraai 
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Groendoeners: sporen in de sneeuw.  

Door Femmy Mulder 

In de sneeuw kun je gemakkelijk naar sporen van dieren zoeken. Het 

zal je verrassen hoeveel je kunt ontdekken, want buiten leven bijna 

overal dieren. In de tuin, op het balkon, op de daken en zelfs op de 

stoep.  

Probeer zoveel mogelijk verschillende sporen te ontdekken. En…van 

welke dieren zijn de sporen?? 

Op natuurbericht.nl kun je heel veel pootafdrukken vinden (zoek op 

diersporen). Je kunt proberen je sporen hiermee te determineren. 

En nu nog even wachten tot het winter wordt en er sneeuw ligt. 

Succes met het speuren naar sporen!! 
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Verslag excursie Herfstverschijnselen op Landgoed Vilsteren 

Door Sandra Narain (tekst), Herma Visscher (foto’s) 

Landgoed Vilsteren omvat 1035 ha, een dorp, een molen en een landhuis. Het was op zondag 22 

september 2013 dus weer een flinke wandeling. Gelukkig hadden we mild herfstweer en bleef het 

droog. We liepen met een bescheiden groep van vier deelnemers en twee gidsen. 

De route ging langs het landhuis, een beukenlaan en tevens één van de zichtassen, een mooi 

paadje tussen het hoge en het lage land, kronkelige paadjes, een theekoepeltje, een heuveltje 

(uitkijkpunt) in de vorm van een kurkentrekker, de kluizenaarshut, een prachtig uitzicht op de 

Vecht, langs de Grote Esch weer de weg over en dan langs weiland en beukenbos weer terug. Een 

afwisselend geheel met ook veel verschil in begroeiing.  

De meeste bomen oogden met hun groene bladeren nog niet echt in herfstsfeer. Groene bolsters 

van kastanjes en groene eikels lagen op de grond. Maar bessen waren aan de lijsterbes en de 

vuilboom al ruim aanwezig en de bramen waren alweer bijna op. De plant salomonszegel droeg nog 

donkere bessen. 

In het lage struikgewas ontdekte mijn collega-gids Agnes Neimeijer opvallend veel schuur- en 

eetsporen van reeën en in het zand trof zij zelfs verse schraapsporen en hoefafdrukken van deze 

dieren aan. 

De paddenstoelen lieten zich ook niet onbetuigd. Aan een dode, nog rechtopstaande boom met 

spechtengaten, groeiden prachtige echte tonderzwammen. Later kwamen we ook de platte 

tonderzwam tegen. Op verschillende plekken zagen en roken we de grote stinkzwam en we vonden 

nog een mooi heksenei, het nog gesloten vruchtlichaam van deze soort. Her en der lagen er mooie, 

gele aardappelbovisten, die nog zo gaaf waren dat ze hun naam eer aandeden. 

 
 

gele aardappelbovist gewone hertenzwam 

Op het dode hout langs de route was de witte bultzwam aanwezig, soms in combinatie met de 

grijze buisjeszwam, waar hij nog wel eens op parasiteert. Een prachtige gewone hertenzwam liet 

zich zien op een oude boomstronk en verderop stond een mooie oranje houtzwam op een 

omgevallen boomstam. Waarschijnlijk is dit de vermiljoenhoutzwam geweest, die op dat moment 

zich inderdaad op meer plekken liet zien. Nog meer opruimers die we aantroffen, waren de gewone 

zwavelkoppen en de indrukwekkende reuzenzwam. 

We eindigden de excursie met muizen. Agnes had de zaaddozen van de gele lis uit haar achtertuin 

meegenomen en liet zien hoe je met behulp van twee luciferstokjes daar een grappige muis van 

kan maken. Iedereen kreeg een muis als souvenir mee. 
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We waren begonnen op de parkeerplaats bij de kerk in Vilsteren en daar namen we na een 

geslaagde excursie weer afscheid van de deelnemers. 

 

vermiljoenhoutzwam 

 

witte bultzwam
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De Helmhorst, het vergeten landgoed 

Door Erik van Dijk (tekst en foto’s) (herplaatst vanwege wegvallen illustraties in ZNT nr. 2) 

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 villawijkje 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 Wijthmen.  
 

Figuur 1. De ligging van Landgoed 
Helmhorst, omzoomd door links de 
Helmhorstweg, Kuyerhuislaan, 
Ambeltpad en de spoorlijn naar 
Meppel.  
Links onderin zie je de splitsing van 

de spoorlijnen richting Meppel en 
Emmen. De Herfterlaan gaat hier over 
het spoor Meppel en vervolgt langs 
spoor Emmen.  
 

De Helmhorst in de 17
e
 à 18

e
 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 (zie foto), 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 19
e
 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 .  
 

Oude oprijlaan op de Helmhorst 
 
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 
(zie foto’s). 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.  
 
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. 
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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 diversiteit aan 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 of downloaden van de site van het KNNV.  
http://www5.knnv.nl/afdeling-zwolle/de-helmhorst 
  
 

 narcissen (Narcissus cv) 

 

 salomonszegel (Polygonatum multiflorum) 

 

 lelietje-van-dalen (Convallaria majalis)

mailto:hwj.vandijk@gmail.com
http://www5.knnv.nl/afdeling-zwolle/de-helmhorst
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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; 
- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Eén van de twee eiken van 200 jaar oud. 
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De visarend in het natuurgebied de Tichelgaten 

Door Cor Kauw (foto M. Schilder) 

Je leest het op waarneming.nl: de visarend is in de Tichelgaten gezien! 

Eerst even iets over de Tichelgaten. Dit mooie natuurgebiedje in Windesheim is ontstaan door het 
afgraven van klei voor de nabijgelegen steenfabriek. Na het faillissement van de steenfabriek in 
1982 zijn de gegraven kleigaten overgedragen aan Staatsbosbeheer. In de afgelopen 30 jaar is de 
kale vlakte veranderd in een populair wandelgebied. Wanneer je naar de kijkhut De Visarend in de 
uiterwaard loopt, kom je de steenovens nog tegen. Het gebied is zo rijk aan (zang)vogels dat wij in 
het voorjaar met de zangvogelcursus van het IVN dit gebied altijd bezoeken. 

Oktober 2013 had vele mooie dagen, dus wat doe je: je gaat erop uit om de visarend te kunnen 
spotten. De verrekijker gepakt, koffie mee en op de fiets ernaar toe. Je komt daar fotografen tegen 
met grote lenzen. "Ja, de visarend is wel gezien, maar hij vloog die kant op", vertelde de fotograaf. 
Verder zei hij: "Ik kom hier elke dag en de visarend wordt vaak gezien". Als vogelaar heb je 
geduld, dus wachten en het bekende rondje gelopen langs de kijkhut De IJsvogel. Maar geen 
visarend gezien. Het werk roept, dus naar huis gegaan. 

De volgende week wordt nog steeds de arend gezien. Het weer was ook nog super mooi! In de 
week van 21-27 oktober 2013 ging ik drie keer naar de Tichelgaten en iedere keer heb ik de 

visarend duidelijk waargenomen. Vanuit de ijsvogelhut heb ik hem daar wel een half uur gezien. Hij 
ondernam vele duikvluchten, maar helaas voor de visarend: er werd geen vis gevangen. Meerdere 
weken heeft de visarend zich opgehouden in de Tichelgaten. De fotograaf M. Schilder wiens foto ik 
mocht gebruiken, heb ik daar twee keer ontmoet. Ja, en als je dan niet naar de visarend kijkt, zie 

je op het water ook nog meer dan 
vierhonderd meerkoeten. 

De visarend 

De visarend (Pandion haliaetus) is 
een vrij kleine arend, die graag 
boven stilstaand water bidt en dan 
met uitgestoken klauwen op een 
vis duikt. Hij kan prooien pakken 
even zwaar als hijzelf en is dus 
relatief sterk gezien zijn grootte. 
De visarend is in de vlucht goed te 

herkennen door zijn geheel witte 
onderkant, zijn chocoladebruine 
bovenkant en zijn enigszins 
geknikte vleugel. Door het oog 
loopt een donkere streep. 

De visarend die zich bij de 
Tichelgaten ophield, was een 

juveniele vogel. Dit is te herkennen aan zijn lichte veerranden op de vleugels en de dwarsbandering 
op de grotere dekveren. Het verenkleed van de beide geslachten is gelijk. De lichaamslengte is zo'n 
55 cm en de spanwijdte bedraagt 150 tot 170 cm en het gewicht 1,5 tot 2 kg. De vrouwtjes zijn 
iets groter en zwaarder dan de mannetjes. Dit komt vaker voor bij roofvogels. Het dier eet vrijwel 
uitsluitend vis en is vooral bij beboste meren, rivieren of de zeekust te vinden. Dit komt goed 
overeen met de biotoop van de Tichelgaten. 

Visarenden vliegen over het wateroppervlak op zoek naar prooien die zich vlak onder het water 
bevinden. Wanneer ze een vis zien, duikt de arend met zijn kop naar beneden en gooit hij zijn 

poten naar voren. Zijn klauwen zijn vlijmscherp en op de poten zitten stekels, zodat de arend zijn 
glibberige prooi goed kan beetpakken. De visarend is een doortrekker en broedt nog niet in 
Nederland. Wel zijn er broedpogingen bekend. Deze visarend was dus op doortrek (bronnen: 
Wikipedia, vogelkijkhut.nl en Sovon). 



 

20e jaargang nummer 4 Zwols Natuur Tijdschrift | 29 

 

Sperweruil in Zwolle!  
 
Door Anne Reitsma (tekst en foto) 
 
Op 12 november 2013 mag ik voor mijn werkgever, de Nederlandse Spoorwegen, een trein rijden 

van Zwolle naar Leeuwarden. Ik rijd erg langzaam omdat het volgende sein voor mij rood is. Op de 

rijdraad (draad boven het spoor die de trein van stroom voorziet) zie ik een vogel, ter grote van 

een houtduif. Dichterbij gekomen zie ik echter aan de tekening van de vogel dat het hier niet om 

een duif gaat. Als de vogel – omdat de trein steeds dichterbij komt – zijn kop naar mij draait kan ik 

duidelijk de naar voren gerichte, felgele ogen zien en weet ik dat ik met een uil te maken heb. Ik 

zie nu ook de zwarte, langwerpige vlakken aan de zijkant van de kop en de gestreepte borst en 

weet dat ik met een sperweruil (Surnia ulula) te maken heb. De uil laat de trein zonder weg te 

vliegen gewoon onder zich door rijden. Omdat ik in een ICM rijdt, beter bekent als de koploper met 

zijn hoge cabines, kan ik de sperweruil van een afstand van nog geen 1,5 meter goed bekijken. 

Wat een kick is dit zeg! Helaas heb ik tijdens mijn werk geen camera bij me, dus het blijft bij een 

vermelding op waarnemingen.nl zonder foto. In eerste instantie zijn de mensen van het forum niet 

helemaal overtuigd van mijn waarneming. Het is natuurlijk ook een zeer bijzondere waarneming, 

de vierde in Nederland voor zover bekend. Als dagen later de meldingen en nu ook foto’s 

binnenstromen zijn ook zij overtuigd. De melding krijgt veel publiciteit van zowel TV als van de 

schrijvende pers en als je even op Google kijkt zijn de berichten niet van de lucht. Omdat ik zelf 

ook graag een foto van de sperweruil wil maken, ben ik samen met mijn vrouw José en mijn broer 

Gerrit op stap gegaan om een glimp van de vogel op te vangen en mogelijk te fotograferen 

natuurlijk. We hoeven geen moeite te doen om de uil terug te vinden want meer dan 14 dagen 

nadat ik de uil voor het eerst gespot heb, lopen er nog steeds legers fotografen uit het hele land en 

misschien zelfs daarbuiten rond om de uil op de gevoelige plaat vast te leggen. De sperweruil geeft 

alle fotografen ruimschoots de tijd beelden te maken en ook ik heb mijn kans gekregen. Ik ben 

benieuwd wanneer de sperweruil alle aandacht zat is en weer naar zijn leefgebied vertrekt. Toch 

mooi dat er zoveel mensen van hebben kunnen genieten. De geruchten dat het misschien om een 

ontsnapt exemplaar gaat, doen niets aan dit feit af. 

 sperweruil in Zwolle 
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De Nacht van de Nacht in Zwolle 
Door Annet van der Wal 

 

Duisternis is net als stilte en ruimte één van de oerkwaliteiten van het landschap. Een overdaad 
aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten. 
Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van 
lichthinder, organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht.  
 
Ook dit jaar heeft IVN-Zwolle weer meegedaan aan de Nacht van de Nacht. Het evenement werd 
dit jaar voor de negende keer georganiseerd door Stichting Milieuraad Zwolle. Het vond op 26 
oktober 2013 plaats in Doepark Nooterhof. 
 
IVN is niet de enige vereniging die meedoet. Zo zijn er elk jaar verschillende verenigingen, 
bedrijven en organisaties die meedoen. Er staan vrijwilligers van de vereniging voor Weer- en 
Sterrenkunde Thales met telescopen, er is muziek en toneel; het jeugdcircus Pavarini geeft een 
voorstelling, er zijn bedrijven die milieuvriendelijke verlichting aan de man/vrouw brengen; de 
Vlinderstichting houdt een lezing over nachtvlinders en studenten van Landstede organiseren een 
kinderactiviteit.  
 
Maar wat voor een activiteit organiseer je dan als IVN? Hoe laat je de schoonheid van de nacht zien 
of beleven? Het eerste wat veel bezoekers meestal doen is thuis een zaklantaarn zoeken en die 
meenemen!  
Wat doe je eind oktober terwijl veel planten al uitgebloeid zijn en hun bladeren laten vallen, vogels 
op trek gaan en de insecten die er nog zijn, zich hebben verstopt op een vorstvrije plek. 
Hoe maak je het IVN en de vrijwilligers in het donker zichtbaar? Wat in 2012 trouwens geen 
probleem was, omdat het die avond net volle maan was. 
Hoe zorg je ervoor dat je met je activiteit niet in weg loopt bij de andere deelnemers? 
 

 
Nacht van de nacht 26 oktober 2013 Zwolle (foto Marcellino Buitenhuis) 
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Wat we hebben gemerkt is dat je er het beste van uit kunt gaan dat je niets kunt zien tijdens een 
activiteit. En dat alles wat je wel ziet, mooi is meegenomen. Daarnaast veel uitproberen en 
overleggen over wat werkt in de praktijk. We willen natuurlijk ook nog dat het leerzaam is en 
houden het liefst ook nog rekening met het milieu. Voorwaar geen sinecure. 
 
Het organiseren van een activiteit in de afgelopen jaren heeft zo de nodige kennis opgeleverd. Zo 
weten we dat het in het Doepark niet zo donker wordt als midden op de hei. Op het park gaan alle 
lichten uit, ook de straatverlichting, maar dan is er nog veel licht uit de omgeving. Een bordje met 
een tekst van lichtgevende verf werkt dan ook niet omdat het niet donker genoeg is. 
Ook weten we nu dat je kleuren niet kunt zien in het donker en dat een zwart/wit masker tijdens 
de vossenjacht volstaat en dat je deelnemers met een zaklantaarn het beste groene folie kunt 
geven met een elastiekje en een uitleg erbij. Het duurt namelijk ongeveer 20 minuten voor je ogen 
aan het donker gewend zijn. Bij iedere zaklantaarn die aangaat, begint dat proces opnieuw. Groene 
folie omdat groen licht rustiger is voor de ogen en je beter contrasten kunt zien. Voor dieren is 
groen licht ook beter omdat zij groen licht nauwelijks waarnemen. 
 

Het is ieder jaar weer een hele puzzel om een leuke natuuractiviteit te bedenken maar wel een hele 
leuke uitdaging. Dit jaar hebben we voor de tweede keer een vossenjacht georganiseerd. Uiteraard 
aangepast aan het donker. In voorgaande jaren hebben we een zintuigenpad en een “ontdek het 
donker tocht” georganiseerd. Bij een zintuigenpad volgen deelnemers geblinddoekt een pad langs 
een touw. Bij de “ontdek het donker tocht” maakten we een wandeling om het park heen en lieten 
we het effect van lichthinder zien. Ook deden we onderweg allerlei zintuigspelletjes zoals b.v. 
vleermuis en mot en boomblindemannetje. 
 
Voor het organiseren van een activiteit als deze is het handig om je ook te verdiepen in het 
fenomeen lichthinder.  
Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s 
verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht 
dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder 
zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en 
reclameverlichting. Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is 
het belangrijk dat de nachten duister blijven. 
Hoe verder van de evenaar, hoe groter de lichtverschillen en hoe meer de natuur zich richt op het 
licht als informatiebron. Veranderingen in de verhouding tussen licht en donker zijn vaak het 
natuurlijke signaal voor veranderingen in gedrag, zoals trek- en broedgedrag en voedsel zoeken. 
De fotosynthese van planten wordt gestuurd door licht. Sommige planten kunnen niet groeien 
onder een continue belichting. Andere planten vertonen groeiafwijkingen. Het kiemen, de 
bestuiving en het bloeien van de plant worden door een teveel aan licht in de war gestuurd. Andere 
voorbeelden zijn bomen bij verlichtingspalen, die in de winter bladeren blijven dragen en dus kans 
lopen op bevriezing. Of bladeren en bloemen komen in het voorjaar juist te vroeg tot ontwikkeling 
waardoor de kans op vorstschade toeneemt.‘s Nachts zijn er allerlei dieren actief in plaats van 
overdag. Daar zijn verschillende redenen voor. Wanneer de zon ondergaat, daalt de temperatuur 
en worden de grond en de lucht vochtiger. Deze vochtige omgeving is ideaal voor kleine diertjes die 
zich daarin thuis voelen: aardwormen, spinnen, en andere kleine ongewervelden. 

Andere dieren voelen zich in het donker veiliger en minder bespied. Grotere dieren, zoals reeën, 
verlaten het veilige bos om te gaan grazen op open velden. Muizen gaan op zoek naar insecten en 

zaden. Soms is dit gevoel van veiligheid echter alleen maar schijn. Veldmuizen vormen 
bijvoorbeeld een lekker hapje voor nachtelijke roofdieren, zoals vossen, hermelijnen en uilen. Voor 
deze dieren is de belangrijkste reden om 's nachts op pad te gaan dus heel simpel: 's nachts loopt 
hun maaltijd rond!Niet alleen het dierenrijk komt 's nachts tot leven, ook zijn er soorten planten die 
's nachts actief zijn. Deze planten openen hun bloemen tegen de avond en verspreiden een lekkere 
geur om nachtvlinders te lokken voor de bestuiving. Bekende voorbeelden zijn de kamperfoelie en 
de teunisbloem. Bronnen: www.nachtvandenacht.nl en www.platformlichthinder.nl 

 
 

 

http://www.nachtvandenacht.nl/
http://www.platformlichthinder.nl/
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Gierzwaluwen in Assendorp en Zwolle-Zuid 2013. 

Door Anja Bosman-de Haan en Wietske Prummel (tekst), Ronald Boerkamp (foto’s) Met dank aan 

Jur Furda, Ellie Kemper, Reinier Smabers en Wim van Bruggen  

Na de mooie lezing over gierzwaluwen door Ronald Boerkamp in het voorjaar van 2013, ontstond 
het plan te gaan kijken hoe het met de gierzwaluw in Zwolle staat: waar broeden ze en hoeveel zijn 
er? De KNNV Zwolle hoopte een groot aantal enthousiastelingen te activeren om aan deze tellingen 
mee te doen. Als eerste in Assendorp. 

 

Op vrijdagavond 14 juni kwamen met mooi weer de auteurs van dit stukje en Jur Furda bij de 

DOAS aan de Hortensiastraat bijeen om te gaan kijken waar in Assendorp gierzwaluwen broeden. 

We hadden al van Ronald Boerkamp gehoord dat er gierzwaluwen broeden in de omgeving van de 

Korenbloemstraat. Iemand had daar gierzwaluwen zien invliegen. Dat klopt vast, want er vlogen 

enkele tientallen gierzwaluwen boven ons hoofd. Zelf zagen we daar geen gierzwaluwen invliegen. 

Er moeten in het gebied tussen Korenbloemstraat, Leliestraat en Deventerstraatweg vele 

broedplaatsen zijn. Dit werd diezelfde avond bevestigd door Ellie Kemper, die ons per e-mail 

berichtte dat zij die avond vanaf haar balkon in de Wipstrik 88 gierzwaluwen had gezien boven 

Assendorp en de binnenstad. 

Reinier Smabers berichtte ons later per e-mail dat er in Assendorp ook gierzwaluwen broeden aan 

de Groeneweg en in de zijstraten, zoals de Van Ittersumstraat, de Deventerstraatweg, de 

Klimopstraat en de Assendorperdijk en in de voormalige kerk, nu woongebouw, aan de 

Lijsterbesstraat/Assendorperstraat. Bij de verbouw van deze kerk werden nokpannen voor 

gierzwaluwen aangebracht, waarvan ze inderdaad gebruik maken. 

Wij gingen die avond verder en zagen gierzwaluwen invliegen in de Hertenstraat, in het eerste blok 

links vanaf de Van Karnebeekstraat. Een van ons had al jaren eerder geconstateerd dat hier 

gierzwaluwen broeden. We spraken met enkele bewoners, die - op ons getuur door de kijker naar 

hun dak - naar buiten kwamen. Sommige invliegopeningen in het huizenblok zijn bij een renovatie 

enige jaren geleden dichtgemaakt, omdat de bewoners niet goed konden slapen, maar gelukkig zijn 

voldoende invliegopeningen gespaard gebleven. Dit huizenblok is een belangrijk broedgebied voor 

gierzwaluwen. 

Ook zagen we gierzwaluwen invliegen in de noordelijke zijwand van het huizenblok op de hoek van 

de Oosterlaan en de Venestraat. Hier hadden we een leuke ontmoeting met een student die zijn 

afval kwam storten in de ondergrondse vuilcontainer. We vroegen hem of hij nog meer plekken in 

de Venestraat kende, waar gierzwaluwen invlogen. Het was duidelijk dat hij nog nooit van 

gierzwaluwen had gehoord, en ze ook niet had gehoord, ondanks dat ze ons om de oren gierden. 

Hij bleef ons best lang aanhoren, twijfelend tussen of hij dit leuk zou vinden of dat deze lui toch 

echt gek waren. 

Daarna zagen we nog gierzwaluwen invliegen achter de zonweringen van het gebouw van de GGD 

IJsselland aan de Zeven Alleetjes. Het werd donker en we hielden het voor gezien. Enkele dagen 
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later zag een van ons een gierzwaluw invliegen in het pand van DAN Wonen op de hoek 

Assendorperstraat-Klaasboerstraat. 

Op zaterdag 15 juni was het slecht weer en was er in Assendorp en in Zwolle-Zuid geen gierzwaluw 

te zien. Op maandag 17 juni was het mooie weer terug. Boven Gerenbroek en Gerenlanden, de 

twee wijken in de oostelijke helft van Zwolle-Zuid waar wij wonen, vlogen vele gierzwaluwen rond. 

De tweede auteur keek ‘s middags eens uit haar zolderraam aan de Gruitmeesterslaan73 

(Gerenlanden) en jawel, ze zag onder het dak van twee hoekhuizen van de rijtjeswoningen die daar 

staan, elk een gierzwaluw invliegen. Die avond maakte zij met haar vriend een rondje meer 

oostelijk door Gerenlanden, door de Jellissenkamp. En jawel, ook hier vlogen gierzwaluwen bij twee 

hoekhuizen onder het dak. Een groep van zeker twintig gierzwaluwen vloog rond boven de 

Jellissenkamp. Half juli zag zij bij een hoekhuis van een rijtje woningen aan de Gruitmeesterslaan 

een gierzwaluw invliegen. 

De eerste auteur maakte op 18 juni met haar man een rondje door de Jellissenkamp en zag daar 

een gierzwaluw invliegen in een derde huis. Die kwam na 10 minuten weer naar buiten, mogelijk 

na het voeden van de jongen. Een bewoner vertelde dat een dag eerder daar ook al mensen vogels 

zoekend hadden rondgelopen. Verder zag zij die dag maar liefst vier gierzwaluwen invliegen bij 

twee huizen in de Schepenenlaan, in Gerenbroek. Hier zaten vermoedelijk drie broedparen. Op 19 

juni ontdekte zij vier huizen in Gerenbroek, waar gierzwaluwen invlogen en dus broedden, en wel 

aan de Hoefslagmate, twee huizen aan de Haeckmate en een huis aan de Huetemate. Begin juli 

ontdekte zij nog invliegende gierzwaluwen bij een huis aan de Scheppinckmate. Ook in de Van 

Bosseware en de Van Hoogendorpware in Ittersumerlanden zag zij gierzwaluwen invliegen. 

 

In Gerenlanden zijn vermoedelijk twee kolonies geconstateerd (minstens zes adressen), in 

Gerenbroek vier (minstens negen adressen) en in Ittersumerlanden minstens een (twee adressen). 

Bij al deze huizen, op één na, vlogen de gierzwaluwen in onder de rechterdakkant. Zij vlogen dus 

rechtsom in; er was er maar een die linksom invloog, onder de linker dakkant. Opvallend is dat 

gierzwaluwen in deze wijken alleen invlogen in huizen zonder houten daklijsten, dus waar de 
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dakpannen rechtstreeks rond de muur grijpen. Boven huizen met houten daklijsten vlogen ook 

minder gierzwaluwen. Bij sommige huizen vlogen de vogels in onder de dakgoot. Veel 

gierzwaluwen vlogen in aan de noordzijde van een woning, vaak dicht onder de nok. De 

gierzwaluwen van de Lynnerkamp en de Gruitmeesterslaan vlogen echter in onder daken die op het 

zuidwesten en zuiden liggen. 

Wim van Bruggen en Ronald Boerkamp keken intussen rond in Schelle. Hier ontdekten zij een 

kolonie aan de Diasporalaan. Een kennis van ons die daar in de buurt woont, meldde dat zij 

gierzwaluwen van deze kolonie zag invliegen aan de Diasporalaan en aan de Miriam van 

Zwanenburghstraat. In Schellerlanden vonden Wim en Ronald een kolonie aan de Houtingkolk. Op 

deze locatie reageerde een broedende gierzwaluw op het geluid van gierzwaluwen, dat zij lieten 

horen. 

Tot slot 

Alle broedende gierzwaluwen die wij hebben aangetroffen, zijn ingevoerd op waarneming.nl. 

Wanneer veel gierzwaluwen ergens gierend rondvliegen, moeten er nesten zijn. Toch is het een 

toevalstreffer wanneer je een gierzwaluw ziet invliegen. Je moet geduld hebben en veel kijken. We 

hopen volgend jaar een ander deel van Zwolle te gaan bezoeken. Doet u mee? 

 

 

 

“Wanneer veel gierzwaluwen ergens gierend rondvliegen, moeten er nesten zijn.” 
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 KNNV Vogelcursus 2014 door Peter van Dam 

“Hoe mooi was het niet om in het schemerdonker ergens op de Holterberg te zitten wachten op de 
nachtzwaluwen. Vooraf al genoten van o.a. roodborsttapuit en boompieper. In afwachting van nog 
meer moois kwam tot twee keer toe een knorrende houtsnip voorbij, even later op dertig meter 
van ons gevolgd door een laag boven de grond jagende kerkuil. De sperweruil zullen we 
waarschijnlijk niet zien tijdens de cursus, maar wel heel veel andere soorten. De ervaring leert dat 
daar altijd bijzonderheden tussen zitten, die onvoorspelbaar zijn” 

Van februari tot en met juni 2014 begint er weer een vogelcursus o.l.v. Peter van Dam. We maken 
vrijwel de gehele ontwikkeling mee van wintergasten naar zomervogels. Het afgelopen kalenderjaar 
heeft laten zien, dat veel mensen op zoek zijn naar zo’n cursus, waarbij het leren (her)kennen van 
zoveel mogelijk vogelsoorten het hoofddoel is. 

De cursus bestaat uit theorieavonden en excursies, meestal in de naaste omgeving van Zwolle 
maar regelmatig ook verder weg. Tijdens de cursus in 2013 namen we minimaal 134 vogelsoorten 
waar.  

De theorie wordt gegeven op tien dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur in gebouw De Kruidwisch, 
Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle.  

De theoriedata zijn: 4 februari, 18 februari, 4 maart, 18/25 maart, 1 april, 8 april, 6 mei, 20 mei, 

3 juni en 17 juni (24 juni is reservedatum bij uitval van een cursusavond.) 

De excursies zijn op de zaterdagmorgen van 8.00 tot ongeveer 10.00 uur. Excursies verder van 
Zwolle duren tot ongeveer 12.00 uur. Waarschijnlijk komt er ook een excursieavond naar de 
nachtzwaluwen van de Sallandse Heuvelrug en een dagexcursie naar Schiermonnikoog. 

De excursiedata zijn: 8 februari, 1 maart, 8 maart, 29 maart, 5 april, 12 april, 10 mei, 17 mei, 
14 juni en 21 juni (reservedatum 15 februari) Excursiedoelen worden tijdens de cursus bekend 
gemaakt en vervoer per keer geregeld.  

Kosten Vogelcursus: €35,- voor leden van KNNV en IVN en €55,- voor niet-leden (exclusief 
vervoer bij excursies). Kosten te voldoen bij aanvang van de cursus. Er kunnen maximaal 25 
personen deelnemen. 

Informatie of aanmelden: knnv.vwgzwolle@gmail.com of Anja Bosman-de Haan: 038-4654735 

 

IVN Vogelzangcursus 2014 

Uitlopende takken, frisgroene kleuren en vrolijk gezang. Lekker naar buiten! 

De werkgroep Vogelzang organiseert ieder voorjaar de Vogelzangcursus. Iedereen die interesse 
heeft in de Zwolse zangvogels en graag het onderscheid tussen de verschillende soorten zang wil 

leren maken is van harte welkom bij deze cursus. Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is ook 
heel geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 

 Komend voorjaar 2014 start de vogelzangcursus op zaterdag 8 maart 
en de maandaggroepen starten op 10 maart. 

De IVN-vogelzanggidsen gaan wekelijks met groepen cursisten op pad 

om vogels te luisteren in diverse vogelgebieden in en rond Zwolle. Er 
zijn verschillende niveaus: beginners, gevorderden en wat er tussenin 

zit. En er zijn twee mogelijkheden qua dag: een zaterdagochtendgroep en een 
maandagochtendgroep. 

mailto:knnv.vwgzwolle@gmail.com
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De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur. De maandaggroepen starten om 09:00 uur, de 

zaterdaggroepen starten om 08:00 uur. De cursus sluiten we af met een slotexcursie van een hele 
ochtend voor de zaterdaggroepen op 24 mei en voor de maandaggroepen op 26 mei. 

Tijdens de cursus leer je luisteren naar en het onderscheid maken in de geluiden van vogels. We 

komen bijvoorbeeld kool- en pimpelmezen, boomklevers, roodborstjes, vinken of verschillende 
soorten spechten tegen. Maar ook vogels van moerasbosjes en terugkerende trekvogels als 
zwartkop, tuinfluiter, kleine karekiet, nachtegaal of spotvogel. De gidsen kunnen allerlei 
wetenswaardigheden van de vogels vertellen of hoe en waar ze leven. 

De kosten voor deelname zijn € 40 voor niet-leden, en € 25 voor leden/donateurs van het IVN en 

KNNV. Voor kinderen van niet-leden zijn de kosten voor deelname € 20 en voor kinderen van leden 
van IVN en KNNV € 12,50. Meer weten? Stuur een email aan vogelzang@ivnzwolle.nl of bel Martje 
Dijks 038-4216315 (tussen 18.30 en 19.00 uur) 

Aanmelding: Via het aanmeldformulier op de website www.ivnzwolle.nl tot 23 februari 2014. 

Foto’s pimpelmees en huismussen gemaakt door Mark Zekhuis. 

 
 

 

Teuntje Lindhoud overleden 

 
Vlak voor het verschijnen van dit ZNT kregen wij het bericht, dat op 22 november 2013 is 

overleden Teuntje Lindhoud, lid van IVN Zwolle sinds 1992. Teuntje was een actieve en markante 

natuurgids en vogelgids. Ze heeft met haar liefde voor de natuur veel mensen meer belangstelling 

voor en kennis van de natuur meegegeven. 

We wensen haar familie veel sterkte. 

 

In het volgend ZNT-nummer willen wij een in memoriam aan Teuntje wijden. 

Namens het bestuur van IVN Zwolle, 

Joke Geschiere, secretaris 

mailto:vogelzang@ivnzwolle.nl
http://www.ivnzwolle.nl/
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Van de Bestuurstafel, KNNV en IVN 

Over kwaliteit, veranderingen en kansen 

Al twintig jaar kunnen leden, donateurs en andere belangstellenden rekenen op het Zwols Natuur 

Tijdschrift. Per kwartaal komt dit blad bij hen in de bus. Aanvankelijk was het ZNT vooral de 

verbindingsschakel tussen de besturen van de uitgevers en de lezers. Er ging verenigingsnieuws in 

rond, er werden activiteiten in uitgemeten en steeds vaker verschenen er artikelen over de natuur 

uit de regio. Het ZNT was en is nog steeds een belangrijke schakel tussen de mensen in het veld en 

de besturen. 

De tijd schrijdt echter voort. Op allerlei niveaus woedt een heftiger discussie over de toekomst van 

de geschreven pers. De digitale communicatie neemt een steeds belangrijkere plaats in. Door deze 

techniek is het mogelijk om snel en voordelig te communiceren. Onze beide verenigingen doen 

daar driftig aan mee met digitale nieuwsbrieven. Hierdoor heeft het gedrukte ZNT een deel van zijn 

bestaansrecht verloren. 

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een bezinning in de besturen van KNNV en IVN. Kernvraag 

is hoe wij tegen aanvaardbare kosten onze lezers kunnen blijven bedienen. Ook stellen wij ons 

vragen over de grafische mogelijkheden om een blad te blijven maken want de ontwikkelingen in 

deze sector staan evenmin stil. Waren we vroeger voor het vervaardigen van een blad aangewezen 

op een stencilmachine, tegenwoordig kun je redelijk eenvoudig mooie kleurenproducties maken. 

Kenmerk van het huidige ZNT is dat het blad gemaakt wordt door een groep ijverige vrijwilligers. 

Qua inhoud zijn het vooral gastauteurs die voor de verhalen zorgen. Daar zit nogal wat kwaliteit 

bij. Daar waar veel verenigingsbladen vooral uitblinken in kwantiteit onderscheidt het ZNT zich door 

een traditie van een reeks van zeer goed geschreven artikelen, opgetekend door bekwame auteurs 

die flora en fauna van de regio op hun duimpje kennen. Bovendien neemt het aantal verdienstelijk 

producerende fotografen hand over hand toe. 

De besturen van KNNV en IVN hebben een paar knopen doorgehakt. Voor al het snelle 

verenigingsnieuws bedienen wij ons voortaan van digitale media. Maar we willen een gedrukt blad 

niet missen. De nummers van de afgelopen jaren hebben de lezers een schat aan prachtige 

verhalen opgeleverd die uniek zijn. Geen enkel ander ‘groen’ tijdschrift is in staat om beter en 

interessanter te berichten dan ons ZNT. Het gat in de bladenmarkt over wat groeit en bloeit in de 

regio Zwolle is exclusief voor ons! 

Daarom heeft het bestuur, na overleg met de redactie, zich verplicht om te verkennen of het 

mogelijk is om twee keer per jaar een full color uitgave van het ZNT uit te brengen. De 

mogelijkheden zijn er. Zo’n blad zal er dan heel anders uitgaan zien. De verhalen blijven dezelfde 

want we beschikken over een korps bekwame schrijvers. Daarom willen we een eigen redactie 

handhaven. Het technisch proces denken we uit te besteden waardoor veel belastend corveewerk 

bij vrijwilligers uit handen wordt genomen. Het valt te verwachten dat er advertenties in het blad 

komen te staan. Ondanks deze vernieuwingen mogen de kosten beslist niet hoger worden want het 

ZNT drukt nu al zwaar op onze begrotingen. 

Meer dan ooit moet al het nieuwe ZNT een visitekaartje worden voor Groen Zwolle. In de komende 

periode zullen de plannen worden uitgewerkt. Daarover zullen we u zorgvuldig op de hoogte 

houden. 

Betty van Leeuwen, voorzitter KNNV 

Jan van Lenteren, voorzitter IVN Zwolle e.o. 
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Nieuwe kleding voor IVN-vrijwilligers Zwolle 

 

In 2012 heeft Landelijk IVN een nieuwe huisstijl ingevoerd om de naamsbekendheid en 

zichtbaarheid van het IVN te vergroten om op deze manier nog meer mensen te enthousiasmeren 

voor de natuur in hun eigen omgeving. De 170 afdelingen werd verzocht de nieuwe stijl op 

verschillende fronten in hun afdeling in te voeren.  

IVN Zwolle heeft in 2012/2013 de nieuwe huisstijl ingevoerd met het nieuwe logo, de nieuwe 

slogan, vlaggen en brief- en factuursjablonen, in aansluiting bij de vernieuwde landelijke website 

en de Nieuwsbrief in huisstijl. Er wordt gewerkt aan een activiteitenfolder in nieuwe stijl. Landelijk 

IVN heeft in 2012 een nieuwe kledinglijn ingevoerd. De kleding van IVN Zwolle, tien jaar oud, 

bestaande uit bodywarmers en rugzakken, was aan een update toe. Dit gold zowel het logo, de 

kleur, als de functionaliteit. Ook is het zo, dat lang niet alle gidsen voorzien waren van IVN-kleding. 

Daarom heeft het bestuur van IVN Zwolle besloten over te gaan tot de aanschaf van nieuwe 

kleding volgens de landelijke IVN-kledinglijn: een polo en een jas. De kleding wordt in bruikleen 

verstrekt aan actieve natuurgidsen, assistent-gidsen en andere vrijwilligers. IVN Zwolle krijgt door 

de goed herkenbare kleding een professionele uitstraling. Hiermee willen we onze missie, mensen 

van alle leeftijden meer bij de natuur betrekken, nog beter uitvoeren. Landelijk IVN heeft voor de 

nieuwe kledinglijn gebruik gemaakt van duurzame materialen. De financiering van dit project voor 

nieuwe kleding vereiste een gedegen aanpak. Door het besluit om voor een goede en doelmatige 

kwaliteit te gaan en er een grote groep actieve vrijwilligers is, moest een bedrag van 6000 euro 

beschikbaar komen. Dat is gelukt. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 2013 hebben de leden ermee ingestemd een bedrag van 

1000 euro uit de verenigingskas te bestemmen voor nieuwe kleding. Dit was mogelijk doordat in 

2012 extra geld was binnengekomen door enkele projecten. Tevens ging het niet ten koste van de 

reservering van ruim 4000 euro voor de komende Natuurgidsencursus. 

De resterende 5000 euro hebben we door fondswerving verkregen. Van De Gasthuizen ontvingen 

we 2000 euro, van Het Hervormd Weeshuis 1000 euro en van Stimuleringsfonds Rabobank 

IJsseldelta 2000 euro. De fondsen hebben te kennen gegeven, dat ze het een nuttig project vinden. 

We zijn heel blij met deze bijdragen. De bestelling van de kleding zal waarschijnlijk in januari 2014 

plaatsvinden. 

Als alles volgens plan verloopt zijn onze actieve vrijwilligers in het voorjaar bij hun veldwerk goed 

herkenbaar als IVN-er, in fris groene kleding met daarop onderstaande slogan.  

 

 
 

Namens het bestuur, Joke Geschiere, secretaris 

 

 

. 
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Agnes Neimeijer stopt als natuurgids voor IVN Zwolle 

“Omdat ik veel excursies doe op de landgoederen “Den Alderdinck” en “Het Rosendaal” in Heino, 

wil ik stoppen als natuurgids voor het IVN in Zwolle. Sinds 1989 ben ik gids bij het IVN. Elk jaar 

heb ik vier excursies gegeven op de landgoederen in de buurt. Ook nog vele malen excursies op 

verzoek van gezelschappen, verenigingen en scholen en Natuurmonumenten. In de beginjaren heb 

ik veel geleerd van Han van Buuren, Bill van Kessel, Hans de Jong, Fer Tromp en Conny Snoep. 

Later deed ik wandelingen met Teuntje Lindhoud, Greet Meima, Gerda Boonstra, Fred Mensink, 

Jellie Rijlaarsdam, Sandra Narain en Heike Tack. Zelf heb ik er veel van geleerd, want ik verdiepte 

mij in de geschiedenis van de landgoederen in de buurt van Heino en Zwolle, zoals De Colckhof, 

Vilsteren, Den Berg, Den Alerdinck, Het Nijenhuis, De Horte, de Mataram, Soeslo, Eerde etc. 

Veel mensen hebben genoten van de wandelingen. Vaak heb ik gewezen op heel gewone dingen 

onderweg zoals reeënsporen, spechtgaten, vogelnestjes in meidoornhaag, geuren van wilde 

bloemen zoals schijfkamille, harsbobbeltjes op Douglas, plukplaats van sperwer, vossenkeutels, 

uilenballen, paddenstoelen, teveel om op te noemen. 

De waardering van de deelnemers heeft me goed gedaan. Aan het IVN heb ik veel vriendschappen 

overgehouden. Ik ben een rijker mens geworden door het leren zien, voelen, ruiken, horen van de 

natuur dicht bij huis. Graag tot ziens op één van de landgoederen in Heino: “Den Alerdinck” en “Het 

Rosendaal”.  

Groeten van Agnes Neimeijer. Heino, 12 oktober 2013 

 

Activiteiten IVN en KNNV 
 

De Algemene Ledenvergadering van IVN Zwolle vindt plaats op 
woensdag 26 maart 2014. 
De leden ontvangen tijdig per post de agenda voor de ALV en het Jaarverslag 2013. 

Noteer de datum vast in uw agenda 
 

De Algemene Ledenvergadering van KNNV Zwolle zal plaatsvinden 
op donderdag 6 maart 2014. 
Plaats: Doepark Nooterhof. De leden ontvangen tijdig per post de agenda voor de ALV en het 
Jaarverslag 2013. 
 

 

Cursus Wilde bijen KNNV Zwolle 
In januari 2014 gaan we van start met de nieuwe cursus 'Wilde Bijen en andere vliesvleugeligen'. 

De cursus is bedoeld voor een ieder die meer wil weten over wilde bijen en hun 

leefomstandigheden en een bijdrage wil (gaan) leveren aan het verbeteren van de 

leefomstandigheden en eventueel deze kennis verder wil uitdragen. Beginners en gevorderden zijn 

welkom. Naast de bekende honingbij zijn er ca. 350 soorten wilde bijen in Nederland, die o.a. een 

belangrijke rol spelen bij de bestuiving van gecultiveerde en wilde gewassen en daarmee de 

voedselvoorziening van mens en dier en uiteraard door hun eigenheid een belangrijk aandeel 

leveren aan de natuurbeleving. Naast andere insecten is deze diergroep ook zeer belangrijk als 

voedsel voor (jonge!) vogels, vleermuizen en andere dieren.  

In acht bijeenkomsten, waarvan één algemene inleiding, één practicumochtend, twee lezingen en 
vier excursies op verschillende locaties, wordt aandacht besteed aan soortherkenning, verspreiding, 
levenswijze, overwintering, gezondheid, voedsel, bedreigingen, groenbeheer, nesthulp. 



 

20e jaargang nummer 4 Zwols Natuur Tijdschrift | 40 

 

De bijeenkomsten vinden plaats op: de zaterdagen 25 januari, 15 februari, 15 en 22 
maart, 12 april, 17 mei, nader te bepalen datum in juni/juli, 23 augustus 2014, van 
10.00-12.30 uur. Mogelijk zal één lezing op een doordeweekse avond worden gehouden. De 
theorie- en practicumochtend en de beide lezingen worden gehouden in de Kruidwisch, Doepark 
Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle. De excursies worden gehouden op nader te bepalen locaties.  

Docent: Anne Jan Loonstra. Anne Jan is bijendeskundige en landelijke bekend als mede-auteur 
van het in 2012 verschenen boek 'De Nederlandse bijen', deel 11 van de reeks 'Natuur van 
Nederland'. Gastsprekers: Pieter van Breugel en Arie Koster 

Kosten: € 35,- voor leden van KNNV en IVN Zwolle, € 55,- voor niet-leden, te voldoen bij aanvang 
van de cursus. Dit bedrag is inclusief deskundige begeleiding, cursusboek, gebruik microscopen en 
ander materiaal. Exclusief vervoer naar excursiedoelen, koffie/thee en andere consumpties. 
Aanmelden en informatie: Anja Bosman - de Haan, tel. 038 - 4654735, e-mail: 
zwollewildebijen@gmail.com. Er is plaats voor max. ca. 30 deelnemers 

 

Nieuwjaarstocht KNNV 
We beginnen het jaar fris op zondag 12 januari 2014 om 10.00 u. 
U bent dan met uw gezin, partner of familie welkom in de Kruidwisch voor nieuwjaarswensen onder 
het genot van een kop koffie/thee of warme chocolademelk met wat lekkers erbij. 
Daarna gaan we met zijn allen op de fiets een rondje Langenholte doen of eventueel nog wat 
wandelen op de Agnietenberg. Na afloop kunnen we met soep en brood weer opwarmen in de 
Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle. Omstreeks 13.30 u. keren we huiswaarts. 
Opgave is niet nodig, maar kan wel handig zijn als u op de hoogte gehouden wilt worden van een 
eventuele wijziging in het programma: via anjabosmandehaan@hotmail.com. 
 

 

Lezingen 
Alle lezingen worden gehouden in Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle. 
Aanvang: 20.00 u. Toegang vrij voor belangstellenden. 
 
Op donderdag 16 januari 2014 spreekt Erik van Dijk (natuurhistorisch secretaris KNNV Zwolle) over 
de Donaudelta. 
 
Op dinsdag 21 januari 2014 spreekt Jeroen Bredenbeek (boswachter bij Staatsbosbeheer) over 
‘Planten in de Weerribben’. 
Organisatie: Plantenwerkgroep KNNV. 
 
Op donderdag 13 februari 2014 is de lezing van Fokko Erhart (FREENature, natuurfotograaf). Titel: 
‘‘Bulgarije: vogels en natuurlijke begrazing’. Ervaringen in Bulgarije en Nederland. 
 
Op dinsdag 25 februari 2014 is de lezing van Ronald Messemaker (boswachter 
Natuurmonumenten). Titel: ‘Landschap, flora en fauna van de Wieden’. Organisatie: 
Plantenwerkgroep KNNV. 
 
Op donderdag 13 maart 2014 zal Jan van Marle een lezing houden over het Reestdal. 
 
Op woensdag 26 maart 2014 houdt Jos Schouten (boswachter Natuurmonumenten) een lezing met 
de titel: ‘Heidebeheer op de Sallandse Heuvelrug’. 
Organisatie: Plantenwerkgroep KNNV. 
 

Op woensdag 16 april 2014 zal Robert Pater (Werkgroep Calutra) spreken over ‘Bevers in de 
IJsseldelta’. 
 
De programma’s van de Vogelwerkgroep, de Paddenstoelenwerkgroep, Insectenwerkgroep, 
Werkgroep Hydrobiologie en de andere werkgroepen zijn bij het ter perse gaan van dit ZNT nog 
niet bekend. Zodra er meer bekend is, wordt dit vermeld op de website: www5.knnv.nl/zwolle. 
 
Anja Bosman – de Haan, coördinator activiteiten KNNV Zwolle, T 038 - 4654735 

mailto:zwollewildebijen@gmail.com
mailto:anjabosmandehaan@hotmail.com
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Landelijke Libellendag 22 maart 2014 in Zwolle 

De jaarlijkse landelijke dag voor libellenstudie van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 

(NVL) wordt weer in Zwolle gehouden en wel op zaterdag 22 maart in de Refterzaal van het 

Dominicanenklooster. Zie voor het programma en de tijden: www.brachytron.nl  

 
 

KNNV Zwolle 110 jaar in 2014  

In 2014 is het 110 jaar geleden dat KNNV Zwolle werd opgericht. We willen dat niet ongemerkt 

voorbij laten gaan, maar het gaan vieren met alle leden van KNNV Zwolle - ook eventuele partners, 

familie en vrienden zijn welkom - op zaterdag 27 september rondom Doepark Nooterhof. Nadere 

berichtgeving volgt, maar zet u het alvast in uw nieuwe jaaragenda?!  

 

Nationale tuinvogeltelling op 18 en 19 januari 2014. Voor meer informatie: 

www.vogelbescherming.nl  

http://www.vogelbescherming.nl/
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Sperweruil in Zwolle, november 2013, foto Eric Tempelaars 

 






	ZNT-2013-4_voorkant
	ZNT-2013-4 binnenvoor
	ZNT 2013 4 binnenwerk kleiner
	ZNT-2013-4_binnenachter
	ZNT-2013-4_achterzijde

