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Van de redactie 

Daar is ie dan! Het eerste ZNT van 2014 is een feit! Er zullen dit jaar 2 nummers 
uitkomen. Dat neemt niet weg dat er weer genoeg kopij binnengekomen is en dat de 
redactie haar taak weer met veel plezier uitgevoerd heeft. In dit nummer vindt u enkele 
afbeeldingen in kleurendruk. Waarschijnlijk komt het volgende nummer geheel in kleur. 

Het voorjaar is warmer, droger en zachter dan andere jaren: met 210 uur zon, 26 mm 
regen en een gemiddelde temperatuur van 8,4 graden tegenover de gemiddelde waarden 
(over de periode van 1981 tot 2010) met 125 uur zon, 68 mm regen en 6,4 graden. En 
dat terwijl maart vorig jaar één van de koudste maanden was. 

Dat het zo warm is en dat de natuur daarop reageert is goed te merken: bolgewassen zijn 
uitgelopen, bloesem heeft de straten alweer roze gekleurd. Zwanen, ooievaars en ganzen 
zijn al eieren aan het leggen, klapeksters bouwen grote nesten in de toppen van bomen. 
Vlinders dartelen door alle tuinen. Bij het Engelse werk is een koppel ijsvogels 
gesignaleerd. 

Hoewel de sperweruil na half februari niet meer waargenomen is, is er genoeg te beleven 
in en rond Zwolle. In dit nummer onder andere verslagen van de tuinvogeltelling, 
activiteiten in de Vreugderijkerwaard, recensies van interessante boeken en de vaste 
rubrieken als Groendoeners en Buiten kijken. 

De agenda van de activiteiten van IVN en KNNV, die tot en met het vorige nummer in het 
ZNT was opgenomen, kunt u voortaan vinden op de websites van de verenigingen 
(www.ivnzwolle.nl en www.knnv.nl/zwolle). Tevens kunt u zich op de nieuwsbrieven van 
de verenigingen abonneren via ivnzwolle@ivnzwolle.nl of secretaris@zwolle.knnv.nl 

Wij wensen u veel leesplezier en een mooie en natuurlijke zomer! 

 

De redactie 

Wietske Prummel 

Jeroen Koot 

Carin van de Ploeg 

 

zntredactie@live.nl 
 
 
De sluitingsdatum voor de kopij voor het volgende nummer is 15 september 

2014. 
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Wasplaten in de gemeente Zwolle 
Door Piet Bremer 

Binnen de KNNV-IVN afdeling Zwolle bestaat een heel actieve werkgroep paddenstoelen. 
Elke week in voorjaar en herfst vinden excursies plaats. En op die excursies worden 
regelmatig bijzondere paddenstoelen gevonden. Ik houd de stille hoop dat een van de 
leden van deze werkgroep de taak op zich neemt alle binnen de gemeente Zwolle 
waargenomen bijzondere vondsten op een rij te zetten. Vervolgens kan daaruit een 
overzicht gemaakt worden van alle in deze gemeente gevonden soorten. Maar zo`n 
checklist is een hele klus en vereist ook een controle van twijfelachtige opgaven. Ik doe 
hierbij - met hulp van meerdere leden van de werkgroep - alvast een bescheiden aftrap. 
Ik beperk mij hier tot een groep van soorten die aan elk excursie zowel letterlijk als 
figuurlijk kleur geeft, namelijk de groep van de wasplaten, ofwel soorten die behoren tot 
het geslacht Hygrocybe. Het doel van het artikel is een zo volledig mogelijk overzicht 
van dit geslacht voor de gemeente Zwolle te geven. 

Wasplaten 
Wasplaten zijn een populaire groep paddenstoelen vanwege hun fraaie opvallende 
kleuren. Rood, oranje en geel komen het meest voor, maar er bestaan ook wasplaten met 
groene, grijze, witte, bruine en lila gekleurde vruchtlichamen. Er is dus sprake van een 
heel palet aan kleuren bij de vruchtlichamen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben 
dat zij wasachtig aanvoelen. In ons land groeien de meeste soorten in graslanden, waar 
hun tinten opvallen tussen het groene tot iets bruin- of grijsgroene gras. Graslanden met 
veel soorten wasplaten worden wasplatengraslanden genoemd. Het gaat altijd om al 
meerdere jaren en soms heel lang niet meer bemeste graslanden, zowel hooiland als 
weiland, met een relatief groot aandeel aan mossen. Zij worden behalve door wasplaten 
ook gekenmerkt door aardtongen, koraalzwammen, knotszwammen en satijnzwammen. 
Deze graslanden hebben soms veel reliëf. Het geslacht Hygrocybe is uitgebreid 
beschreven door Arnolds (1990). In ons land komen 47 wasplatensoorten voor. 

De eerste vondsten in Zwolle 
In 1985 verscheen in de Tureluur, een van de voorlopers van het Zwols Natuurtijdschrift, 
een verhaal van de hand van Bert Dijkstra over de omgeving van de vijver op 

begraafplaats Kranenburg. Hier groeiden toen al veel wasplaten in het grasland, dat 
grotendeels behoort tot het steenanjergrasland (Festuco-Thymetum). Het in ons land op 
zandgrond algemene vuurzwammetje (H. miniata) is hier aanwezig, evenals de 
zwartwordende wasplaat (H. conica) en het sneeuwzwammetje (H. virginea). In de kwart 
eeuw daarna werden hier nog drie soorten gevonden, namelijk de elfenwasplaat (H. 
ceracea), het papegaaizwammetje (H. psittacina) en de weidewasplaat (H. pratensis). De 
laatste soort werd pas in 2011 voor het eerst opgemerkt door Bert Dijkstra en Herman 
Sieben. Dit is de enige plek van deze soort binnen de gemeente Zwolle. Met zes soorten 
wasplaten is dit grasland het meest soortenrijke wasplatengrasland binnen de gemeente. 
Behalve wasplaten groeien hier ook aardtongen, fraaie koraalzwam (Clavulinopsis 
laeticolor) en de zeldzame zwartsnedesatijnzwam (Entoloma serratulum). 

Het tweede en het derde wasplatengrasland binnen de gemeente werden voor het eerst 
door Gerritsen et al. (1987) genoemd. Het gaat om de IJsseldijk bij het Engelse Werk met 
de heel bijzondere puntmutswasplaat (H. acutoconica) en het rivierduin van de 
Vreugderijkerwaard. Op dit rivierduin komen de drie in ons land meest algemene soorten 
voor (zwartwordende wasplaat, sneeuwzwammetje en papegaaizwammetje). Aan deze 
lijst werd in 2010 als vierde soort de puntmutswasplaat toegevoegd (vondst H. Sieben). 
En in het gebied zouden meer soorten voor kunnen komen. De aandacht voor 
paddenstoelen is hier de afgelopen 25 jaar gering geweest. 
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Tabel 1. Wasplaten binnen de gemeente Zwolle; de soorten en de gebieden waar ze zijn 
waargenomen in de periode 1985 – 2013. 1 = aanwezig. 

 

Zowel tabel 1 als figuur 1 laten zien dat in de gemeente Zwolle onderhand 13 gebieden 
bekend zijn waar twee of meer soorten wasplaten voorkomen. Naast de reeds genoemde 
drie gebieden zijn er dus nog 10 gebieden met wasplaten. In 2009 bleek dat de 
kievitsbloemhooilanden van Langenholte en de Agnietenberg leefgebied zijn van 

wasplaten. Vele kilometers zijn hiervoor afgelopen op zoek naar graslandpaddenstoelen. 
Dé topper bleek het perceel bij de Agnietenberg met een score van onderhand vijf soorten 
wasplaten, waaronder de kleverige wasplaat (H. glutinipes) en de grauwe wasplaat (H. 
unguinosa). De laatste soort werd hier in 2013 voor het eerst binnen de gemeente Zwolle 
gevonden. Vooral het papegaaizwammetje en sneeuwzwammetje komen in diverse 
percelen kievitsbloemhooiland voor, vooral op de iets hogere gedeelten. Koraalzwammen 
en satijnzwammen komen maar heel sporadisch voor, terwijl aardtongen in het geheel 
niet zijn gevonden (Bremer 2014). 

Een verrassing is ook het tussen Zwolle en Berkum gelegen Roodhuizerpad, waar nu vier 
soorten bekend zijn: de drie meest algemene soorten en de elfenwasplaat. Deze locatie 
werd door Melchior van Tweel voor het eerst opgemerkt. Begraafplaats Bergklooster is 
eerder uitgebreid besproken vanwege haar zeer bijzonder kruidenflora (Bremer 1998). 
Maar ook haar mycoflora is bijzonder, met drie soorten wasplaten. Het hooiland binnen 
het Aapark is heel bijzonder omdat het een vochtig hooiland is (alle andere voorbeelden 
zijn veel droger) met als enige plek binnen de stad de grauwe wasplaat (H. unguinosa), 
die hier samengroeit met de kleverige wasplaat en het papegaaizwammetje. Bijzondere 
aardtongen of koraalzwammen zijn hier nooit gevonden, terwijl het gebied de afgelopen 
25 jaar toch elke herfst wel een keer is bezocht. 
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Figuur 1. Het aantal soorten 
wasplaten in verschillende 
onbemeste graslanden in de 
gemeente Zwolle. Locaties met 
maar één soort zijn weggelaten. ? = 
mogelijk interessante 
graslandvegetaties met wasplaten 
op dijken, bermen etc. Grijs = 
stedelijk gebieden binnen de 

gemeente. 

De soorten 
In enkele figuren is de verspreiding van de meest algemene soorten weergegeven. Figuur 
2 laat de verspreiding van de zwartwordende wasplaat zien. De soort komt rondom de 
stad voor, zowel in het Vechtdal, omgeving Zwarte Water als in het IJsselgebied. 
Opvallend is wel dat deze soort zeldzaam is in het kievitsbloemhooiland. Het is meer dan 
de andere wasplaten een pionier; een soort die eerder dan andere wasplaten zich in 
onbemest, mosrijk grasland weet te vestigen. 

Het sneeuwzwammetje laat een veel zwaarder accent zien langs het Zwarte Water, waar 
het de meest algemene wasplaat is in het kievitsbloemhooiland (figuur 3). Het 
papegaaizwammetje heeft zelfs haar zwaartepunt in deze hooilanden (figuur 4). Het 
vuurzwammetje is een soort van de relatief meest schrale, zure en mosrijke vegetaties. 
Het is opmerkelijk dat het vrij snel in de natuurstrook van het Westerveldse bos is 
verschenen (figuur 5). 

  

Figuur 2. De verspreiding van de zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) in de 
gemeente Zwolle (foto Herma Visscher). 
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Figuur 3. De verspreiding van het sneeuwzwammetje (Hygrocybe nivea) in de gemeente 
Zwolle (foto Herma Visscher). 

 
Wasplatengrasland = eeuwenoud grasland? 

Soortenrijke wasplatengraslanden zijn in de regel ongestoorde graslanden, waar maar 
heel weinig gemest is in het verleden (en ieder geval geen kunstmest) en waar de bodem 
nooit verstoord is door scheuren en ploegen en waar enig reliëf voorkomt of zich heeft 
ontwikkeld. Het voorgaande betekent dat wasplatengraslanden soortenrijker zijn 
naarmate ze ouder zijn. Zien we binnen de Zwolse graslanden ook een relatie met het 
stoppen van bemesting en verstoringen? 

Als we uitgaan van de twee soortenrijkste graslanden, Kranenburg en de hooilanden bij 
de Agnietenberg, dan heeft het verhaal twee gezichten. Laatstgenoemd gebied betreft 
een eeuwenoud soortenrijk hooiland dat rijk is aan reliëf. 

Al ten tijde van de aankoop door Landschap Overijssel had het perceel een grote waarde. 
Dat blijkt ook duidelijk uit de kruidenflora. Hier komen naast kievitsbloemen ook grote 
pimpernel (Sanguisorba offinalis), gulden boterbloem (Ranunculus auricomus) en kale 
vrouwenmantel (Alchemilla glabra) voor, waarmee het in vergelijking met andere 
kievitsbloempercelen een top score heeft. Hier gaan hoge leeftijd, een relatief `grote` 
rijkdom aan kruiden en relatief `grote` rijkdom aan wasplaten samen. De vijver op 
genoemde begraafplaats is in de jaren dertig gegraven. Het ecologisch beheer is hier 
ingezet door Wim Vlaanderen, zo`n 30 jaar geleden. Het verschijnen van wasplaten hier 
toont het succes van de verschraling. Maar ook rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp. 
praetermissa), waternavel (Hydrocotyle vulgaris), steenanjer (Dianthus deltoides) en 
groot geel walstro (Galium verum) geven dit succes aan. Ook rondom de vijver gaat een 
relatief `grote` rijkdom aan kruiden samen met een relatief `grote` rijkdom aan 
wasplaten. Maar het gaat dus niet om een heel oud grasland. 

Wasplaten kunnen dus ook in jonge graslanden met meerdere soorten verschijnen als de 
bodem verschraald wordt. Mijn eigen tuin is daarvan een voorbeeld: hier verschenen drie 
soorten binnen 22 jaar na inrichting, die een voortgaande verschraling inhoudt (zie 
intermezzo). Als eerste verscheen de zwartwordende wasplaat, daarna het 
papegaaizwammetje en vervolgens twee jaar later in het 22e jaar het sneeuwzwammetje. 
Ook in diverse tuinen in Zwolle-Zuid zijn op iets kleiige grond twee van de drie soorten 
binnen een kwart eeuw na aanleg van het gazon verschenen (waarnemingen H. Sieben). 
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Figuur 4. De verspreiding van het papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) in de 
gemeente Zwolle (foto Herma Visscher). 

 
Niet minder overtuigend is de vestiging in de natuurstrook binnen het Westerveldse bos, 

waar in 2012 de zwartwordende wasplaat en in 2013 het vuurzwammetje verscheen, 
resp. in het 10e en 11e jaar na aanleg. Er zijn voorbeelden uit Flevoland bekend, waar al 
binnen 10 jaar na inrichting de zwartwordende wasplaat aanwezig was. In de proeftuin 
van Ger Londo bij Kasteel Broekhuizen, waar diverse typen grasland naast elkaar werden 
aangelegd, verschenen de zwartwordende wasplaat, het sneeuwzwammetje en het 
papegaaizwammetje ruim 10 jaar na inrichting. De kabouterwasplaat (H. insipida) was 
zelfs op een leembult aanwezig in het zesde jaar na aanleg, maar mogelijk was het 
mycelium met de leem aangevoerd (Dekker et al., 2002). 

 
 

Figuur 5. De verspreiding van het vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) in de gemeente 
Zwolle (foto Evert Ruiter). 
 

Figuur 6 zet een en ander over het verschijnen van wasplaten in schraallanden nog eens 
in een historisch verband. Het laat zien dat een soortenrijk grasland uit meerdere soorten 
kan bestaan die binnen 25 jaar aanwezig zijn. Het zijn de pioniers binnen het geslacht 
Hygrocybe. Zes soorten in een gebied is dan al binnen die periode mogelijk . Maar onder 
de wasplaten zijn ook veel soorten die dan nog ontbreken en waarvan het huidige 
voorkomen vooral gebonden is aan oude graslanden. Arnolds et al. (1995) noemen 
expliciet de scharlaken wasplaat (H. coccinea), granaatbloemwasplaat (H. punicea) en 
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grauwe wasplaat van oude graslanden. Maar ik denk dat er meer soorten zijn die alleen in 
oude graslanden voorkomen. Bij een historisch-ecologische analyse van hun vindplaatsen 
zal mogelijk blijken welke soorten vooral of uitsluitend groeien in eeuwenlang 
ongestoorde graslanden. 

 

Figuur 6. Het verschijnen van wasplaten in Zwolse graslanden in relatie tot het aantal 
jaren dat het verschralende beheer wordt toegepast. De figuur is vanaf de categorie > 
25 jaar niet gebaseerd op het waargenomen moment van verschijnen maar op de 
geschatte vestiging in het verleden. 

 

Wasplaten in nabijgelegen gebieden 
Direct buiten de gemeente Zwolle komt een aantal soorten voor die mogelijk ook binnen 

de gemeente zijn te verwachten (figuur 7). In het blauwgrasland van de Veerslootslanden 
(Staphorsterveld) komt de trechterwasplaat (Hygrocybe cantharellus) voor (Bremer 
2005). Op het afgegraven laagveen in het proefgebied verscheen na 2005 het 
veenmosvuurzwammetje (H. coccineocrenata) tussen het veenmos. In de 
moerasgebieden van Noordwest-Overijssel zijn voornoemde soorten bepaald niet 
zeldzaam en is ook nog het broos vuurzwammetje (H. helobia) aanwezig in het 
veenmosrietland. Er zijn hier plekken waar deze drie bij elkaar voorkomen. Ook binnen de 
gemeente Zwolle kan op afgegraven grasland met een venige, natte bodem dit 
vegetatietype ontstaan en zijn deze soorten te verwachten. 

Heel bijzondere wasplatengraslanden vinden we langs de Vecht tussen Ommen en 
Hardenberg. Hier liggen de zogenaamde koelanden met een eeuwenlange geschiedenis 
van beweiding, niet kunstmatig bemesten en niet ploegen. Ze zijn rijk aan reliëf vanwege 
de mols-en mierenhopen. In twee van deze koelanden, het Ariër- en Junnerkoeland zijn in 
totaal 16 soorten wasplaten gevonden. Het waren en zijn nog steeds de topgebieden voor 
wasplaten in Overijssel (Arnolds et al. 1995). Enkele niet eerder in de tekst genoemde 
soorten die hier voorkomen zijn: de hooilandwasplaat (H. aurantioviscida), oranje 
wasplaat (H. flavescens), ridderwasplaat (H. forniculata), geurende wasplaat (H. 
russocoriacea), slijmwasplaat (H. laeta) en het bruinschubbig vuurzwammetje (H. 
turunda). Enkele van deze soorten zijn ook binnen de gemeente Zwolle te verwachten. 

Op dijken zijn binnen de gemeente Zwolle tot nu toe vier soorten waargenomen. In dit 
verband is zeker het vermelden waard dat op de IJsseldijk tussen Olst en Deventer ten 
hoogte van Hengforden tot begin jaren tachtig een soortenrijk wasplatengrasland lag op 
het buitentalud. Hier kwamen o.a. scharlaken wasplaat, oranje wasplaat, grauwe wasplaat 
en vermiljoenwasplaat (Hygrocybe constrictospora) voor. Dit alles is verloren gegaan 
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(nota bene binnen een natuurreservaat!) door wijzigingen in beheer, namelijk door het 
niet meer combineren van beweiding en maaien. De rijkdom is hier jarenlang 
gedocumenteerd door het echtpaar Piepenbroek (zie ook bijlage 4 in 
IJsseluiterwaardenrapport, Gerritsen et al., 1986). Is het mogelijk dat op delen van nu al 

jaren verschraalde taluds van de Vecht- en IJsseldijk zich vergelijkbare ontwikkelingen 
voor gaan doen omdat hier na de laatste dijkverzwaringen een groot oppervlak dijktalud 
netjes wordt gemaaid, het maaisel afgevoerd en deze taluds geleidelijk verschralen? Hier 
valt mogelijk nog een en ander te ontdekken! 

Op het Abbertstrand, een in 1956 opgespoten buitendijks voorland van O.-Flevoland 
gelegen langs het Drontermeer, zijn de afgelopen 35 jaar zeven soorten wasplaten 
gevonden, waaronder de gebochelde wasplaat (H. konradii) en karmozijnwasplaat (H. 
phaeococcinea). Dit zijn de dichtst bij Zwolle gelegen vindplaatsen van deze soorten, die 
ook een beetje het duinkarakter van dit strand aangeven (van Zanen 2000, van den Berg 
2006). 

 

Figuur 7. Verspreiding van wasplatengraslanden in Overijssel. De hoge concentratie in de 
gemeente Zwolle zal deels ook een effect zijn van het intensieve onderzoek in deze 
gemeente. 
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Verwachtingen 
Binnen de gemeente vindt een ecologisch beheer plaats in natuurgebieden, parken, op 
dijken en in bermen. Gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en natuurorganisaties 
spelen daarin een belangrijke rol. Inrichting (afgraven bovengrond) en beheer (maaien en 

afvoeren elke nazomer) kan binnen 10 jaar tot resultaten leiden, zoals bleek in de 
natuurzone binnen het Westerveldse bos. Ook elders zullen voor wasplaten gunstige 
omstandigheden al bestaan (maar zijn de wasplaten over het hoofd gezien) of ze zijn in 
ontwikkeling. Er moet al meer zijn dan we nu weten. 

Bij een intensiever onderzoek in bijv. Zwolle-Zuid moet hier (nog) meer te vinden zijn. In 
het buitengebied is ook op grotere schaal nieuwe natuur ontstaan. Het grote oppervlak 
nieuwe natuur langs de IJssel zal niet zo veel gaan betekenen voor wasplaten, omdat dit 
kleigraslanden zijn met jaarlijkse overstroming, wat niet samengaat met wasplaten. Twee 
jaar geleden is een groot complex nieuw schraalland bij de Lichtmis ontstaan en dit zal 
zeker een en ander gaan opleveren. Bij verzuring zijn hier soorten als 
veenmosvuurzwammetje en broos vuurzwammetje als nieuw voor de gemeente te 
verwachten (maar dit duurt zeker nog 15 jaar, omdat zich eerst veenmossen moeten 
vestigen) en ongetwijfeld zal de zwartwordende wasplaat wel weer als eerste verschijnen. 
Het kijken naar wasplaten blijft een spannende aangelegenheid. 

Onderhand weten we al veel over de wasplatengraslanden in de gemeente. Toch duurde 
het tot 2009 voordat iemand de moeite nam de kievitsbloemhooilanden te checken op 
hun betekenis voor wasplaten, wat het op één na wasplaten rijkste grasland binnen de 
gemeente `opleverde`. 

En het overzicht is nog steeds niet compleet. Hoe staat het met de wasplaten op het 
golfterrein, op de schrale dijken langs de weteringen? Systematisch onderzoek op de 
IJsseldijk heeft niet plaatsgevonden, zoals hiervoor aangegeven. Het gebrek aan kennis 
geldt ook voor de Zwolse tuinen, hoewel een grondig onderzoek vooral nieuwe plekken 
van zwartwordende wasplaat en sneeuwzwammetje zal opleveren. Systematisch tuinen - 
hun gazongedeelten dus - karteren is natuurlijk lastig (maar levert als bijkomstigheid wel 
contacten….…). Maar laat in ieder geval alle KNNV- en IVN-leden die dit stuk lezen de 
moeite nemen om hun tuin op wasplaten te checken en als er niets voorkomt op het 
minst na te gaan waarmee het ecologisch tuinieren verbeterd kan worden (zie 
intermezzo)! 

Dankwoord 
Belangrijke data voor het verhaal kreeg ik van de volgende leden van de 
Paddenstoelenwerkgroep: Herman Sieben, Melchior van Tweel, Evert Ruiter, Bert Dijkstra, 
Gerard Bredewold, Herma Visscher, en Anna Adams. De al gerealiseerde opslag van data 
in waarneming.nl bleek erg handig om snel bij allerlei goed gedocumenteerde 
waarnemingen te komen. Voor het kaartje met de verspreiding van wasplatengraslanden 
buiten de gemeente Zwolle werden data ontvangen van A. van den Berg (Wijhe), T. 
Burghard (Hattem), M. Jagers (Enschede) en G. Winkel (Oldenzaal). 
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intermezzo: wasplaten in uw tuin 
Wasplaten zijn paddenstoelen die houden van niet bemest, niet geploegd, meestal 
mosrijk grasland. Dat is te realiseren in een tuin met een beperkt oppervlak gazon. 
Belangrijk is het gazon (of slechts een deel hiervan; enkele vierkante meters kan al 
resultaat opleveren!) om te vormen naar een kruidenrijk hooiland. Dat is mogelijk door 
pas na 1 juli te maaien of eigenlijk te hooien. Dus het maaisel wordt geknipt, blijft even 
liggen om te drogen en wordt binnen twee dagen afgevoerd. Ouderwets boerenbeheer in 
uw eigen tuin. En daarna nog een keer hooien in september, zodat het grasland mooi kort 
de herfst ingaat. Zorg ervoor dat dit deel niet of nauwelijks belopen wordt. 

Door dit beheer gaan mossen toenemen: weidehaakmos (Rhytidiadelphus squarrosus), 
puntmos (Caliergonella cuspidata) of gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) 
zullen verschijnen of sterk toenemen. En in de loop van september is het dan afwachten 
wat gaat verschijnen aan paddenstoelen. Grijsbruine mycena`s en honing- of fletsgele 
mosklokjes (Galerina spp.) kunnen er snel zijn of het paarsharttrechtertje (Rickenella 
swartzii). En na vijf jaar is het uitkijken naar de eerste wasplaat, waarschijnlijk de 
zwartwordende wasplaat. De mossen en paddenstoelen verschijnen spontaan; de 
vestiging van kruiden is te versnellen door uitzaai. Mijn advies voor elke Zwolse ecotuin 
is; zaai in ieder geval de in mei prachtig diepgeel bloeiende knolboterbloem uit of leg wat 
hooi uit dat afkomstig is van een plek waar al veel planten staan (bijv. van de Vecht of 
IJsseldijk direct na het maaien, veelal eind juni, en voordat de opraapwagens het 
afvoeren). 



 

 14 | Zwols Natuur Tijdschrift                                            21e jaargang nummer 1 

Buiten kijken 
Door Margriet van Kampen 

In deze bijzonder zachte, en vaak vriendelijk zonnige, winter die ongemerkt in het 
voorjaar overgaat, ben ik vaak met de verrekijker te vinden op mijn favoriete plekjes in 
de IJsseluiterwaarden. Dit keer zit ik in de schuilhut in de Vreugderijkerwaard. Duizenden 
ganzen en talloze eendensoorten vinden daar een welkome pleisterplaats. Wat is er weer 
veel te zien: o.a. smienten met hun hese fluitende roep, kuifeenden, wintertalingen en 
een paar nonnetjes met hun karakteristieke verenkleed, wit met een enkele zwarte lijn. 
Nee, geen religieuze dames op een dagje uit, maar de mannetjes van deze 
zaagbekkensoort. De wijfjes zijn veel grijzer met een bruin petje. Vanwege dat witte 
habijt van de mannetjes(!) wordt de vogelsoort ‘nonnetje’ genoemd. Het zijn 
wintergasten; de zomer brengen ze in het hoge noorden door. Het nonnetje is de kleinste 
van de drie soorten zaagbekeenden, die zo heten omdat hun snavel een gezaagde rand 
heeft om de vissen goed vast te kunnen houden. Ze leven, al duikend, van de visvangst. 

De verhoging in de plas wordt grotendeels door kievieten in 
beslag genomen. Allicht, met dat heldere zachte weer zou 
ik hier ook blijven hangen. Geen ‘koudweertrek’ dus naar 
het zuiden. Maar kijk eens, de hele meute gaat opeens in 
paniek de lucht in. Zelfs enkele kleine eenden gaan ook op 
de wieken. Op het eerste gezicht kan ik geen onraad 
ontdekken. Ik ga vlug de schuilhut uit en zie nu hoog in de 
lucht achter de hut een straaljagerachtig silhouet. 
Verdikkeme, een jagende slechtvalk. Vrij lange staart, 
gestroomlijnde bouw met scherpe vleugelpunten en dikke 
oksels. Wat een snelheid kan zo’n dier maken – een pure 

snelheidsmachine met toppers van wel 300 km per uur (volgens onderzoekers). Prachtig 
om te zien. Het is de grootste valk in ons land, een ‘adellijke’ vogel, die vroeger voor de 
valkenjacht werd gebruikt. Al eeuwenlang hebben valkeniers slechtvalken afgericht voor 
de jacht. De Nederlandse valkeniers, met name de inwoners van Valkenswaard, waren al 
in de 17e eeuw zeer beroemd om hun bedrevenheid hierin. Velen van hen waren in dienst 

van buitenlandse vorsten en ook kwamen valkeniers uit alle delen van Europa daar hun 
valken kopen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen; alleen naar die snelle krachtige 
vlucht kijken is al puur genieten. 

Maar de ronddwarrelende kievieten krijgt hij toch niet zo gauw te pakken. De grote massa 
beschermt het individu! De slechtvalk had kennelijk niet zo heel veel honger; hij hield het 
gauw voor gezien en verdween uit het zicht. Ik verdwijn weer in de hut. Maar nauwelijks 
had ik me daar geïnstalleerd, of er is weer paniek in de tent; er gaat weer van alles op de 
wieken. Weer de slechtvalk? Maar nee, het zijn twee laag vliegende straaljagers, die het 
bijbehorende krijsende geluid ver achter zich gelaten hadden. Precies het silhouet van de 
slechtvalk! Naar mijn idee is de mens meer een imitator van de natuur dan een uitvinder. 
Op zo’n moment ben ik weer van doordrongen dat de natuur onze grootste leermeester 
is. En dat het van wezenlijk belang is om zuinig met onze leraren om te springen. 

 Slechtvalk (foto Jan van Dijk) 

Kievit (foto Jan van Dijk) 
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Alarmerende achteruitgang van de grote karekiet en de 

roerdomp en wat de massale inzet van grote grazers kan aanrichten 
Door Wim van Bruggen 
 
Uit Sovon-onderzoeken blijkt dat met name de achteruitgang van de grote karekiet reeds 
tientallen jaren geleden in gang is gezet. In 1980 verscheen de eerste broedvogelatlas 
waar honderden vogelaars aan hebben meegewerkt. Bij dit onderzoek wordt ons land 
verdeeld in 1674 blokken van 5 bij 5 km. Eén zo'n blok wordt gedurende drie 
broedseizoenen geïnventariseerd door één of twee ervaren vogelaars. In 2002 werd 
opnieuw een broedvogelatlas uitgegeven en sinds vorig jaar wordt er aan een nieuwe 
atlas gewerkt, met dit verschil dat nu alle vogels worden geïnventariseerd. 

Enkele feiten 
De broedvogelatlas van 1979 vermeldt het volgende over de grote karekiet: 
Aantal blokken waarin aangetroffen: 441 
Waarschijnlijk broedend: 245 
Zeker broedend: 149 
Aantal geschatte broedparen: 1200-1600 
In 1950 waren er nog 5000 broedparen. 

De broedvogelatlas van 2002: 
Aantal blokken waarin aangetroffen: 111 
Waarschijnlijk broedend: 65 
Zeker broedend: 22 
Aantal geschatte broedparen: 250-300 
In vergelijking met de vorige atlas: verdwenen uit 329 blokken: opnieuw verschenen in 
24 blokken; in Noordwest-Overijssel was de afname 40%. 

De grote karekiet ontbreekt in West-Europa alleen in IJsland, de Britse eilanden en 
Fenno-Scandinavië. De verspreiding kent in Nederland een aantal kerngebieden, waartoe 
onder meer de Randmeren, de Wieden, de Weerribben en de Oostvaardersplassen 

behoren. Langs het Vossemeer en het Ketelmeer 
beperkt zich het aantal broedgevallen tot enkele 
tientallen; in de noordelijke Randmeren samen 
(Drontermeer, Vossemeer, Ketelmeer en Zwarte Meer) 
stokte de teller in 2013 bij 62 territoria, ruim onder het 
niveau van 2011-2012 (91 resp. 75) en ook de daljaren 

2009-2010 (69 resp. 68). De nieuwe broedvogelatlas zal 
zeker geen verbetering kunnen aantonen. 

Het Ketelmeer is in 2000 aangemerkt met een 'sense of 
urgency'. Hierbij werd onderkend dat de grote karekiet 
binnen tien jaar na 2005 zou uitsterven tenzij er snel 
adequate maatregelen werden getroffen. We zijn nu 
negen jaar verder en de belangrijkste en meest 
belovende plannen zijn tot nu toe niet uitgevoerd. Wel 
wordt met rietkragen langs het Ketelmeer 
geëxperimenteerd in de hoop een beter resultaat te 
krijgen. 

De roerdomp geeft een soortgelijk beeld en is in 
dezelfde periode met de helft gekrompen: van 450-550 paren in 1970-78 naar 200-250 
paren in 2002. Deze vogel is gevoelig voor lange vorstperioden en heeft zware klappen 
gehad in de winter van '78-'79 en in de strenge winters medio jaren tachtig. Zachte 
winters leiden niet tot volledig herstel. 

Oorzaken 
1. Eutrofiëring. De verslechtering van de waterkwaliteit speelt vooral in recreatiegebieden 
met als gevolg de afname van grote waterinsecten zoals libellen en waterkevers. In 

Grote karekiet op nest (foto 
Anne Reitsma) 
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gebieden met veel stikstofuitschot ontstaat er in het oppervlaktewater een verontreiniging 
die rietstengels breekbaar maakt. De grote karekiet is een betrekkelijk grote rietvogel en 
heeft voor de bouw van haar nest een stevige rietvegetatie nodig. Een grote karekiet 
bouwt ook wel in lisdoddevegetaties. 

2. Als gevolg van intensief peilbeheer, waarbij het verschil tussen hoog- en laagwater 
gering is, sterft het riet in dieper water af door een tekort aan zuurstof en treedt vanaf de 
oeverzijde versnelde verlanding op, en dit leidt weer tot verlies van broedhabitat. 

3. Veel kerngebieden liggen nogal geïsoleerd en dat maakt grote karekietpopulaties 
kwetsbaar daar er nauwelijks uitwisseling plaatsvindt tussen bezette gebieden. Daarom 
kunnen populaties zich moeilijk herstellen. 

 

Roerdomp (foto Anton Meijer) 

Veranderingen in de Afrikaanse overwinteringsgebieden spelen waarschijnlijk een 
ondergeschikte rol omdat de grote karekiet daar minder gebonden is aan moerassen zoals 
bv. de rietzanger. Hoofdoorzaak is het verlies aan geschikt leefgebied. Ook in Noordwest-
Overijssel heeft veel open moeras plaats gemaakt voor moerasbos en intensivering van 
rietbeheer in hetzelfde gebied heeft een ongunstige invloed. Fietsend langs IJssel en 
Vecht zie ik dat veel rietkragen in kolken, dode rivierarmen en nevengeulen in de loop der 
jaren smaller zijn geworden of geheel zijn verdwenen. Dat geldt ook voor de Tichelgaten 
bij Windesheim. Het waarnemen van een foeragerende roerdomp wordt steeds meer een 

grote zeldzaamheid en het ritmische, krakende, raspende geluid van de grote karekiet is 
vrijwel verstomd. 

De achteruitgang van beide vogelsoorten is enigszins beperkt gebleven door het ontstaan 
van nieuwe moerassen in het Lauwersmeergebied, in het Deltagebied en in de Wieden. 

Maar er is meer aan de hand 
Sinds 2012 hebben we in Zwolle een rechtstreekse verbinding met Den Haag via de 
Flevolandpolder. Gezeten aan de rechterkant in de Hanzetrein richting west kom je tussen 
Lelystad en Almere langs het Oostvaardersplassengebied. Wat je ziet is een desolate 
vlakte met hier en daar een veldje riet en afgestorven staketsels van boomgroepen en 
struwelen. Grote kuddes konikpaarden en edelherten kruisen je blikveld. 

Het Oostvaardersplassengebied is 5600 ha groot. Het gebied bestaat uit een nat en een 
droog gedeelte. Er graasden in 2011 3300 edelherten, 1150 konikpaarden en 360 
Heckrunderen. Omdat het gebied begrensd is en afgesloten, is migratie naar andere 
gebieden niet mogelijk. De gevolgen laten zich raden: overbegrazing en het oprollen van 
rietvelden. Tientallen paarden en runderen kunnen onvoldoende reserves opbouwen 
teneinde een strenge winter te overleven. 

Honderden, zo niet duizenden rietvogels waaronder sprinkhaanzangers, rietzangers, grote 
en kleine karekieten zijn in de loop der jaren verdwenen. Tal van andere vogelsoorten als 
baardman, nachtegaal, paapje, graspieper en boomvalk zijn er niet meer. Van de meer 
dan 90 vogelsoorten in 1997, zijn er minder dan 60 over. En dat terwijl dit gebied in 
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combinatie met een goede ecologische infrastructuur een reservoir zou moeten zijn, maar 
niet meer is, voor tal van rietzangers en roerdompen waarvan andere natte gebieden 
kunnen profiteren. Een groot deel van de vegetatie is weg; 70% bestaat nu uit droog 
grasland, dat was in 1997 nog geen 30%. Alleen daar waar de grote grazers niet kunnen 

komen valt de achteruitgang mee. 

Een film 
Over het Oostvaardersplassengebied is een film gemaakt die in de loop van het vorige 
jaar is uitgekomen. Er was veel publiciteit rond deze film en duizenden Nederlanders 
hebben hem inmiddels bekeken. Dankzij de toepassing van moderne filmtechnieken is het 
een indringende film geworden met veel aandacht voor het spektakel, waarbij de 
dramatiek van het dierenleven wel zichtbaar is, maar onderbelicht wordt. Naam van de 
film "De nieuwe wildernis"; een merkwaardige titel daar konikpaarden en Heckrunderen 
niet eens wilde dieren zijn. Sommige mensen zijn de weg helemaal kwijt en noemen dit 
gebied het Serengeti van West-Europa. 

Een kentering 
Inmiddels is de groei van het 
aantal grazers gestopt. Groeistop 
is een bekend gegeven binnen 
begrensde gebieden, maar dat is 
niet de enige oorzaak. Twee 
zware winters hebben hun tol 
geëist en er is concurrentie van 
kleine grazers, in dit geval 
brandganzen, die na de winter 
langer blijven hangen. Bovendien 
is er sinds vorig jaar in grote 
delen opslag van jacobs-
kruiskruid. De gebieden waar 
deze giftige planten voorkomen 
worden door grazers gemeden. 

Bij tellingen in het afgelopen jaar werden gemiddeld 2074 edelherten, 916 konikpaarden 
en 184 Heckrunderen geteld. Beheerders verwachten dat als de bovengenoemde 
populaties verder afnemen er weer ruimte komt voor de ontwikkeling van struweel in de 
vorm van meidoorns en sleedoorns. Dat kan nog wel tien jaar duren. Het verlies aan 
grote oppervlakken natte rietvegetaties krijg je hier niet mee terug. 

Het beheer van Staatsbosbeheer met grote grazers is omstreeks 2005 terecht ter 
discussie gesteld. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft een internationale commissie 
zich gebogen over deze problematiek, maar inmiddels is het 2014. Het begint erop te 
lijken dat het maatschappelijk draagvlak voor het beleid van Staatsbosbeheer gevoerd in 
het Oostvaardersplassengebied afbrokkelt. Het is de vraag of vernieuwing van het beleid 
ertoe zal leiden dat vele verdwenen vogelsoorten zullen terugkeren in dit gebied. 

Gebruikte literatuur: 
Hustings, F., J.W. Vergeer & P. Eekelder (red.), 2002. Atlas van de Nederlandse 

broedvogels 1998-2000: verspreiding, aantallen, verandering. Leiden: Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Naturalis/ Utrecht: KNNV Uitgeverij/ Leiden: European 
Invertebrate Survey-Nederland. 

Teixeira, R.M. & W.F. Alleijn (red.), 1979. Atlas van de Nederlandse broedvogels 's-
Graveland: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 

Artikel in de Volkskrant medio januari 2014: "Populaties grote grazers in de 

Oostvaardersplassen flink gekrompen" door Caspar Janssen. 
Advies Ecogroen over de effecten van het fietspad door de Kattenwaard op de 

broedvogels van het Natura 2000-gebied Ketelmeer en Vossemeer. 

Kudde konikpaarden in de Oostvaardersplassen (foto 
Douwe Reitsma) 
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Groendoeners 

De citroenvlinder: zo geel als een citroen!! 
Door Femmy Mulder 

De citroenvlinder dankt zijn naam aan de felgeel/groene kleur. Het mannetje 

is echt zo geel als een citroen. Het vrouwtje is fletser van kleur, soms bijna 

wit. Ze zijn ook te herkennen aan een oranje stipje op iedere vleugelpunt. De 

vlinder is uitstekend gecamoufleerd en het hele lichaam is hierop aangepast. 

Vlak voor de paartijd zoeken de vlinders de waardplanten op. 

Een waardplant is een plant waarop de vlinder zijn eitjes legt. Soms niet op de 

plant zelf maar wel in de buurt, zodat de rupsen zelf op zoek moeten naar 

voedsel. De waardplanten van de citroenvlinder zijn sporkehout en wegedoorn, 

allebei vuilboomsoorten. Deze zijn te vinden in en rond bossen en houtwallen. 

De rups is groen met een witte lengtestreep aan de zijkant. De rups neemt de 

groene kleur van de voedselplant aan. Over het hele lichaam zit een niet 

dichte zwarte beharing. De rupsen ontwikkelen zich in 3 tot 5 weken, worden 

dan een pop. Het duurt 8 dagen voordat er een vlinder uit de pop komt. Rond 

juni komt de vlinder uit de pop en houdt dan meteen een korte zomerslaap. 

De citroenvlinder kan meer dan 1 jaar oud worden. De vliegtijd is van juli t/m 

oktober en van februari t/m mei. Van oktober t/m januari zijn de vlinders in 

winterslaap. Dit doen zij in holten van bomen, in struikgewas of in dichte 

graspollen. Zie je een citroenvlinder meldt het dan op telmee.nl of op 

waarneming.nl. 

 

Citroenvlinder (foto Jan van Dijk) 
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Vegetatiekartering in de Vreugderijkerwaard 
Door Melchior van Tweel (tekst en figuren) 
 
In de zomer van 2013 heb ik, in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten, een 
vegetatiekartering uitgevoerd van de Vreugderijkerwaard. In dit artikel wil ik kort ingaan 
op de methode en de resultaten van deze kartering. 

Waarom? 
Waarom een vegetatiekartering van de Vreugderijkerwaard? In de omgeving van de 
Vreugderijkerwaard spelen op dit moment twee grote projecten. In het kader van Ruimte 
voor de Rivier zijn de werkzaamheden reeds gestart voor de aanleg van een tweede 
nevengeul, ten oosten van de huidige Vreugderijkerwaard. Hierdoor wordt niet alleen de 
Vreugderijkerwaard uitgebreid en komt er een nieuw en prachtig biotoop bij, maar neemt 
vooral het waterbergend vermogen van de IJssel flink toe. Daarnaast wordt de IJssel bij 
Kampen verdiept voor de scheepvaart, hetgeen kan leiden tot een daling van de 
waterstand van enkele decimeters ter hoogte van de Vreugderijkerwaard. Beide projecten 
kunnen (grote?) invloed hebben op de Vreugderijkerwaard, met name op de bijzondere 
stroomdalflora en op de vegetatie op het rivierduin, die tot de rijkste van Nederland 
gerekend kunnen worden. Het rivierduin ligt in het midden van het gebied, tussen de 
IJssel en de huidige nevengeul. 

Van oudsher kan de Vreugderijkerwaard rekenen op grote belangstelling van floristen. 
Daardoor is er veel bekend over het voorkomen en de verspreiding van de bijzondere 
plantensoorten in het gebied. Er was echter nog niet eerder een complete vegetatiekaart 
van het gebied gemaakt. De vegetatiekaart van 2013 is een belangrijk hulpmiddel om de 
uitgangssituatie van de Vreugderijkerwaard vast te leggen zodat eventuele veranderingen 
door genoemde projecten kunnen worden gedocumenteerd. 

Vegetatie 
Wat is een vegetatiekartering? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet eerst worden 
uitgelegd wat een vegetatie is. Plantensoorten komen in de natuur niet random door 
elkaar heen. De ene soort houdt van natte, zure omstandigheden (hoogveen), terwijl een 
andere juist houdt van basische en drogere omstandigheden (kalkgrasland). De 
plantensoorten groeien op plekken waar de voor hen specifieke omstandigheden het beste 
zijn (of eigenlijk waar ze het beste uit de concurrentiestrijd komen). Een vegetatie is een 
combinatie van plantensoorten die vergelijkbare ecologische eisen stellen aan 
bijvoorbeeld vochtigheid, zuurgraad, voedselrijkdom en licht. 

Ook andere factoren zoals de geschiedenis van het gebied en het beheer spelen een 
belangrijke rol. Het blijkt in de praktijk dat plantensoorten in (min of meer) vaste 
samenstellingen voorkomen en die noemen we vegetatietypen. Voor Nederland is het 
belangrijkste overzicht van zulke vegetatietypen de boekenserie De Vegetatie van 
Nederland. In een hiërarchisch systeem zijn hierin vele honderden vegetatietypen 
beschreven. 

Als de soortensamenstelling van een vegetatie wordt bepaald door de ecologische 
omstandigheden, kan die bepaling ook worden omgedraaid: Uit de aanwezigheid van een 
vegetatietype kunnen de ecologische waarden voor die plek worden afgeleid. Dat is de 
basis van de vegetatiekunde. 

Vegetatiekartering 
Bij een vegetatiekartering wordt de verspreiding van de vegetatietypen in een bepaald 
gebied in kaart gebracht: de vegetatiekaart. Vlakjes met een (min of meer) homogene 
vegetatie vormen daarin de eenheid. 
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De stroomdaltypen in de Vreugderijkerwaard. De reeds bestaande nevengeul slingert zich 
van het zuidoosten naar het noordwesten door het gebied. 
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Een vegetatiekartering begint, vreemd genoeg, meestal thuis achter de computer. Van 
het onderzoeksgebied wordt aan de hand van kaarten, oude vegetatiekaarten en vooral 
luchtfoto’s al een eerste kaart getekend met daarop duidelijke grenzen tussen de 
vegetaties. In het veld worden deze vegetatievlakjes gecontroleerd, eventueel aangepast 

en voorzien van een vegetatietype. Om de inhoud van de vegetatietypen goed vast te 
leggen, worden vegetatieopnamen gemaakt. Dat zijn uitgebreide beschrijvingen van 
afgebakende stukken van de vegetatie, waarbij alle plantensoorten worden genoteerd, 
met informatie over het aantal en de bedekking. Zo is ook achteraf altijd te achterhalen 
wat de onderzoeker precies met een vegetatietype heeft bedoeld. De vegetatieopnamen 
zijn dus integraal onderdeel van de vegetatiekartering. 

Soms is het nodig om meer dan één vegetatietype aan een vegetatievlak toe te kennen, 
bijvoorbeeld als die in een kleinschalig mozaïek voorkomen of in een geleidelijke 
overgang. De basis van een vegetatiekaart is een kaart met aansluitende vlakjes. Maar 
soms worden aanvullend ook lijn- of puntvormige elementen onderscheiden voor heel 
smalle en voor kleine elementen, bijvoorbeeld slootkanten. 

Resultaten 
De vegetatiekartering van de Vreugderijkerwaard heeft een kaart opgeleverd met 351 
vlakjes en 3 lijnelementen. In totaal zijn er 78 vegetatietypen aangetroffen en 116 
vegetatieopnamen gemaakt. Het voert in het kader van dit artikel te ver om al die 
gegevens geheel te bespreken. Daarom zal dit slechts beperkt worden tot enkele 
zogenaamd stroomdaltypen. 

Van de 78 vegetatietypen kunnen er 17 worden bestempeld als rivierbegeleidend. Op de 
kaart zijn deze ingekleurd. Onder deze vegetatietypen zitten watervegetaties 
(bijvoorbeeld met doorgroeid fonteinkruid en rivierfonteinkruid), oevervegetaties (bijvoor-
beeld met slijkgroen) en ooibossen. De voor de Vreugderijkerwaard belangrijkste typen, 
de stroomdalgraslanden, staan op de kaart in geel en groen. De meest voorkomende 
typen zijn de stroomdal-glanshaverhooilanden en de glanshaver-stroomdalgraslanden. 
Deze worden uit elkaar gehouden door te zien welke soorten het meeste voorkomen: de 
soorten van glanshaverhooilanden (bijvoorbeeld glanshaver, kropaar, goudhaver, rode 
klaver en madeliefje) of de soorten van stroomdalgraslanden (bijvoorbeeld: voorjaars-
zegge, sikkelklaver, handjesgras, wilde averuit, kruisdistel en zachte haver). Al deze 
vegetatietypen zijn nog altijd matig voedselrijk en het was opvallend dat er in vergelijking 
met andere terreinen met stroomdalflora relatief veel ruigtesoorten in de vegetaties 
voorkomen. 

Op de schraalste plekken komt een heel bijzonder type stroomdalgrasland voor, het type 
met zacht vetkruid, sikkelklaver, zachte haver, muurpeper, tripmadam, grote tijm en 
liggende ereprijs. Dit zijn soortenrijke vegetaties, die landelijk erg zeldzaam en bedreigd 
zijn. Het type komt op slechts 3 plekjes voor met een totale oppervlakte van slechts 
ongeveer 170 m2. 

Behalve de vegetatiekaart zijn er ook enkele duizenden waarnemingen verzameld van 
planten, maar ook van andere soortgroepen. Deels was dit in opdracht, maar het grootste 
deel waren “bijvangsten” tijdens de andere werkzaamheden. De Vreugderijkerwaard is 
een gebied dat al vele decennia bij botanici in de belangstelling staat omdat er zoveel 
bijzondere plantensoorten voorkomen (met name de stroomdalsoorten spreken tot ieders 
verbeelding). Toch heb ik tijdens het veldwerk een nieuwe soort voor het gebied 
aangetroffen: klein glaskroos. Dit is een klein en onopvallend plantje dat verspreid op 
enkele plekken in het rivierengebied van Nederland voorkomt, onder andere bij Hattem. 
In de Vreugderijkerwaard vond ik deze soort in een kleine, kale laagte langs de 
nevengeul. 

En verder was het een voorrecht om vele dagen door te brengen tussen zeearend, kluut, 
grutto, visdief, vos, walstrobremraam, kruisdistel, veldsalie, liggende ereprijs, vroege 
zegge en oranje luzernevlinder. 
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Walstrobremraap  
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Inventarisatie Vreugderijkerwaard 2013 Libellen en vlinders 
Door Leo Winter, coördinator insectenwerkgroep KNNV te Zwolle 
 
Inleiding 
Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben wij een deel van de Vreugderijkerwaard 
geïnventariseerd op libellen en vlinders. Deze inventarisaties zijn van belang voor de 
Vereniging Natuurmonumenten vanwege de subsidieregelingen voor een aantal soorten 
libellen en vlinders. 

Verder is het gebied in ontwikkeling vanwege het project Ruimte voor de Rivier. Bij 
Westenholte zal de dijk worden verlegd en de uiterwaarden worden vergroot en verdiept 
(zie ook het artikel van Melchior van Tweel elders in dit nummer). Dankzij de 
dijkverlegging zal het niveau van de IJssel bij Zwolle bij hoogwater circa 15 centimeter 
dalen. Omdat de ingrepen naar verwachting ook veranderingen in de huidige 
Vreugderijkerwaard zullen hebben, wilde Natuurmonumenten de natuurwaarde van het 
gebied in 2012 en 2013 vastleggen. Wat de effecten zijn op vlinders en libellen is nog niet 
duidelijk. Helaas heeft het project vertraging op gelopen. 

Methode 
Op vijf dagen zijn we de 
Vreugderijkerwaard 
ingedoken. We hadden acht 
dagen gepland, maar 
vanwege het slechte weer 
moesten we drie dagen 
afgelasten. De dagen waarop 
we wel eropuit gingen waren 
8 juni, 4 juli, 13 juli, 10 
augustus en 24 augustus. De 
dagen 11 mei, 29 juni en 14 
september viel uit door regen 
en te weinig zonuren. 

We begonnen elke keer om 
ongeveer 10:00 uur en 
eindigden tussen 14:00 en 
15:00 uur. We probeerden 

alle soorten vlinders en 
libellen en alle aantallen zo 
goed mogelijk vast te stellen 
en ook de coördinaten waarop 
ze gezien zijn met behulp van 
GPS zo nauwkeurig weer te 
geven. Het onderzochte 
gebied is te zien in figuur 1 
(A+C). 

Deelnemers waren : Dirkje 
Stoltenborgh, Ruben Winter, 
Leo Winter, Diet ter Stege, 
Fred Hartog (2x) en Herman 

Sieben (1x). 

 
 

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

Figuur 1. De in 2013 en 2012 bezochte gebieden in de 

Vreugderijkerwaard): (A) alleen in 2013, (B) alleen in 

2012, (C) in zowel 2013 als 2012. 
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Stromend water: weidebeekjuffer, blauwe breedscheenjuffer, beekrombout en 
rivierrombout. 
Stilstaand water met waterplanten: grote roodoogjuffer en kleine roodoogjuffer. 
Stilstaand water met bomen en struiken: houtpantserjuffer en paardenbijter.Na 

Vegetatierijk stilstaand water: gewone pantserjuffer, vroege glazenmaker en bruine 
korenbout. 
Vegetatiearm stilstaand water: tengere grasjuffer, platbuik en gewone oeverlibel. 
 
Hetzelfde geldt voor de vlinders. In hoofdlijnen zijn er in het in de Vreugderijkerwaard een 
drietal vlinderhabitats te vinden. De habitats zijn, met enkele voorbeelden: 
Bos, hagen, struwelen: sleedoornpage, boomblauwtje, citroenvlinder en bont zandoogje. 
Hoge graslanden met ruigtekruiden: zwartsprietdikkopje, geelsprietdikkopje, groot 
dikkopje, bruin zandoogje en distelvlinder. Van ruigtekruiden met grote brandnetel voor 
de rupsen zijn de volgende vlinders afhankelijk: atalanta, kleine vos, landkaartje en 
dagpauwoog. 
Lage graslanden: kleine vuurvlinder, icarusblauwtje en hooibeestje. 
 
Opvallend zijn de waarnemingen van weidebeekjuffers en de pas uitgeslopen 
rivierrombout (figuur 2), soorten van stromend water. Verder troffen we de grote en de 
kleine roodoogjuffer aan. Deze horen thuis in stilstaand water met waterplanten. 
Opvallende waarnemingen onder de vlinders zijn de oranje luzernevlinder (figuur 3) en 
ook de distelvlinder. Beide soorten zijn trekvlinders, die in het ene jaar in grote aantallen 
aanwezig zijn en in het andere jaren nauwelijks worden gezien. De oranje luzernevlinders 
werden in 2013 overal in Nederland gezien. De distelvlinders kwam ook overal in 
Nederland voor, echter wel in kleinere aantallen. In de Vreugderijkerwaard kwam hij juist 
in behoorlijke aantallen voor, althans op 10 augustus. Toen was hij zelfs de algemeenste 
soort. 

Van de soorten die thuishoren in bossen en bosranden hebben wij alleen de citroenvlinder 
waargenomen. De hoge graslanden met ruigtekruiden hadden de meeste soorten: 
zwartsprietdikkopje, bruin zandoogje, atalanta, dagpauwoog, kleine vos en distelvlinder. 
Geen wonder als je de vegetatie bekijkt: erg veel distels, o.a. akkerdistel, knikkende 
distel en kruisdistel. Verder o.a. grote brandnetel, moeraswederik en wilgenroosjes. 

In de lage graslanden zagen we o.a. kleine vuurvlinder, icarusblauwtje en hooibeestje. 
Alleen het icarusblauwtje kwam in behoorlijke aantallen voor, althans in de nazomer. 

 
Figuur 2. Net uitgeslopen rivierrombout. Let op de nog kreukelige vleugels. 
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Discussie 

Libellen. Er waren in 2013 grotere aantallen dan in 2012. Ook namen we in 2013 meer 
soorten waar dan in 2012. We kunnen echter de gegevens van 2013 niet helemaal 
vergelijken met die van 2012. In 2013 onderzochten we een iets ander gebied dan in 
2012 (figuur 1). Bij wijze van voorbeeld: de grote en de kleine roodoogjuffer hebben we 
waargenomen in het gebied dat we in 2013 wel hadden geïnventariseerd. maar niet in 
2012. Maar ook andersom: de platbuik en de glassnijder hebben we in 2012 gezien in het 
gebied dat we in 2012 hadden geïnventariseerd, maar niet in 2013.Ook het weer van 
2013 was duidelijk anders dan in 2012. Tot 1 juni was het (te) koud. Pas vanaf half juli 
tot eind augustus was het echt warm. 

Bovendien waren er in 2013 in de Vreugderijkerwaard waarschijnlijk nog meer soorten 
dan wij hebben geregistreerd. Boven de moerassige delen aan de westzijde vlak bij de 
IJssel zagen we geregeld libellen rondvliegen, helaas op te grote afstand om ze op naam 
te kunnen brengen. 

Toch zijn de libellenresultaten teleurstellend. Vergeleken met andere gebieden die we ook 
hebben geïnventariseerd, zijn het soortenaantal en de aantallen per soort laag. Twee 
mogelijke oorzaken zijn: (a) wisselende waterstanden en overstroming van het gebied 
door IJsselwater; (b) uitsluipgedrag van de larven van de libellen, waardoor ze een 
makkelijke prooi vormen voor o.a. vogels. 

 

Resultaten libellen 2013 

Soort 8 juni 4 juli 13 juli 10 aug. 24 aug. 

weidebeekjuffer X - 1 1 2 - 

houtpantserjuffer - - - - 2 

lantaarntje 7 15 27 5 20 

variabele waterjuffer 7 14 2 - - 

grote roodoogjuffer 5 10 3 - - 

kleine roodoogjuffer - - - - 1 

paardenbijter - - - - 14 

vroege glazenmaker X - 1 2 - - 

bruine glazenmaker - - - - 1 

rivierrombout X - - 1 - - 

gewone oeverlibel - 3 7 2 6 

bloedrode heidelibel - - - - 12 

X = kwalificerende soort voor de Subsidieregeling Natuurbeheer 

 

Dagvlinders. De aantallen vlinders waren beduidend groter dan in 2012. Ook namen we 
in 2013 meer vlindersoorten waar dan in 2012. Voor de dagvlinders geldt hetzelfde als 
voor de libellen. Het weer was tot 1 juni nogal koud en het gebied dat we onderzochten 
was net als bij de libellen iets anders dan in 2012. 

Omdat we wilden bekijken of het terrein ook geschikt is voor overwintering van eieren, 
rupsen en poppen, hebben we het terrein ook in maart 2013 onderzocht. Er waren 
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duidelijk voldoende dode ruigtekruiden en ook een dikke strooisellaag aanwezig. Dus er 
was geen beletsel voor overwintering. 
 
N.B. Het verslag van de inventarisatie in 2012 staat in ZNT 2013, nr. 2, pp. 18-22. 

 

X = kwalificerende soort Subsidieregeling Natuurbeheer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 3. Oranje 
luzernevlinder, tijdelijk 
gevangen in een loeppotje 
om hem goed te kunnen 
bestuderen. 
  

Resultaten dagvlinders 2013      

      

Soort 8 juni 4 juli 13 juli 10 aug. 24 aug. 

zwartsprietdikkopje - - 5 - - 

groot koolwitje - - - - 1 

klein koolwitje - - 2 2 ca. 86 

klein geaderd witje 3 18 45 3 ca. 212 

oranje luzernevlinder - 1 - 2 30 

citroenvlinder - - - - 4 

kleine vuurvlinder X - - - - 2 

icarusblauwtje X 2 - - 18 22 

dagpauwoog 1 - - 1 2 

distelvlinder - 8 - 62 2 

atalanta - - - - 2 

kleine vos - 42 39 21 165 

bruin zandoogje X - - 16 56 62 

hooibeestje X - - - 1 2 
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Nationale tuinvogeltelling 2014 in Zwolle 
Door Jan van Dijk (tekst en foto’s) 

In het weekeind van 18 en 19 januari 2014 vond weer de landelijke telling plaats. Het is 
de bedoeling dat je een half uur lang alle vogels noteert die je in jouw tuin ziet. De 
resultaten zijn lastig te vergelijken met die van bijvoorbeeld vorig jaar, toen er sneeuw 
lag en we konden schaatsen. Het bleek dat met name vinken en mezen veel minder 
werden geteld dit jaar, waarschijnlijk omdat er in de bossen veel voedsel was dit jaar. 

Maar het belangrijkste doel van de tuinvogeltelling is dat mensen die niet of nauwelijks 
naar vogels kijken er nu ook eens even voor gaan zitten. Eigenlijk een hele leuke 
gezinsbezigheid die ook ontzettend leerzaam is voor kinderen. Het aantal deelnemers 
neemt landelijk nog ieder jaar toe. 

In december 2013 werd de Stichting Avifauna Zwolle opgericht. Binnen de doelstellingen 
van de stichting valt ook het verbeteren van de leefsituatie van stadsvogels in de 
gemeente Zwolle. Projecten worden op dit moment in gang gezet om in eerste instantie 
vanuit de wijkboerderij Schellerhoeve en de wijk Dieze-Oost de inwoners van Zwolle 
informatie te geven welke belangrijke rol stadsvogels hebben in een stedelijke omgeving 
en vooral ook wat bewoners thuis of in hun omgeving kunnen doen om het nog leuker te 
maken voor onze gevederde medebewoners. 

Daarnaast wordt een telproject voor gierzwaluwen opgezet met de bedoeling in iedere 
Zwolse wijk dit jaar het aantal aanwezige broedparen te tellen. Heb je hiervoor 
belangstelling meldt je dan aan door een mailtje te sturen naar: info@avifaunazwolle.nl 

Ook doen we mee aan "Het jaar van de Spreeuw", een actie van Vogelbescherming 
Nederland en SOVON. Door meer aandacht te vragen voor vogels in de stad is de 
verwachting dat aan de volgende nationale tuinvogeltelling in 2015 nog veel meer Zwolse 
gezinnen gaan deelnemen. Minstens 500 deelnemers lijkt mij een mooi streven! 

UITSLAG VAN DE TUINVOGELTELLING 2014 IN ZWOLLE 
Gebied: ZWOLLE (postcodes 8000 t/m 8045) 
bron: www.tuinvogeltelling.nl 
 
Totaal aantal tellingen: 284 
Totaal aantal deelnemers: 391 
Totaal aantal vogels: 5.429 
 
 

  
Huismus, de meest getelde soort in Zwolle in 
2014. 

Koolmees, de tweede plaats in Zwolle in 
2014 qua aantal vogels. 

  

mailto:info@avifaunazwolle.nl
http://www.tuinvogeltelling.nl/
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Per soort: het aantal tellingen  Totaal aantal vogels per soort 
Merel 236 

 
Huismus 1.585 

Koolmees 228 
 

Koolmees 672 
Huismus 195 

 
Merel 550 

Pimpelmees 180 
 

Pimpelmees 430 
Roodborst 147 

 
Spreeuw 298 

Turkse tortel 124 
 

Turkse tortel 258 
Ekster 99 

 
Ekster 179 

Vink 98 
 

Kauw 175 
Houtduif 77 

 
Roodborst 160 

Heggenmus 68 
 

Houtduif 147 
Kauw 49 

 
Heggenmus 99 

Gaai 46 
 

Groenling 92 
Groenling 32 

 
Zwarte kraai 91 

Zwarte kraai 31 
 

Stadsduif 79 
Spreeuw 28 

 
Gaai 69 

Winterkoning 25 
 

Staartmees 47 
Grote bonte specht 22 

 
Ringmus 45 

Boomklever 18 
 

Koperwiek 44 
Stadsduif 16 

 
Vink 42 

Staartmees 16 
 

Winterkoning 30 
Ringmus 12 

 
Grote bonte specht 23 

Boomkruiper 10 
 

Boomkruiper 11 
Zanglijster 7 

 
Brandgans 9 

Koperwiek 5 
 

Kokmeeuw 8 
Zwarte mees 4 

 
Zanglijster 7 

Buizerd 3 
 

Nijlgans 6 
Sperwer 3 

 
Kleine bonte specht 5 

Kokmeeuw 3 
 

Boomklever 5 
Kleine bonte specht 3 

 
Tjiftjaf 4 

Grote lijster 2 
 

Putter 4 
Tjiftjaf 2 

 
Zwarte mees 4 

Roek 2 
 

Grote lijster 3 
Putter 2 

 
Stormmeeuw 3 

Wilde eend 1 
 

Wilde eend 3 
Meerkoet 1 

 
Meerkoet 3 

Stormmeeuw 1 
 

Sperwer 3 
Kramsvogel 1 

 
Buizerd 3 

Vuurgoudhaan 1 
 

Roek 2 
Holenduif 1 

 
Waterhoen 2 

Raaf 1 
 

Aalscholver 1 
Brandgans 1 

 
Grote zilverreiger 1 

Waterhoen 1 
 

Groene specht 1 
Blauwe reiger 1 

 
Kramsvogel 1 

Grote zilverreiger 1 
 

Vuurgoudhaan 1 
Aalscholver 1 

 
Holenduif 1 

Nijlgans 1 
 

Raaf 1 
Groene specht 1 

 
Goudvink 1 

Goudvink 1 

 

Blauwe reiger 1 
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IVN-Nieuwjaarswandeling 2014 - Zwolsche geheimen van Boschwijk 

en Zalné 
Door Jeroen Mulder (tekst en foto’s) 

Zondag 19 januari waren de vrijwilligers van IVN Zwolle in het clubhuis van de golfclub de 
Gagel uitgenodigd het jaar met elkaar te beginnen met goede wensen, koffie, thee en 
appeltaart. Daarna volgde een nieuwjaarswandeling door Boschwijk en het gebied van de 
Herfterwetering. De excursie werd geleid door Ine Reinders, Fred Hartog en Jeroen 
Mulder. Een verslag van deze geslaagde wandeling kunt u hier lezen. 

Vleermuizen 
Aan het begin van onze wandeling zagen we een bordje dat aangeeft dat we ons begaven 
op particulier terrein, namelijk op dat van de buitenplaats Boschwijk. We liepen onder 
hoge beuken door, die in vroegere tijden een laan zullen hebben gevormd. Een beuk in 
een laan heeft gemiddeld een levensduur van 200 jaar. In een zijlaan staan nieuw 
aangeplante beuken als onderdeel van het herstel van dit oude park. In 2003 is er op 
Boschwijk hevig gekapt. Zo’n honderdtal bomen zijn toen omgegaan, waarvan in 
sommige vleermuizen huisden. 

Het landgoed Boschwijk, de beplanting langs de Oude Heinoseweg en de Wijthemerplas 
met omgeving vormen een foerageergebied voor de volgende vleermuissoorten: 
oranjestaart gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, 
watervleermuis en laatvlieger. We zagen een vleermuizenkast, waarin vleermuizen 
kunnen rusten. 

Familiewapens op Boschwijk 
We lieten de vleermuiswoning achter ons en kregen de achterzijde van het buitenverblijf 
van de beroemde Nederlandse en Zwolse dichter Rhijnvis Feith (1753-1824) in het vizier. 
In 1883 kwam het huis Boschwijk in handen van Everard Oosting, de in 1844 geboren 
achterkleinzoon van Rhijnvis Feith. Hij heeft waarschijnlijk de beide wapenstenen in de 
achtergevel van huize Boschwijk laten inmetselen. De zandstenen wapenstenen zijn bij de 
restauratie van het landhuis in 2001 weer voorzien van rode en groene kleuren, op basis 
van gevonden verfresten. 

Het familiewapen van de familie Feith toont in groen een steigerend, zilveren paard, wat 
zou duiden op de Saksische afkomst van de familie. Al in 1573 gebruikte Dibbolt Feith, 
toen burgermeester van Elburg, het wapen. Het wapen op de andere gevelsteen, drie 
witte St. Jacobschelpen op een rood fond, is al eeuwenlang overgeleverd binnen de 
familie Oosting. 

 

Het landschap van de hooilandjes van Zalné, met drie geknotte bomen: de voorste twee 
populier, de achterste wilg. 
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De hooilandjes van Zalné 
Vervolgens wandelden we door het gebied Zalné tot de Herfterwetering. We lieten de 
deelnemers het verschil zien tussen wilg (Salix) en populier (Populus) in geknotte vorm in 
de winter, als er geen bladeren aan de bomen zitten. In 2009 volgde ik de 

natuurgidsencursus bij het IVN. Tijdens deze opleiding had ik samen met twee collega’s 
een natuurterrein ‘geadopteerd’. Wij hadden het gebied rond de Herfterwetering gekozen. 
Iedere week brachten we er enige tijd door om de theorie van de cursus toe te passen. 

Het waterschap Groot Salland heeft het gebied van de Herfterwetering samen met de 
gemeente Zwolle in de jaren 2003-2012 heringericht met de doelstellingen, waterberging, 
natuur en recreatie. De werkzaamheden bestonden uit het opschonen van sloten, het 
ontgraven van watergangen, het aanleggen van een verhoging en van een fietspad naar 
Selhorst, ten noorden van de Herfterwetering. Een van de doelstellingen was de 
hooilandjes van Zalné, ten zuiden van de wetering, in betere staat te brengen. 

Wij maakten in 2009 onder meer een inventarisatie van welke planten wij daar binnen 
een vierkante meter aantroffen. Veel aanwezig waren: witte klaver, egelboterbloem, 
pitrus, grote ratelaar, struisgras, moerasrolklaver, kruipende boterbloem, holwortel, 
geknikte vossestaart en smalle en brede weegbree. De weegbreesoorten waren 
overgroeid door andere planten, maar wel aanwezig. Ook een echte koekoeksbloem 
kwam binnen de grenzen van deze vierkante meter voor. We zagen onder meer de 
volgende diergroepen: enkele vlindersoorten, sprinkhanen, libellen, allerhande torren en 
andere insecten. 

We zagen duidelijk dat planten van betrede plekken zoals de weegbreesoorten worden 
verdrongen. Enkele indicatoren van hooilanden waren aanwezig, zoals egelboterbloem en 
echte koekoeksbloem. De pitrus en de moerasrolklaver lieten zien dat de grond nog erg 
stikstofrijk en voedselrijk was. 

Het broekbos 
Voordat we de oever van de Herfterwetering bereikten, kwamen we langs een broekbos. 
Dit is een ecosysteem waarvan de vegetatie sterk wordt bepaald door de stand van het 
grondwater. Broekbossen komen van oudsher veel voor in drassige lage gebieden. Dit 
broekbos moet al oud zijn; het herbergt veel flora en fauna en ligt mooi gelegen langs de 
Herfterwetering, de hooilandjes en de golfbaan. 

Wij troffen de volgende soorten bomen en struiken aan in het broekbos bij de 
Herfterwetering: es, els, schietwilg en grauwe wilg, lijsterbes, zomereik, beuk, berk, 
sleedoorn, meidoorn en framboos. 

Moeraswolfsklauw 
Net voorbij de brug over de Herfterwetering ligt links 
ligt een brede oever van een wateropvangbassin. 
Hier groeit een bijzonder plantje, de 
moeraswolfsklauw. De soort staat op de Nederlandse 
Rode Lijst van planten als algemeen voorkomend en 
stabiel of toegenomen. Moeraswolfsklauw is een soort 
van pionierplekken op zandgrond. 

Hij kruipt met zijn twee tot vijftien centimeter lange 
hoofdstengel over de grond en vormt in de zomer 
opstijgende stengels waaraan de sporenaren 
ontstaan. Moeraswolfsklauw is over het algemeen 
gebonden aan natte standplaatsen die in de winter 
onder water staan. De soort is dan ook vooral te 

vinden langs oevers van vennen op kale grond. In 
het beheer houdt men deze plekken dan ook vrij van 
boomopslag en dergelijke. 
 

Figuur 1 Moeraswolfsklauw 

(tekening door Georg Christian 

Oeder in de Flora Danica, 1761) 
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Als we onze blik van de moeraswolfsklauw afwenden en over de weilanden turen, dan zien 
we in de verte, wat hoger gelegen, tussen de bomen een boerderij. Het is Selhorst, een 
tweede plaats in dit gebied met historie. Het voert te ver daar nu op in te gaan. 

Terug door het gemeentebos, langs de Heinoseweg en Boschwijk 

In het gemeentebos zagen we de geweizwam, de gele trilzwam en langs de Heinoseweg 
een getordeerde eik. Na de getordeerde eik stapten we door het toegangshek de 
buitenplaats Boschwijk binnen. Ine Reinders vertelde over de tuin en de geschiedenis van 
het huis en over het herstelplan voor de tuin, dat uitgevoerd wordt door de eigenaren van 
Boschwijk. 

Op de nieuwe wandelkaart IJsseldelta zijn verschillende wandelingen door dit mooie 
gebied uitgezet; in het veld zijn zij met de nieuwe wandelpaaltjes en -pijltjes gemarkeerd. 
Ook het wandelrondje Zwolle komt erlangs. Op zondag 18 mei 2014 organiseert het IVN 
om 14:00 uur een publieksexcursie door het gebied. Wie weet tot dan. 

Gele trilzwam 
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Recensie “Eli Heimans. Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse”, 

auteur Marga Coesèl 

Door Carin van de Ploeg 

Het boek (96 blz.) is te bestellen bij de “Heimans en Thijsse Stichting”, 15 euro incl. 
verzendkosten, www.heimansenthijssestichting.nl/bestelformulier.php 

Ter herdenking van het honderdste sterfjaar van Zwollenaar Eli Heimans (1861-1914) is 
er dit jaar een boekje verschenen, waarin aandacht geschonken wordt aan deze 
onderwijzer die samen met Jac. P. Thijsse rond 1900 aan de basis stond van de moderne 
natuurbeweging. 

In korte overzichtelijke hoofdstukken worden leven en werken van Eli Heimans 
beschouwd. Vanaf zijn jeugd in Zwolle als oudste kind in een orthodox-joods gezin wordt 
zijn levenswandel gevolgd. Hoe hij als jonge onderwijzer naar Amsterdam verhuisde en 
daar zijn eerste publicaties deed, zijn samenwerking met Thijsse en andere 
vooraanstaande natuuronderwijzers, etc. Er verschenen vele publicaties van zijn hand en 
zoals in die tijd gewoon was, illustreerde de veldbioloog zijn eigen uitgaven. 

Hij ontwikkelde een eigen lesmethode, maar was tegen het eind van zijn leven 

teleurgesteld over wat er in het natuuronderwijs bereikt was. Ook nu is natuureducatie in 
het onderwijs nog steeds een sluitpost. Heimans wens om een vrij toegankelijk 
volksmuseum voor natuurlijke historie te stichten ging helaas niet in vervulling, maar in 
1916 werd de Heimans Stichting op gezet, die begin jaren 20 een Heimansdiorama in het 
aquariumgebouw in Artis wist te realiseren. 

Marga Coesèl is biologe en als gastonderzoeker verbonden aan de Artis Bibliotheek van de 
Universiteit van Amsterdam. Zij heeft meer publicaties over Heimans en Thijsse op haar 
naam staan, o.a. “Natuurlijk Verkade”, een boek over de Verkade-albums. Ze heeft een 
prettige schrijfstijl en haar teksten zijn dus goed leesbaar. 

 “Eli Heimans. Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse” heeft een handzaam formaat, het is 
mooi vormgegeven en de informatieve verhalen worden afgewisseld met foto’s en 
illustraties. Op de voorzijde staat een detail van “In sloot en plas” (1895, E. Heimans en 
Jac.P. Thijsse). 

Noot van de redactie: In dit verband is het aardig eraan te herinneren dat Jan van de 
Wetering in nummer 3 van jaargang 2012 van het Zwols Historisch Tijdschrift een 
uitgebreid en fraai geïllustreerd artikel over Eli Heimans publiceerde. Het eerste nummer 
werd indertijd in de Uitspanning Het Engelse Werk uitgereikt aan Elja van Dongen. 

 

  

http://www.heimansenthijssestichting.nl/bestelformulier.php
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Recensie “Waarom krijgt een specht geen koppijn?”, auteur: 

Monica Wesseling, Uitgeverij Tirion Natuur, ISBN 978-90-5210-919-0, 

€12,95 

Door Carin van de Ploeg 

Jaarlijks komen er bij Vogelbescherming Nederland veel vragen over vogels binnen. In dit 
kleine en handzame boekje worden 100 vragen over vogels beantwoord door 
natuurjournaliste Monica Wesseling. Zoals de titel al aangeeft, zijn het vragen over 
alledaagse vogeldingen, waar je zelf niet altijd aan denkt en waarop je het antwoord ook 
niet direct weet. De auteur geeft heldere en uitgebreide antwoorden, waar je als lezer 
heel wat wijzer van wordt. 

“Kan een merel regenwormen horen?” 

“Waarom botsen spreeuwen niet?” 

“Hoe drinken een vink, zwaluw en duif?” 

“Hebben vogels een tong?”  

“Kan een vogel achteruitvliegen?” 

Dit boekje is goed te gebruiken op scholen, bij scouting en voor natuurquizzen. Als je dit 
leuke weetjes en feitenboekje uit hebt, ben je heel wat vogelkennis rijker en begrijp je de 
nieuwsgierigheid van de mens naar de leefwijze van vogels beter…  
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Twee cursisten van de cursus tot IVN-Natuurgids vertellen 

over hun ervaringen 

1. Saskia Altena 

Een behoorlijke tijd van mijn leven speelde zich binnen af, mede door het feit dat daar 
mijn werkzaamheden lagen. Toch heeft het buiten zijn mij altijd heel veel goed gedaan. 
Het leven verandert constant, en zo kwam het dat ik op 18 januari 2014 de cursus tot 
natuurgids van het IVN mocht volgen. 

Bij een eerdere introductie was ik al meteen enthousiast, allemaal bevlogen mensen die 
vrijwillig nieuwkomers welkom heten. Heel persoonlijk en openhartig en allemaal in de 
ban van de natuur. Ieder op zijn eigen wijze. 

Zesentwintig nieuwe eenden in de bijt, nu nog vreemden voor elkaar, wat zal dat gaan 
brengen? Beleef de natuur, kijk, hoor, ruik, voel en verwonder. Onderzoek, vergelijk en 
misschien heb je vragen. Al die verschillende mensen met verschillende interesses 
leveren een fleurig palet op. Geen schools stampwerk, maar zelf op onderzoek gaan, met 
mentoren en docenten die altijd bereid zijn nader uitleg te geven. 

We zijn net met de maand maart begonnen. We zijn al een aantal keren met elkaar naar 
buiten gegaan en hebben lesbijeenkomsten binnen met elkaar gedeeld. Daardoor voelt de 
groep voor mij al heel vertrouwd. Een plek waar zogezegd alle neuzen dezelfde kant op 
staan. De een houdt van snoeien, de ander van vogels of insecten, van water, wandelen, 
bomen of kruiden. 

Door al die uiteenlopende interesses valt er veel te leren. Juist als iemand met veel passie 
over zijn interesse vertelt, gaat er bij mij vanzelf wat borrelen: “hé nooit zo op gelet, 
gehoord of gezien, laat staan geroken”. Dat voelt niet als leren, maar prikkelt in mijn 
geval de fantasie. Ik ervaar het als prettig dit samen met anderen te mogen en kunnen 
delen zo op zijn tijd. 

Het kleine kind in mij geniet weer volop, alsof het wakker is geworden uit zijn 
middagdutje. Goed, de cursus is nog maar net begonnen en er is nog wel even te gaan, 
maar het is wel begonnen met stromen, net als de sappen in planten en bomen, zoals 
vlinders en hommels en zingende vogels. Niks moet, heel veel kan en mag met respect 
voor elkaar en geloof me, er gebeurt al van alles. Het is heerlijk in de zon voor het raam 
te lezen over, of te zoeken op internet naar dingen waar je te weinig van weet, ja kennis 
is mooi, maar we hoeven niet alles te weten, het kan. 

 

Cursisten testen de textuur van verschillende grondsoorten (foto Mirjam Smith) 

Ik kom net terug van de wandeling met mijn honden, een vlinder fladderde guitig voor 
ons uit. Op de schors van een boom zit een zwart-geel harig propje tomeloos te genieten 
van de zon op zijn rug. Een kriebeldiertje wiebelt opgewonden met het achterlijfje op de 
opengegane bloem. Als ik wil, kan ik gelijk in een van de boeken opzoeken, welke vlinder, 
welke boom, wat voor dier, en vul maar in. Voor dat moment zat ik op mijn hurken 
tomeloos te genieten. 
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En heus, zo meteen ga ik voor de zekerheid wel even opzoeken welke naam bij wie past, 
want mijn volwassen ik herinnert zich de regels uit een gedicht van Neeltje Maria Min 
“Mijn moeder is mijn naam vergeten , mijn vader weet niet wie ik ben, hoe moet ik mij 
geborgen weten”. 

En wat ik in het begin al op schreef, het leven verandert voortdurend, en wat is het dan 
leuk om straks in de winter al die wonderlijke zaken die dan in rust zijn nog eens even tot 
me te nemen. 

2. Jolanda Ormel 

Met iets meer kennis dan gemiddeld of misschien wel met een hoop meer kennis dan 
gemiddeld of met hele specifieke kennis; dat is voor alle kersverse cursisten heel 
verschillend. Wat we gemeen hebben is een grote passie voor de natuur en de behoefte 
hier iets mee te doen. Ik denk vooral, het op één of andere manier doorgeven van die 
passie, aan anderen. 

En zo trokken 26 cursisten op zaterdagmorgen 18 januari voor het eerst het Engelse Werk 
in, om kennis te maken met elkaar, de mentoren, de (gast)docenten en een stukje 
natuur. 

Een aantal theorie- en praktijklessen verder, werd ons gevraagd om iets te schrijven voor 
het ZNT. Wat moet ik schrijven? Allereerst mijn bewondering en dank voor alle 
(gast)docenten en mentoren die zoveel tijd en energie stoppen in het voorbereiden en 
geven van de cursus. Super! 

Wat leer ik nu zoal? Dat mijn iets meer dan gemiddelde kennis met nog ongelofelijk veel 
informatie kan worden aangevuld en ook wordt aangevuld. Maar vooral dat de manieren 
om kennis te vergaren, ook zo ontzettend verschillend en veelzijdig kunnen zijn. 

Zo heb ik geblinddoekt een boom ‘bevoeld’. Kon ik even later ‘mijn’ boom uit het stukje 
bos herkennen, zonder blinddoek...? Ik heb water door zand en klei laten ‘lopen’. Wat een 
verschil in snelheid en helderheid. Bij klei duurt het een tijdje voor het water er doorheen 
begint te lopen, maar het water oogt heel helder. In tegenstelling tot zand, daar stroomt 
het water er vrijwel gelijk doorheen, maar oogt wel heel troebel. En wat kun je leren in 5 
minuten? Dat je sympathie kunt koesteren voor een bruine rat, maar ook hoe je 
verzamelde informatie moet doseren om in 5 minuten een boeiend verhaal te kunnen 
vertellen. 

N.a.v. de cursus heb ik mijn eerste verrekijker gekocht. Gisteren tijdens een prachtige 
wandeling heb ik voor het eerst hiermee een vogeltje gespot. Het beestje zat op de grond 
en bleef zowaar heel geduldig zitten. Hij had vast in de gaten dat ik nog maar een 

beginneling ben. Maar wat was het nu, een boomklever, een paapje, een keep of nog een 
andere soort? Dat en nog veel meer, hoop ik allemaal te leren de komende maanden. 
Wanneer ik dan ook nog leer om daar een mooi verhaal over te vertellen, ontmoet u mij 
of 1 van mijn medecursisten, misschien wel een keer tijdens een excursie. 

 

Het waarnemen van vogelgedrag in de Vreugderijkerwaard (foto Mirjam Smith) 
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In memoriam Teuntje Lindhoud 

We hebben Teuntje op 28 november 2013 vanuit de Adventskerk begeleid naar De 
Kranenburg. Daar hebben we voor het laatst afscheid genomen. Er waren veel IVN-ers 
aanwezig en dat was goed. 

Teuntje was een actief lid. We missen haar en denken nog vaak aan haar. Als we over de 
paddentunnels rijden denken we aan haar. Die tunnels zijn er niet vanzelf gekomen, daar 
is veel werk voor verzet. Teuntje was een volhouder. Ze zette zich voor 200% in voor 
zaken die ze belangrijk vond. En ze vond veel dingen belangrijk! Vooral als het de natuur 
betrof. 

Anekdote: Teuntje werd gebeld door een mevrouw die veel te veel padden in haar vijver 
had. Alhoewel padden niet verplaatst mogen worden stapte Teuntje met twee emmers op 
de fiets om ze op te halen. Ze bracht 50 padden naar de nieuwe paddenpoel in Park 
Zandhove. Betty Schellevis heeft er een mooie tekening van gemaakt. 

Als we in het voorjaar een nachtegaal horen zingen denken we aan haar. Ze was 
onafscheidelijk van haar verrekijker. Als ze de zanglijster hoorde, rustte ze niet voordat 
ze hem ook gezien had. En zo ging het met alle vogels. Als we met haar op pad waren 
hoorden en zagen we veel meer. Jarenlang is ze gids geweest van de vogelzangcursus. 

Teuntje was een bevlogen natuurgids. Ze had veel kennis en wist deze ook over te 
brengen aan jong en oud. Ze zocht altijd naar aansprekende werkvormen tijdens de 
excursies. Ze was ook kritisch. Tijdens een wandeling liet iemand het woord “onkruid” 
vallen. Haar reactie was: “Sinds wanneer spreken wij bij het IVN over onkruid”. 

Het is of er met Teuntje een stukje natuur verdwenen is. Maar de padden en kikkers zijn 
er nog en de vogels zingen door. Wij luisteren en denken aan Teuntje. 

 

 

Agnes Neimeijer, Betty Schellevis, Gerda Boonstra, Greet Meima, Jelly Rijlaarsdam en 
Joke Caljouw 

 

  

Teuntje (3e van rechts staand) te midden 
van een wandelclub van IVN-ers (foto Joke 
Caljauw) 

Teuntje verplaatst 50 padden (tekening: 
Betty Schellevis) 
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In memoriam Ineke Schoorel 

De tere bloesem van de sleedoorn is stralend uit de knop gekomen en een paartje 
ooievaars is gearriveerd op hun vertrouwde nest. De vroege lente lokt me naar de 
tichelgaten bij Windesheim, waar het water zo bepalend is. Het water dat de hemel 
weerspiegelt, het levenswater voor alle planten, dieren en mensen op aarde. 

Ik ontmoette Ineke op de IVN Natuurgidsencursus in 2000. Samen met Renate Sanders 
“adopteerden” wij de tichelgaten voor ons leeronderzoek. We boorden in de kleibodem, 
determineerden planten en insecten, vonden vreemde kostgangers op een knotwilg, 
verzamelde diersporen en observeerden vele watervogels.  

Met haar verrekijker om de nek stond Ineke op de dijk en wees ons op de ganzen in V-
formatie, hoog in de lucht. We waren diep onder de indruk van het “mysterie” rond de 
vogeltrek, alle wetenschap ten spijt. 

Stoer, stevig staand met beide benen op de aarde. 
Glimlach rond de mond en glinstering in de ogen, 
gaand en staand voor haar passies. 

Na de diplomering bleven we met een klein groepje 
cursisten elke twee maanden bij elkaar komen. Buiten 
wandelen, ervaringen als beginnend natuurgids 
uitwisselen, een nieuwe werkvorm uitproberen en 
natuurlijk volop genieten van het groen rondom 
Zwolle. 

Van de tichelgaten en het bos bij Windesheim werd in 
2004 door het IVN Zwolle een wandelrouteboekje 
uitgebracht. Samen met Willemien van Ittersum 
schreven Ineke en ik over onze passie voor de natuur. 
Ineke verzorgde het deel over, natuurlijk, de vogels. 
Ook werd de route nauwkeurig uitgezet en opnieuw 
nagelopen. 

Voor de nieuwe Natuurgidsencursus in 2004-2005 
werd Ineke actief als mentor, om de nieuwelingen te 
begeleiden bij opdrachten en presentaties. Op Ineke 
konden we rekenen, vol passie en tegelijk 
relativerend, ieder mocht haar of zijn eigen leerweg 
gaan. Bij de diplomering had ze voor elk van haar 

“kinders” een typerende vogel uitgekozen en daar een 
rake beschrijving bij gemaakt. Typisch Ineke: aandacht voor detail, aandacht voor 
mensen. 

Inmiddels had de werkgroep Vogelzangcursus in Ineke een goede vogelgids gevonden en 
zo begeleidde zij natuurliefhebbers bij het leren herkennen van vogelgeluiden. Ineke was 
een aandachtige en liefdevolle luisteraar. Je werd als cursist vanzelf stil en luisterde mee. 

Zittend op de waddendijk van Terschelling zag Ineke menig vogel bij hoogwater dichterbij 
komen. Zij kon ook genieten van planten en bloemen, bijvoorbeeld in de Zwitserse Alpen, 
waar zij graag naar toe ging. 

De schoonheid van de schepping en haar wondere bewoners inspireerde Ineke enorm. 
Ineke was een betrokken en bewogen vrouw, die zich met hart en ziel inzette voor de 
natuur, de kerk en de Zwolse samenleving. 

Op 3 februari 2014 is ds Catharina Anna - Ineke - Schoorel overleden. Ineke was de 
partner van ds Chica van Dam. Zij is 76 jaar geworden. 

Mirjam Smith samen met Willemien van Ittersum en Marjan Reus 
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Paddenstoelencursus 2014 
Door Sandra Narain (tekst en foto’s) 
 
Deze herfst is er weer de mogelijkheid om een paddenstoelencursus te volgen. De cursus 
bestaat uit 4 cursusavonden en 3 ochtendexcursies. Aan de orde zullen komen de 
systematiek, de bouw en de voortplanting van de paddenstoel. Bovendien zullen we met 
behulp van boeken paddenstoelen determineren, waarbij we ook de moeilijkheden zullen 
bespreken die we daarbij tegenkomen. Tijdens de cursus wordt u ook wegwijs gemaakt in 
het grote aanbod aan paddenstoelenboeken, die zeker in de herfst in de boekhandels 
staan uitgestald. Tijdens de 3 excursies kunt u in het veld uw kennis uitbreiden en in de 
praktijk brengen. Aan het eind van de cursus zult u de meest voorkomende 
paddenstoelen kennen en herkennen. 

Waar en wanneer 
Dinsdagavond 23 september, 30 september, 14 oktober en 21 oktober, van 20.00u tot 
ongeveer 22.00u. 
Locatie: De Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle. De veldexcursies zijn 
op zaterdagochtend 4, 18 en 25 oktober, van 10.00u tot ongeveer 12.00u. De excursies 
worden gehouden in Zwolle of nabije omgeving, de exacte plaats wordt tijdens de 
avonden bekend gemaakt. 

De docenten zijn Elja van Dongen en Herma Visscher. Elja verzorgt de binnenlessen, 
Herma assisteert bij de excursies. De cursus gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn. 
Er is plaats voor maximaal 15 cursisten. Meer informatie over de cursus bij Elja van 
Dongen, telefoon 038-3762696 of e-mail elja-paulvandongen@zonnet.nl. 

Kosten 
De cursus kost voor leden van het IVN of de KNNV €25,00 en voor niet-leden €40,00. 
Hierbij komen nog de kosten voor de reader, zijnde € 7,50. De reader hoeft niet te 
worden aangeschaft, maar is wel een ondersteuning van de presentatie die tijdens de 
lessen gegeven wordt. Bovendien staat er een eenvoudige determinatietabel in. De thee 
en de koffie tijdens de cursusavonden zijn bij de prijs inbegrepen. 

Opgave bij voorkeur via de website www.ivnzwolle.nl (via de homepage, eerst 
werkgroepen aanklikken, dan aan de rechterkant onderaan paddenstoelencursus 
aanklikken, vervolgens de link naar meer informatie aanklikken, onderaan is het 
aanmeldingsformulier). Opgave kan ook per e-mail: paddenstoelencursus@ivnzwolle.nl of 
telefonisch bij Sandra Narain 038-4654779. 

Vermeld u in ieder geval uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en of u lid bent 
van het IVN of de KNNV en of u de reader wilt aanschaffen. 

Uw inschrijving wordt pas definitief als u het cursusgeld (inclusief de kosten voor de 
reader) heeft overgemaakt op rek.nr. 124197/ IBAN NL26 INGB 0000 124197 t.n.v. IVN 
Zwolle e.o., onder vermelding van Cursus Paddenstoelen 2014. Inschrijving gebeurt op 
volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus al vol zitten, dan krijgt u uw geld retour. 

   

Geschubde inktzwam Geweizwammetje Koraalzwam 

  

mailto:elja-paulvandongen@zonnet.nl
http://www.ivnzwolle.nl/
mailto:paddenstoelencursus@ivnzwolle.nl
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Pagina voor de Jeugd (en iedereen die zich daartoe rekent!) 
Door Carin van de Ploeg 

Als je het leuk vindt om te knutselen met dingen uit de natuur, 

dan is het volgende misschien wel wat voor jou… 

Wandelende takken: 

Verzamel in het bos of ergens waar bomen zijn, mooie takken en 

takjes van 5 tot 20 cm lang.  

Schilder de stokjes in mooie kleuren, eventueel met stippen of 

strepen. 

Maak met 3 stukken binddraad (ongeveer 20 cm lang) 3 paar 

pootjes door het draad 2 keer om het lijf te wikkelen en de 

pootjes naar beneden te buigen.  

Plak 2 wiebeloogjes op het kopje (je kunt ook 2 kraaltjes plakken 

of 2 punaises gebruiken en die in de tak drukken). 

Klaar is je wandelende tak!  
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Van de IVN-bestuurstafel: natte oren 

Volgens de beste traditie wordt eind maart de jaarlijkse ledenvergadering van het IVN 

Zwolle e.o. gehouden. Het is gewoonlijk een ingetogen, gemoedelijke bijeenkomst. Het 

merendeel van de aanwezigen is vrouw. Wellicht dat het vriendelijke karakter van het IVN 

daar iets mee te maken heeft. Vanzelfsprekend wordt het noodzakelijke bestuurswerk 

verricht, want alle verslagen en getallen moeten de revue passeren. De leden ondergaan 

dat corvee plichtsgetrouw. 

Wat moet dat moet, maar een ALV is vooral ook een ontmoetingsavond. Een gezellige 

bijeenkomst waar je elkaar nog eens tegenkomt, want dat is niet vanzelfsprekend. Het 

IVN is een soort eilandenrijk waar kleine groepjes zeer goed op elkaar ingespeelden hun 

winkel bestieren: Zo is er de bomencursus, die van de vlinders en libelles maar ook een 

groep die evenementen voor haar rekening neemt of de oerschool draaiende houdt. Al die 

actieve gezelschappen noemen zou al bijna een column vullen. Ieder voor zich is daar 

geweldig druk mee. 

Ook dit jaar weer, toen ik de conceptagenda doornam maakte zich een lichte ontroering 

van mij meester. Terwijl alle IVN-ers doorgewinterde ´groeners´ zijn, slaat deze kleur 

wat mij betreft op mijn beperkte ervaring binnen het instituut. Ik heb eerder natte oren 

dan groene vingers en kan dus nog steeds met vreemde ogen naar binnen kijken. Dat is 

een relatief voordeel. Hoeveel mensen zouden weten wat er allemaal gebeurt achter de 

muren van de Kruidwisch, onze thuisbasis, of in het veld waar onze gidsen en 

cursusleiders opereren. Naar mijn stellige overtuiging zijn dat er te weinig. 

Gelukkig zijn het respect en de liefde voor de natuur mij met de paplepel ingegeven. Ik 

weet dus waar ik op moet letten en waarvan ik kan genieten. Maar veel mensen weten 

dat niet en dat is jammer. Er zijn mensen die volhouden dat we in een 

participatiemaatschappij terechtkomen. Ik vind dat een gruwelijk begrip want je kunt 

mensen niet verplichten om te participeren. Maar je kunt hen wel verleiden om te 

beginnen met kennis en ervaring. Het best begin je daarmee in de natuur. Wie ziet wat 

groeit en bloeit blijft niet aan de kant staan. Die trekt erop uit. Om bloemen te zien 

ontluiken, om vogels te horen zingen of om reeën te zien grazen aan de rand van het bos. 

Wie de natuur zich ziet ontrollen begrijpt dat mensen daar hun bescheiden maar ook 

vanzelfsprekende rol in zullen spelen. Daarom is het belangrijk dat het IVN er is. Een 

instituut om trots op te wezen. Laat daarom maar flink wat van die bescheidenheid varen. 

Er zijn in de communicatiewetenschap veel regels die je dadelijk mag vergeten. Eentje 

moet je er echter onthouden… ´Be good and tell it`. Schreeuw het van de daken. Het IVN 

is hartstikke goed. U kunt niet zonder! 

Jan van Lenteren, voorzitter IVN Zwolle e.o. 
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Van de KNNV bestuurstafel 
‘Wie zwijgt, stemt toe’ 

Begin maart was er weer de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Gelukkig 
wist een twintigtal trouwe leden de gang naar de Kruidwisch te maken, zodat het bestuur 
met wijsheid en opbouwende kritiek ondersteund kon worden. Daar kunnen wij weer een 
jaar mee vooruit. 

Kennelijk zijn wij als bestuur op de goede weg, want anders had u het wel laten weten. 
Onze penningmeester, Erwin de Visser, is met algemene instemming herkozen. Wij zijn 
heel blij dat Erwin nog wil blijven. 

Na de pauze wist Peter van Dam zich te classificeren tot ‘Beste Zwolse veldbioloog van 
2014’. Hij kon de eer en een zelfgekozen prijsje mee naar huis nemen. Een vogelboek 
uiteraard. 

De cursus Vogels Kijken en de Wilde Bijencursus draaien al een poos op volle toeren. 
Helemaal volgeboekt, enthousiaste deelnemers uit Zwolle en verre omtrekken. Er wordt al 
weer voorzichtig nagedacht over een vervolg in 2015. 

Onlangs was er de presentatie van de Inventarisaties in 2013 in de Vreugderijkerwaard. 
Jur Furda, Leo Winter en Melchior van Tweel presenteerden de waarnemingen aan 
respectievelijk broedvogels, dagvlinders en libellen en vegetatie. Ruben Kluit van 
Natuurmonumenten heeft gesproken over het beheer. 

In 2014 worden de inventarisaties door KNNV-Zwolle voortgezet. Dit jaar kan ook Sybout 
Jaasma aan de slag met de amfibieën ter plekke en zullen overzomerende ganzen worden 
geteld door Erwin de Visser c.s. In 2015 zijn de broedvogels weer aan de beurt. Dank aan 
alle waarnemers in 2013! 

De Zwolse Paddenstoelenwerkgroep organiseerde in maart de Overijsselse Zwamdag 
2014. Liefhebbers van paddenstoelen uit de hele provincie kwamen daar op af. 

Enkele tientallen KNNV’ers hebben zich in 2012 en 2013 – op persoonlijke titel – als 
vrijwilliger verdienstelijk gemaakt binnen het Faunonderzoek Zwolle en de Horte, 
georganiseerd door Waterschap Groot Salland, Landschap Overijssel en de gemeente 
Zwolle. Onlangs is dit project op het waterschapshuis afgesloten met de presentatie van 
het rapport door Ecogroen Advies in aanwezigheid van vele betrokkenen. 

Mocht u interesse hebben in het voorkomen van diverse kritische soorten zoogdieren, 
broedvogels, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen in Zwolle 
en de Horte, het rapport is digitaal beschikbaar en te downloaden via: 

http://destentor.nl/regio/Zwolle/Zwolse-fauna-in-kaart-gebracht-1.4277706 

Enkele opmerkelijke vondsten zijn een kolonie meervleermuizen in een woonhuis in de 
Aa-landen, een broedgeval van de middelste bonte specht in Zandhove, een 
zompsprinkhaan en vele grote modderkruipers in de Buitenlanden Langenholte. 

Zwolle herbergt veel unieke natuur. Dat moet zo blijven. Wij blijven waakzaam. 

Anja Bosman – de Haan, bestuurslid KNNV Zwolle 

  

http://destentor.nl/regio/Zwolle/Zwolse-fauna-in-kaart-gebracht-1.4277706
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Roerdomp in de sneeuw (foto Aalt van Tongeren) 
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