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Ieder seizoen heeft zijn charmes. Zo ook de herfst: je kunt 
van kinds af een hekel hebben aan spinnen, toch zijn 
ze fascinerend. Ga maar eens op je hurken bij een aantal 
spinnenwebben zitten en kijk naar de makers ervan: 
hun bouw, poten, en vooral naar wát ze maken: hun 
spinnenwebben.

Van wielweb tot kleine vangnetjes, allemaal even uniek en 
prachtig. Vooral op een mistige herfstochtend vallen die 
webben ineens op: tientallen vangnetjes met ingewikkelde 
patronen in een buxushaag, overal hangen prachtige 
kunstwerkjes van ragfijne draden. Vaak zie je de bouwers 
niet eens. Ze zitten in een hoekje te wachten op hun prooi.

Op een ochtend nam een van ons haar kinderen mee naar 
buiten en vroeg: “Wat horen jullie?” “Regen“ zei de oudste. 
Maar het regende niet. Het geluid kwam van de mist die 
van de bladeren druppelde. Het was een moment van 
verwondering, zoals we dat allemaal wel eens kennen 
als we in de natuur verblijven. Natuur, verwondering, 
beleving…. Het zijn begrippen die met elkaar verbonden 
zijn.

We willen u vragen eens na te denken over wat maakte 
dat u betrokken bent bij de natuur. Wát was uw 
eerste natuurervaring? Namen uw ouders u mee op 
vogelluistertocht? Was u zo’n kind dat altijd op de knieën 
zat op zoek naar beestjes? Welke ervaring maakte dat 
natuur voor u belangrijk werd? We willen het als redactie 
graag weten. Stuur ons uw verhalen. Wij lezen ze met 
interesse en plaatsen ze graag in het ZNT. Want alleen zo 
kunnen we ook de jongere generatie liefde en passie voor 
de natuur bijbrengen.

Dit nummer konden we dankzij de inzet van vele schrijvers, 
fotografen en tekenaars weer vullen met interessante 
bijdragen. We hopen dat u er veel leesplezier aan beleeft.

De sluitingsdatum voor het eerste nummer van 2016 is 
1 februari 2016.

Leander Broere
Jeroen Koot
Carin van de Ploeg
Wietske Prummel

zntredactie@live.nl
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Door meerdere collega’s die aan Geocaching doen, het met een GPS opsporen van een verborgen voor-
werp, ben ik al eens op het Luttenbergerven gewezen. Zij weten dat ik aan natuurfotografie doe en ze 
dachten dat dit stukje natuur voor mij mogelijkheden zou bieden. Het Luttenbergerven, eigendom van en 
beheerd door Staatsbosbeheer, ligt 1 km ten zuidoosten van het dorp Lemelerveld.

Nieuwsgierig geworden keek ik even op internet, waar ik veel informatie vond. Ik las dat op dit stuk ‘waar-
devol blauwgrasland’ maar liefst drie soorten dagvlinders voorkomen die ik nog niet op de foto had staan. 
Het gaat om de aardbeivlinder (Pyrgus malvae), de zilveren maan (Boloria selene) en het gentiaanblauw-
tje (Phengaris alcon), dus niet de eerste de beste soorten.

Aardbeivlinder
Als mijn broer Gerrit van een kennis die ook wel het Luttenbergerven bezoekt, de tip krijgt dat het aard-
beivlindertje er volop vliegt, gaan we op 14 juni samen op stap om ons geluk te beproeven. Het Lutten-
bergerven blijkt een mooi klein (46 ha), overzichtelijk gebied. Als we nog geen twee honderd meter op 
weg zijn over het pad dat het Luttenbergerven in tweeën deelt, zien we het eerste aardbeivlindertje al. We 
krijgen meerdere kansen om dit prachtige dikkopje vast te leggen en maken hier gretig gebruik van (figuur 
1). Ik denk dat we die dag rond de honderd aardbeivlinders zagen. We konden ons haast niet voorstellen 
dat de soort zo zeldzaam is.

Zilveren maan
Zo dat was nummer 1. Nummer 2, de zilveren maan, zou volgens de vlindergids ook om deze tijd moe-
ten vliegen. We zien de vlinder echter niet (toch nog iets te vroeg?), maar besluiten de volgende dag ons 
geluk opnieuw te beproeven. We vinden dan inderdaad één exemplaar van de prachtige zilveren maan, 
maar kunnen hem niet goed voor de lens krijgen. Het blijft daarom bij een melding op waarnemingen.
nl. Een week later komt alles goed, want we weten meerdere zilveren manen te vinden en nu werken de 
vlinders gewillig mee aan de fotosessie (figuur 2). We hebben deze prachtige parelmoervlinders tot ver in 
augustus gezien.

Vlinders van het Luttenbergerven door Anne Reitsma

Figuur 2:  Zilveren maan. (foto: Anne Reitsma)Figuur 1:  Aardbeivlinder op echte koekoeksbloemen  
 in het Luttenbergerven. (foto: Anne Reitsma)
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Gentiaanblauwtje
Zo dat was nummer 2, op naar het gentiaanblauwtje. Deze vliegt volgens de vlindergids van midden juni 
tot midden augustus, afhankelijk van het weer. Die soort moet dan maar even wachten tot na de vakantie 
die we in Duitsland genieten. Omdat zelfs ik wat geld moet verdienen ben ik niet eerder dan 7 juli in de 
gelegenheid om met Gerrit weer naar het Luttenbergerven te gaan. Een dag eerder keek ik nog even op 
internet voor wat achtergrondinformatie en daaruit blijkt het volgende.

Het gentiaanblauwtje is een zeer gespecialiseerde dagvlinder, die voor zijn overleving afhankelijk is van de 
bloemen van de klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) (figuur 3) en van verschillende soorten knoop-
mieren. Volgens de Vlinderstichting (bericht 2011) is het gentiaanblauwtje dramatisch achteruitgegaan in 
het Luttenbergerven. De waardplant is niet het probleem, want de klokjesgentianen zouden het gebied in 
de zomer blauw kleuren.

Wel zou het gebied inmiddels te nat zijn voor de knoopmieren, waar de vlinder voor de voortplanting ook 
van afhankelijk is. Dat was in 2011 en het is nu 2015. Het is dus afwachten of er nog wel gentiaanblauwtjes 
zijn. We willen niet bij voorbaat opgeven, dus toch maar op pad en na wat heen en weer gescharrel zie ik 
een blauwtje vliegen. Zou het een gentiaanblauwtje zijn of toch weer een icarusblauwtje?

Als het vlindertje voor mijn gevoel na een eeuwigheid gaat zitten kan ik hem goed bekijken en nu is aan de 
tekening en kleur duidelijk te zien dat het om een mannetje van het gentiaanblauwtje gaat. Zowel Gerrit 
als ik krijgen mooi de gelegenheid om foto's te maken (figuur 4). Helaas zien we alleen dit ene exemplaar 
vliegen. Hoe goed we verder ook zoeken, we vinden daar geen ander gentiaanblauwtje en ook geen klok-
jesgentiaan. Vreemd, want de klokjesgentiaan zou eigenlijk nu moeten bloeien.

Als we het pad oversteken vinden we geheel onverwacht toch nog zo'n 15 bloeiende planten van de klok-
jesgentiaan. Vreemd dat het gentiaanblauwtje zo ver van deze klokjesgentianen vliegt, maar dit kan na-
tuurlijk met het voedselaanbod te maken hebben. Op de bloemen is nog geen spoor van eitjes te vinden, 
dus misschien kunnen we op een later tijdstip de vrouwtjes tijdens het ei-afzetten vastleggen.

Op 11 juli gaan we weer naar het Luttenbergerven en nu zien we gelukkig meerdere gentiaanblauwtjes. 
Ook zijn er nu aanzienlijk meer bloeiende klokjesgentianen, maar we vinden er nog geen eitjes op. Mis-
schien zochten we ook wel verkeerd, want Gerrit vindt een – helaas beschadigd – vrouwtje gentiaanblauw-
tje dat bezig is met ei-afzetten. Ze doet dit niet op een bloeiende klokjesgentiaan, maar op plantjes waar-
van de bloemen nog in de knop zitten, en die zijn iets lastiger te vinden.

Op 12 augustus ben ik weer naar het Luttenbergerven geweest en toen heb ik nog enkele ei-afzetplaat-
sen van het gentiaanblauwtje gevonden. Ik heb toen geen gentiaanblauwtjes meer gespot. Ik schat dat 
ik ongeveer tweehonderd eitjes heb gezien. De klokjesgentiaan kleurde half augustus grote delen van het 
Luttenbergerven blauw. Toch lijkt het gentiaanblauwtje niet aan risicospreiding te doen, want ik heb maar 
op een paar plaatsen eitjes gevonden. Soms vond ik tientallen eitjes op één klokjesgentiaan, en geen op 
planten in de directe omgeving. Omdat de rupsen in hun eerste levensfase eten van de klokjesgentiaan, 
vond ik dit niet logisch.

Aan Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting legde ik de vraag voor of gentiaanblauwtjes niet aan 
risicospreiding doen. Michiel antwoordde aldus: “Daar is veel onderzoek aan gedaan. Forse gentianen met 
grote knoppen (=veel voedsel) hebben de voorkeur. Als de gentianen boven de vegetatie uitsteken, zijn ze 
ook beter te vinden en is het makkelijker eitjes af te zetten. De ei-afzettende vlinder kiest voor planten die 
niet in de schaduw staan. En dan spelen ook de mieren nog een rol. Maar natuurlijk is er ook nog zoiets als 
toeval. En als er veel vlinders zijn worden er ook minder goede planten opgezocht.”
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De 20 tot 25 gentiaanblauwtjes van het Luttenbergerven lijken het precies andersom te doen. Hoewel er 
wel forse gentianen zijn die boven de vegetatie uitsteken, kiezen de vlinders voor enkele kleine exempla-
ren. Op elk daarvan wordt tot wel een tiental eitjes afgezet. Ook staan de plantjes in de buurt van bomen, 
zodat ze niet de hele dag in de zon staan. De natuur blijft verbazen zullen we maar zeggen.

Toch was onze informatie over het Luttenbergerven voor de Vlinderstichting reden genoeg om het gebied 
te bezoeken. In een telefoongesprek met Sicco Ens, medewerker van de Vlinderstichting, spraken we af 
om op 25 augustus de klokjesgentianen te gaan tellen en natuurlijk de daarop afgezette eitjes van het 
gentiaanblauwtje. Na de fikse regenbuien in augustus zijn er erg veel verse plantjes van de klokjesgenti-
aan opgekomen. Helaas kan het gentiaanblauwtje hier niet meer van profiteren, want de vliegtijd is voor-
bij.

We tellen die dag 11810 plantjes van de klokjesgentiaan. Op de 52 aanwezige bloeistengels vinden we in 
totaal 490 eitjes. Uit een aantal ‘gaatjes’ in de klokjesgentianen leiden we af dat enkele eitjes al zijn uit-
gekomen en dat de rupsjes zich een weg naar het binnenste van de plant hebben gevreten. We vinden 
enkele nieuwe afzetplaatsen, ook ten zuiden van het pad. Dit is interessant, want er was daar in 2013 wel 
eens een ei-afzettend vrouwtje gezien, maar nu hebben we daar voor het eerst eitjes op meerdere plekken 
gevonden. Maar wat ook opviel is dat er enkele plantjes zijn verdwenen waarop we eerder eitjes hadden 
gevonden. Opgegeten door een ree of een haas?

Herstel van het gentiaanblauwtje?
Was het gebied volgens de Vlinderstichting in 2011 mogelijk te nat voor de knoopmieren, in de maan-
den juni/juli van 2015 leek het gebied waar de klokjesgentianen staan, mij zelfs een beetje te droog. 
Hier kwam in de maand augustus na hevige regenbuien natuurlijk verandering in. Michiel Wallis de Vries 
vertelde mij dat in het Luttenbergerven de afgelopen 15 jaar voortvarend gewerkt is aan vernatting en 
uitbreiding van het natte schraalland. Een flink deel daarvan is nog vrij uniform van structuur, met nog 
jonge gentianen. De waardmieren vestigen zich pas na zo’n 15 jaar in nat schraalland dat gevormd is uit 
cultuurgrasland. Het kan dus zijn dat de mieren nog ontbreken. Hopelijk gaan we de komende jaren een 
uitbreiding van de gentiaanblauwtjes zien!

Hoe dan ook, voor deze populatie zijn er hopelijk op dit moment al genoeg knoopmieren aanwezig. Dan 
kan er volgend jaar weer een nieuwe generatie gentiaanblauwtje verschijnen en is er kans dat de populatie 
zich weer een beetje herstelt. Daar hopen we natuurlijk sterk op.

Figuur 3:  Klokjesgentianen in het Lutten- 
 bergerven. (foto: Anne Reitsma)

Figuur 4: Links: het eerste in het Luttenbergerven waargenomen genti aan- 
 blauwtje, een mannetje. (foto: Anne Reitsma)    
 Rechts: vrouwtje met de vleugels open. (foto: Gerrit Reitsma)
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Jonge havik pakt Turkse tortel in de Wipstrik (Zwolle)    
door Douwe Reitsma

Op 8 augustus 2015 zie ik bij het uitlaten van visite ineens een roofvogel op de stoep naast mijn huis in 
de wijk de Wipstrik zitten, met een prooi in zijn poten. Snel mijn camera gepakt en foto's gemaakt. Daar 
komt mijn dochter met man en kinderen al toeterend aanrijden. Ze worden tot stilte gemaand door het 
afscheidnemende stel, maar daar gaat de havik.

Ik was blij dat de kleinkinderen er waren, maar mijn dochter zegt: “pap, hij zit daar op het grasveld.” Met 
mijn kleinzoon erheen. Ik heb toen nog meer prachtige foto’s kunnen maken. De tortelduif was nog niet 
dood op dat moment, maar werd al wel flink kaalgeplukt. De duif probeerde ondanks alles toch nog los te 
komen. De havik spreidde dan ook zijn vleugels voor het evenwicht. De havik zie je al weinig, maar in de 
stad is dat helemaal bijzonder. Het was nog een jonge havik, gezien zijn tekening. De fotoserie laat zien 
hoe de havik de Turkse tortel te pakken heeft en kaal plukt.

Figuur 1: Fotoreeks van havik die  
 Turkse tortel slaat 
 (foto's: Douwe Reitsma)
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Een vreemde eend in de bijt!    
door Els Cuijpers

Dat leek me nou gezellig, om met natuurminnende mensen op stap te gaan. Zelf ben ik altijd al een bui-
tenmens geweest, beroepsmatig met stedelijk groen bezig en sinds dit voorjaar in de ban van het herken-
nen van vogels bij het IVN. Dan kun je je geen buil vallen aan een weekend met onbekenden op pad om 
de natuur van Schier te ontdekken, was mijn gedachte. Het was het jaarlijkse Schiermonnikoogweekend 
van KNNV-Zwolle, eind mei 2015.

Het eerste avontuur was om met het openbaar vervoer bij de boot naar Schier (in Lauwersoog) te komen. 
Maar dat verliep gesmeerd! Beetje spannend was het natuurlijk wel: hutjemutje slapen op een slaapzaal 
met onbekenden; ik was gewaarschuwd voor snurkers en andere geluiden.… hoe zou dat zijn? En zouden 
de vogelaars al bij nacht en ontij uit de veren zijn? Zelf ben ik bepaald geen vroege vogel… De weervooruit-
zichten waren niet denderend, hoe fanatiek zou iedereen zijn om toch in weer en wind eropuit te trekken?

Wat bleek: heel relaxte gewoontes waren er ontwikkeld de afgelopen jaren; de fietsen waren al geregeld 
bij de boot, voor het vervoer van de bagage werd gezorgd, start bij Van der Werff met koffie en appel-
taart!! Wel was het oppassen met de gewoonte dat er werd gestopt als de voorhoede iets zag vliegen of 
hupsen of een bijzonder plantje in het veld of langs de weg zag (figuur 1). Verbazingwekkend dat er geen 
botsingen zijn ontstaan, maar geweldig leuk dat er ook andere mensen zijn die stilstaan als ze iets opmer-
kelijks in de natuur zien. En als je met het een klaar bent en drie tellen later weer wat anders ziet waarvan 
je denkt dat het de moeite waard is, spring je weer van de fiets!

Waar ik nog nooit eerder bij stil had gestaan was dat je als groep vogelaars/natuurmensen erg herkenbaar 
bent, behangen met verrekijkers en door het feit dat je in weer en wind rondfietst. Dit nodigt vergelijkbare 
groepen uit om je op opmerkelijke natuurdingen te wijzen. Zo werden wij geattendeerd op de roodmus, 
de blauwborst en de roodhalsfuut! Voor mij was het ook bijzonder om door de telescoopkijker over een 
enorme afstand een vogel te bekijken en in detail te kunnen zien.

De Westerplas hebben we meerdere keren bezocht en elke keer weer was er iets bijzonders te zien. De 
mensen die al vaker mee waren geweest naar Schier, wisten dat er een lepelaarskolonie zat. Het was 
prachtig dat ik daar net was toen een groot deel van de kolonie huiswaarts keerde na een dagje uit: een 
toevalstreffer! Ook zag ik baltsende slobeenden als een stelletje jaknikkers door het water gaan (figuur 2), 
de kolonie aalscholvers met jongen in de nesten, en als klap op de vuurpijl de roodhalsfuut!

Figuur 1:  We stoppen langs de dijk om vogels te obser- 
 veren. (foto: Els Cuijpers)

Figuur 2:  Slobeenden. (foto: Els Cuijpers)
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Dicht bij de Westerplas was een roodmus waargenomen; ik heb ‘m wel duidelijk en herkenbaar gehoord, 
maar de vogel liet zich niet zien, helaas. Verderop, nabij een picknickplek, had de blauwborst zich laten 
zien aan anderen. Met de groep hebben we getuurd en geluisterd, maar we hebben hem helaas niet waar-
genomen (figuur 3). Weer verderop kwamen we langs een veld met moeraskartelblad, een flinke pol engel-
wortel en ‘het orchideeën-veldje’. Natuurlijk uitgebreid bij stil gestaan. Toen het weer te beroerd werd om 
aangenaam buiten te zijn, was er een welkome, warme traktatie van bitterballen in de kampeerboerderij! 

De volgende dag zijn we naar de Kobbeduinen gefietst, aan de oostkant van het eiland. Onderweg waren 
er de nodige regenbuitjes afgewisseld met zonnestralen. Veel wadvogels, scholeksters die hun nesten ver-
dedigden, de zang en vlucht van de veldleeuwerik, een eenzame wulp, een prachtig zwevende kiekendief 
en nog veel meer moois gezien! Bijna een kneu in de boom kunnen fotograferen, maar ik was helaas niet 
snel genoeg! Er kwam nog een echt judasoor voorbij, een eetbare paddenstoel die waarschijnlijk door de 
harde wind was losgewaaid van een kwakkelende vlier (figuur 4). Door de aanwezige en overtuigende 
kennis durfde ik er ook van te proeven. Al eerder hadden we zeekraal kunnen proeven dat iemand had 
geplukt. Yummie!

Nog meer kon er gegeten worden van het eten dat door de koks was bereid. Na zo’n dag buiten is het heer-
lijk dat er lekker eten is gekookt en je kunt ‘aanschuiven’! Alles liep gesmeerd en was prima georganiseerd! 
Helaas werd bekend gemaakt dat Sybout Jaasma, een van de drijvende krachten achter het weekend, er-
mee stopt. Hopelijk is er volgende keer een nieuw organisatietalent! 

De laatste dag: op zoek naar de Berkenplas (figuur 5)! Nabij zat een spotvogel ons uit te lachen omdat we 
maar heen en weer fietsten. Bij de Berkenplas wat schuilende vogels, er stond harde wind en flink regen. 
Geen weer om uitgebreid stil te staan voor de vogels. Wel om het weekend goed af te sluiten met warme 
vis bij de visboer! Tot slot spullen pakken, de laatste corveerondes en door weer en wind op de fiets naar 
de boot. Zelfs voor de jonge tureluurs was het niet te doen om tegen de wind in naar de overkant van de 
weg te vliegen!

Figuur 3:  De picknickplek waar de blauwborst door anderen, en later ook door mij, was gezien.  (foto: Els Cuijpers)
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Ik voelde me bepaald niet meer een vreemde eend in de bijt en met enige weemoed bleef ik nog twee 
dagen langer op Schier. Ook al probeerde ik zoveel mogelijk de opgedane kennis te herhalen, ik miste de 
steun die telkens weer mijn vragen ‘wat hoor ik?’, ‘wat zie ik?’ overtuigend beantwoordden! Aan de hand 
van de foto’s en ondersteuning via mail van een van de andere deelnemers heb ik kunnen achterhalen dat 
ik nog de blauwborst, een grasmus, de veldleeuwerik, de kleine strandloper en een onemanshow van een 
tapuit heb gezien! 

Als het enigszins lukt, ben ik volgend jaar graag weer van de partij!

Figuur 4:  Het echt judasoor.  (foto: Els Cuijpers) Figuur 5:  Een bonte verzameling nestkasten en een bij- 
 enhotel bij de Berkenplas. (foto: Els Cuijpers)

Voorjaarsweekend naar Schiermonnikoog 2016

Van vrijdag 20 mei tot en met zondag 22 mei 2016 organiseert de KNNV weer een voorjaarsweekend op 
Schiermonnikoog. Rita Overkleeft en Cor Kauw organiseren het weekeind. Iedereen is welkom: KNNV-ers, 
IVN-ers en andere belangstellenden. Kosten € 90 p.p. Het maximaal aantal deelnemers is 28; wie het eerst 
komt het eerst maalt. Aanmelding bij Rita Overkleeft, 038-4527366, rita.overkleeft@xs4all.nl, of bij Cor 
Kauw, 038-4653592, corkauw@ziggo.nl.
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Wereldreizigers rond Zwolle: exoten in je buurt 
door Marjolein Koopmans

In het tweede nummer van 2014 (pp. 14-19) schreef Piet Bremer een artikel over exoten onder de plan-
ten binnen de gemeente Zwolle en over hoe met deze planten om te gaan. In dit artikel belicht Marjolein 
Koopmans, als ecoloog werkzaam bij Waterschap Groot Salland, het beleid van dit waterschap ten aanzien 
van exotische planten en dieren in en nabij het water.

Zowel binnen de KNNV als binnen het IVN is er aandacht voor exoten. Maar zijn ze nou echt ‘eng’ en ‘ge-
vaarlijk’, of zijn ze soms vooral ook mooi en een verrijking? Hoe zit het nu eigenlijk in onze eigen omge-
ving? Wat hebben we daar als Zwolse IVN/KNNV mee te maken? 

Er wordt verschillend tegen exoten aan gekeken: de één vindt dat ook wat de natuur betreft de globali-
sering onafwendbaar is en niet per se slecht, de ander ziet vooral de risico’s en vindt dat al die indringers 
veel te weinig bestreden worden. Het lijkt vooral zaak naar afzonderlijke soorten te kijken, naar hun ver-
spreidingsgedrag, hun effecten op het ecosysteem en de risico’s op het dichtgroeien van de watergangen 
en het verdringen van inheemse soorten. Lang niet alle exoten (maar één op de honderd) vertonen inva-
sief gedrag. Ze verspreiden en vermeerderen zich snel in hun nieuwe leefgebied. Sommige zijn inmiddels 
al zo ingeburgerd dat ze hun vaste plek in de Nederlandse natuur gekregen hebben. De nu in Nederland 
algemeen voorkomende smalle waterpest groeide ooit alleen ver weg, in Noord-Amerika.

Op landelijk en Europees niveau wordt kennis vergaard en beleid gemaakt. Het Team Invasieve Exoten 
binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voert in Nederland de risicoanalyses uit. Ook de routes 
waarlangs soorten binnenkomen worden in beeld gebracht. Deze soorten komen vooral binnen via ballast-
water van schepen, de aquarium- en tuinplantenhandel en via het Rijn-Donau Kanaal.

Het is steeds een verrassing wat er nu weer aan exotische soorten in Nederland opduikt. Sommige soorten 
zien we aankomen vanaf de andere kant van de landsgrens. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. In-
ternationale samenwerking is daarom belangrijk. Het heeft ook geen zin veel geld (vaak miljoenen euro’s) 
te investeren aan de bestrijding van een soort als de buurlanden niets doen. Bestrijden is mooi, maar aan-
pak bij de bron is beter. Er is een convenant gesloten met de handel om bepaalde soorten niet meer, of al-
leen met waarschuwingslabel te verkopen. Als Waterschap Groot Salland komen we regelmatig uitheemse, 
hier door de mens gebrachte dieren of planten in of bij het water tegen.

Figuur 1:  Verwijdering grote waternavel uit de Vecht,  
 april 2015. (foto: Marjolein Koopmans)

Figuur 2:  Ongelijkbladig vederkruid in een dichtgegroeide  
 vijver in Raalte-Noord. (foto: Marjolein Koopmans)
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Voor het waterschap zijn invasieve water- en oeverplanten het belangrijkste probleem. Op landelijke en 
internationale lijsten staan grote waternavel(Hydrocotyle ranonculoides), waterwaaier (Cabomba caroline-
ana) en watercrassula (Crassula helmsii) meestal bovenaan. Ze kunnen enorm woek-eren en watergangen 
volledig verstoppen. Daarbij worden alle inheemse soorten verdrongen. Op oevers zijn reuzenberenklauw 
(Heracleum mantegazzianum), reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) en verschillende uitheemse dui-
zendknopen berucht.

Zowel grote waternavel, waterwaaier als watercrassula hebben we in het beheergebied van Waterschap 
Groot Salland gevonden. Van de grote waternavel kennen we verschillende groeiplekken. Hij groeit onder 
meer in het Overijssels Kanaal. Deze soort verwijderen we zodra hij gevonden wordt. Voorjaar 2015 is hij 
bij Dalfsen uit de Vecht gehaald (figuur 1). Dat kon nog goed, omdat een eerste groeiplek direct gezien 
was. Vaak wordt hij pas ontdekt als er een aantal flinke groeiplekken zijn. Vaak komt de soort dan na ver-
wijderen weer terug, omdat heel kleine afgebroken stekjes weer wortelen en uitgroeien. De soort blijkt 
vaak hardnekkig steeds weer terug te komen.

Om nog succesvol te kunnen verwijderen is vroege signalering dus belangrijk. Dat gebeurt door onze ei-
gen onderhoudsmensen, maar ook anderen bellen ons rechtstreeks. Daar zijn we als waterschap dan erg 
blij mee. Hierin kunnen de groene verenigingen, zoals KNNV en IVN, zeker een belangrijke rol spelen. Ons 
telefoonnummer voor deze meldingen is: 038 4557200 (centrale nummer Waterschap Groot Salland). Ook 
meldingen via waarneming.nl, www.invasieve-exoten.nl, of andere waarnemingensites zijn altijd welkom.

Bij het onderzoek naar vissen en andere waterdieren vindt het waterschap ook veel exotische soorten. 
In de Westerveldse Aa bijvoorbeeld leeft een gevarieerd exotisch gezelschap: kreeftachtigen (Crangonyx 
pseudogracilis, Dikkerogammarus villusus- dit is de ‘killer’-vlokreeft), wormen (Quistodrilus multisetosus) 
en gevlekte Amerikaanse rivierkreeften (Oronectus limosus). In Zwolle-Zuid groeien volop ongelijkbladig 
vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) (figuur 2) en waterteunisbloemen (Ludwigia). In waterbergin-
gen in polder de Koekoek, bij IJsselmuiden, groeit parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) (figuur 3). In 
de Vecht vinden we zo’n tien exotische soorten per monster, meest kreeftachtigen. Maar ook de schelpen 
van de Aziatische korfmosselen (Corbicula flaminea) vind je massaal op de oevers. Door de jaren heen zie 
je ook dat diverse exoten zelf weer wordt verdrongen door een volgende nieuwkomer.

De natuur is altijd in beweging, het verschijnen en weer verdwijnen van soorten is niet nieuw. We moe-
ten wel voorkomen dat straks levensgemeenschappen binnen dezelfde klimaatzone over de hele wereld 
op elkaar lijken en alleen bestaan uit de sterkste soorten, die de oorspronkelijke biodiversiteit verdrongen 
hebben. En natuurlijk moeten we de directe problemen met exoten hier en nu het hoofd bieden. Voor het 
waterschap betekent dit vooral het blijven garanderen van een goede doorstroming van watergangen en 
een effectieve afwatering.

Figuur 3:  Parelvederkruid, onder meer te vinden in  
 polder de Koekoek  
 (foto: Waterschap Groot Salland)
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Watervlooien in en om Zwolle
door Martin Soesbergen

In Nederland wordt veel van het onderzoek naar de biodiversiteit van ongewervelde dieren uitgevoerd door 
het European Invertebrate Survey (EIS-Nederland). Een onderdeel van dat onderzoek is het, letterlijk en 
figuurlijk, in kaart brengen van het voorkomen en van de verspreiding van alle ongewervelde dieren in 
Nederland (Noordijk et al., 2010). Deze gegevens worden per groep gepubliceerd in (voorlopige) versprei-
dingsatlassen.

Een van de groepen die onderzocht worden zijn de kieuwpootkreeften en watervlooien. Watervlooien zijn 
een groep kreeftjes die behoren tot de kieuwpootkreeften. Voor deze groep ben ik de coördinator bij het 
EIS. Onderdeel van het in kaart brengen van de kieuwpootkreeften is het inventariseren van slecht onder-
zochte gebieden, de zogenaamde witte vlekken. Een van die witte vlekken was Zwolle. De afgelopen jaren 
moest ik toch al vaker in Zwolle zijn en dat gaf mij de kans om hier af en toe enkele monsters te nemen.

Onderzochte locaties
In Zwolle en omgeving zijn in 2010 en 2013-2015 in totaal 32 monsters genomen op 24 verschillende loca-
ties (figuur 1). De locaties lagen in en om de stad zelf, verder werd de omgeving van Hattem bemonsterd. 
In Zwolle werden 5 monsters uit de stadsgracht genomen. De IJssel werd vanaf het pontje naar Hattem 
bemonsterd (’t Kleine Veer). Rond Hattem werden het landgoed Molecaten, De Leemkule, de Molecaten-
se beek en het Apeldoorns kanaal bemonsterd. Het landgoed Molecaten werd, met toestemming van de 
tuinman, in 2014 uitgebreid onderzocht. In het voorjaar van 2015 werden nog monsters genomen uit de 
Overijsselse Vecht en in de uiterwaarden van de IJssel.

De bemonstering werd uitgevoerd met een zoöplanktonnet (figuur 2) met een gaaswijdte van 150 μm 
(10-6 meter). Het net wordt uitgeworpen in het water en daarna ingehaald. Dit wordt enkele keren her-
haald op verschillende plekken om een representatief monster van de locatie te krijgen. De vangst werd 
direct gefixeerd in 96% bio-ethanol (figuur 2). Van de gevangen watervlooien werden 100 exemplaren tot 
op soortniveau gedetermineerd.

Figuur 1:  Overzicht van de bemonsterde locaties in  
 en rond Zwolle. (kaart: Martin Soesbergen)

Figuur 2:  Links het net waarmee de monsters worden  
 genomen, en rechts een gefixeerd monster naast  
 een fles bio-ethanol waarmee de monsters wor- 
 den gefixeerd.  (foto’s: Martin Soesbergen)
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Resultaten
In totaal zijn er tot nu toe 67 soorten of soortgroepen aangetroffen, hetgeen veel is voor zo’n klein gebied. 
Dit aantal is iets meer dan 50% van de 123 in Nederland voorkomende soorten (Soesbergen, 2015) en 
70% van de 96 in Overijssel aangetroffen soorten. De algemeenste soort is, net als in heel Nederland de 
gewone kogelwatervlo, Chydorus sphaericus. Maar er zijn 16 zeldzame tot zeer zeldzame soorten aange-
troffen. Met 7 zeldzame soorten en een totaal van 33 verschillende soorten is de stadsgracht van Zwolle 
een opvallend rijk water. Het Naardermeer is met 44 soorten het meest soortenrijke water in Nederland. 
Ook Landgoed Molecaten (19 soorten), Het Apeldoorns kanaal (18 soorten) en de oude rivierloop naast het 
fietpad naar ‘t Kleine Veer, aan de Hattemse zijde (15 soorten) zijn soortenrijke wateren en herbergen de 
nodige zeldzaamheden. De foto’s in figuur 3 illustreren de vormenrijkdom.

Naast het onderzoek van de watervlooien in Zwolle wordt er door medewerkers van het waterlaboratorium 
Aqualysis in Zwolle in de IJsselvallei gezocht naar grote kieuwpootkreeften. In het voorjaar van 2015 werd 
de uiterst zeldzame humus-kieuwpootkreeft gevonden in de IJsseluiterwaarden bij Wijhe, zo’n 8 kilometer 
ten zuiden van Zwolle (figuur 4). Deze kleine degenkrabachtige kreeftjes worden 2 à 3 cm groot. De soort 
is zeker voor KNNV- en IVN-leden iets om in het voorjaar (maart-mei) naar uit te kijken in de wateren in 
en nabij Zwolle. Mocht u deze of een van de andere soorten kieuwpootkreeften (zie Soesbergen 2013) 
aantreffen, dan hoor ik dat graag.

Conclusie
Zwolle is een erg interessante omgeving voor kieuwpootkreeften en watervlooien. Het gebied was slecht 
onderzocht, maar is door gericht onderzoek een van de beter onderzochte kilometerhokken in Nederland 
geworden. Toch valt er nog veel te ontdekken; wellicht iets voor de werkgroep hydrobiologie van de KNNV? 
Hulp met determinaties van watervlooien en kieuwpootkreeften kan geboden worden.
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Adres: Karveel 12-38, 8231 AS Lelystad
(Martin Soesbergen werkt bij Rijkswaterstaat, is Coördinator Kieuwpootkreeften en watervlooien van EIS 
Nederland en secretaris van KNNV Lelystad)

Figuur 4:  De humus-kieuwpootkreeft die in 2015   
                     in de uiterwaarden bij Wijhe is 
 aangetroffen.   (foto: Martin Soesbergen)
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Figuur 3:  Linkerrij:    boven: Acroperus angustatus lange harpijwatervlo (foto: Joost van de Sande), onder:  
   Ceriodaphnia pulchella kleine glanswatervlo; 
 middelste rij:  boven: Oxyurella tenuicaudis dunstaartalona, midden: Polyphemus pediculis grootoog 
   watervlo, onder: Eubosmina coregoni langslurfwatervlo; 
 rechterrij:  boven: Daphnia longispina langstaartwatervlo, onder: Simocephalus vetulus gewone  
   platkopwatervlo (foto’s: Bas Kooijman, met uitzondering van de eerste).
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Amfibieën in het gebied van de Emmertochtsloot 
door Sybout Jaasma, Lizette Wolf en Henk van Blitterswijk

De werkgroepen van de KNNV-afdeling Zwolle hebben een terrein van Landschap Overijssel langs de Em-
mertochtsloot op meerdere soortgroepen geïnventariseerd, onder andere op amfibieën (voor verslagen 
over andere soortgroepen zie ZNT 2015, nr. 1). Het gebiedje ligt aan de oostkant van Zwolle in de buurt 
van Herfte. Dwars door het terreintje stroomt de Emmertochtsloot, die onlangs daar verruimd is en na-
tuurvriendelijke oevers heeft gekregen. Waterberging, de opvang van overtollig regenwater, wordt hier 
gecombineerd met natuurontwikkeling.

Er liggen twee ronde poeltjes in het gebied. Poel 1 (nr. 1 op de kaart) is in 2014 gegraven. De andere 
(nr. 2) is al wat ouder. Aan de westkant ligt de Valkenbergweg met aan de ene kant een houtwal en aan 
de overkant een bosje. Terreintje nr. 3 rond de oudste poel wordt door Landschap Overijssel beheerd als 
bloemrijk hooiland. Terreintje nr. 4 is een plas-drasgebiedje. In terrein 1, 2 en 3 zijn amfibieën aangetrof-
fen, in terrein 4 niet.

Methode
De KNNV-werkgroep die zich bezighoudt met het inventariseren van amfibieën werkt volgens de Handlei-
ding voor het monitoren van amfibieën in Nederland. Deze handleiding is uitgegeven door het CBS (Cen-
traal Bureau voor de Statistiek) en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Het doel 
van de inventarisatie was inzicht te krijgen in:
• de grootte van de populaties van de amfibieën;
• de plekken die belangrijk zijn voor de amfibieën, zowel het land-, als het waterhabitat;
• de ontwikkeling van de populaties in de toekomst.

Figuur 1:  Kaartje van het terrein bij de Emmertochtsloot met de vier onderzoeksgebiedjes.
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Het telgebied was onderverdeeld in vier natte deelgebieden (zie figuur 1). Vier keer is het gebied geïnven-
tariseerd. Inventarisatiemethoden waren: luisteren, vangen, plonzen tellen en zichtwaarnemingen van vol-
wassen dieren, eieren en larven. In het diepere water is bovendien gebruik gemaakt van amfibieënfuiken.

Resultaten
De gegevens zijn uitgewerkt volgens de richtlijn van RAVON voor het bepalen van de aanwezigheidsklasse 
van een soort in een telgebied (tabel 1). De resultaten worden hierna beschreven en zijn weergegeven in 
tabel 2.

Poel 1. In deze poel uit 2014 is één bruine kikker aangetroffen.
Poel 2. In deze poel uit 2002 zijn bruine kikker (Rana temporaria) en soorten van het groene kikkercom-
plex waargenomen: in ieder geval middelste groene kikker of bastaardkikker (Rana klepton esculenta) en 
meerkikker (Rana ridibunda). De groene kikkers zijn vooral waargenomen op geluid; enkele malen was 
sprake van kooractiviteit van meerkikker en bastaardkikker.

De werkgroep hydrobiologie heeft gewerkt met fuiken en daarmee zijn veel kleine watersalamanders (Lis-
sotriton vulgaris, syn. Triturus vulgaris) gevonden. Ook deze resultaten zijn meegenomen in tabel 2. Al-
leen met steeknetten was het aantal kleine watersalamanders sterk onderschat gebleven. Poel nr. 2 heeft 
de rijkste populatie amfibieën.

Terrein 3. In dit gevarieerde gebied zijn bruine kikker en soorten van het groene kikkercomplex waarge-
nomen. Bijzonder was de vondst van pootafdrukken van een das.
Terrein 4. In dit gebiedje met ondiep water (minder dan 20 cm) zijn geen amfibieën gesignaleerd. Wel 
werd een waarneming gedaan van de vissoort kleine modderkruiper (Cobitis taenia).

Klasse Status Toelichting

0 Ontbreekt Aanwezigheid van deze soort niet aangetoond.

1 Zeldzaam De soort wordt incidenteel waargenomen; waarschijnlijk zijn hooguit enkele volwassen dieren
aanwezig.

2 Algemeen De soort wordt regelmatig waargenomen; waarschijnlijk zijn er enkele tientallen volwassen
dieren van deze soort aanwezig.

3 Zeer algemeen De soort wordt veel waargenomen; waarschijnlijk zijn er meer dan honderd volwassen
exemplaren van deze soort aanwezig.

Tabel 1:  De vier aanwezigheidsklassen van CBS en RAVON die gebruikt zijn in tabel 2.

Figuur 2:  Bruine kikker. (foto: Evert Ruiter) Figuur 3:  Kleine watersalamander. (foto: Evert Ruiter)
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7-3-2014 10.00-11.00 uur klasse

geen amfibieën waargenomen 0

4-4-2014 10.00-12.00 uur

poel 1 bruine kikker eieren 2x 2

poel 2 bruine kikker eieren 1x 1

terrein 3 geen waarnemingen 0

terrein 4 geen waarnemingen 0

5-4-2014 13.00-15.00 uur

poel 1 geen waarnemingen 0

poel 2 kleine watersalamander 19x mannetje 3

kleine watersalamander 7x vrouwtje 2

terrein 3 geen waarnemingen 0

terrein 4 geen waarnemingen 0

29-4-2014 13.00-14.00 uur

poel 1 bruine kikker >3 adult 1

>5 juveniel 2

poel 2 kleine watersalamander 2x mannetje 1

bruine kikker >7 juveniel 2

groene kikker-complex >10 adult 3

terrein 3 kleine watersalamander >5 adult 2

groene kikker-complex >10 adult 3

terrein 4 bruine kikker >3 adult 1

groene kikker-complex >4 adult 2

20-6-2014 13.00-13.30 uur

poel 1 niet bezocht

poel 2 groene kikker-complex >20 exemplaren 3

terrein 3 groene kikker-complex >5 exemplaren 2

terrein 4 niet bezocht

26-6-2014 19.30-21.00 uur

poel 1 groene kikker-complex 3 exemplaren 1

poel 2 groene kikker-complex >20 exemplaren 3

terrein 3 groene kikker-complex 5 exemplaren 1

terrein 4 kleine modderkruiper (vis) 1 exemplaar

Tabel 2:  De waargenomen amfibieën op de vier teldata in 2014 in het inventarisatiegebied bij de Emmertochtsloot 
 (Herfte). Verklaring tekens en begrippen: klasse: aanwezigheidsklasse (zie tabel 1); >: meer dan; juveniel: jong; 
 adult: volwassen.
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Veertigste libellensoort op Westerveld 
door Gerrit Reitsma

Na een geslaagde vakantie in Duitsland, waar ik het geluk had enkele voor mij nieuwe vlinder- en insecten-
soorten te fotograferen, is het nu, 11 juni 2015, weer de hoogste tijd om in het Westerveldse bos te gaan 
kijken. Onderweg tref ik mijn natuurmaat Gerard Bredewold. Hij is ook net terug van vakantie en heeft ook 
mooie dingen gezien en gefotografeerd.

Als we om 8 uur ’s morgens onze fietsen tegen een hek plaatsen, worden we door vier kauwende reeën 
gadegeslagen. Dat voelt vertrouwd aan. We besluiten via het haventje naar boven de oude vuilstort op te 
gaan kijken. De braamstruiken hier staan mooi in het zonnetje en uit de wind en er is rond deze tijd van 
de dag vaak wat te zien.

Vandaag is het helaas weer zo’n dag dat fotograferen bijna niet lukt. Niet omdat er geen libellen of vlin-
ders zijn, maar ze zitten geen moment stil. Dan maar een andere locatie zoeken in de hoop op meer suc-
ces. We lopen langs de weteringen, maar hier is de wind zo stevig dat we haast worden weggeblazen. Dan 
maar het geluk beproeven tussen de bomen. Op de paden tussen de bomen gaat het wat beter en worden 
platbuiken, bruine korenbouten, vroege glazenmakers en viervlekken vastgelegd. Ook enkele dagvlinders 
poseren nu voor onze lens.

Terwijl Gerard probeert een landkaartje te fotograferen, loop ik langzaam verder. Het is inmiddels 12 uur 
geweest. Ineens vliegt er een groenige libel voor mij langs, die wat verderop in het hoge gras gaat zitten. 
Ik zie dat het om een glanslibel gaat, maar deze ziet er anders uit dan de hier veel voorkomende sma-
ragdlibel.

Om de libel niet te verjagen blijf ik stokstijf staan en probeer details aan de libel te ontdekken. Ik zie 
duidelijke, gele vlekken en het besef begint tot mij door te dringen dat het hier om een voor Westerveld 
nieuwe soort gaat.

Figuur 1:       Vrouwtje van de gevlekte glanslibel   
           gefotografeerd in het Westerveldse 
      bos. (foto: Gerrit Reitsma)
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Zonder de libel uit het oog te verliezen roep ik Gerard. Aan mijn stem hoort Gerard dat ik iets bijzonders 
heb ontdekt en hij komt snel doch behoedzaam dichterbij. We maken eerst van afstand enkele foto’s van 
de libel zodat we in ieder geval – als we er zelf niet uitkomen – de libel door het forum van waarnemingen.
nl kunnen laten determineren. De libel laat gelukkig toe dat we dichterbij komen en nu kunnen we betere 
en gedetailleerdere foto’s maken (figuur 1).

Na een sessie van 15 foto’s de man vindt de libel het eindelijk welletjes en verdwijnt na een paar ererond-
jes boven onze hoofden in de toppen van de bomen. We zijn als kinderen zo blij als we de foto’s op de 
schermpjes van de camera bekijken. We hebben de libel van verschillende kanten kunnen fotograferen en 
de beelden lijken aardig gelukt.

We zoeken nog wel verder naar andere beestjes, maar eigenlijk willen we zo snel mogelijk naar huis om 
te kijken wat we nu eigenlijk hebben gefotografeerd. Na een half uur houden we het voor gezien en thuis-
gekomen gaan de veldgidsen open. Het blijkt om een vrouwtje van de gevlekte glanslibel (Somatochlora 
flavomaculata) te gaan, een zeer zeldzame soort.

Snel voer ik haar in op waarneming.nl en ze wordt al binnen 2 minuten goedgekeurd aan de hand van de 
door mij gemaakte foto’s. Het Westerveldse bos heeft er weer een libellensoort bij en komt daarmee op 
een aantal van 40 soorten. Welk natuurgebied in Nederland zou dit kunnen evenaren?

Gierzwaluwentellen in 2015 in Zwolle 
door Wietske Prummel en Jan van Dijk, tekening Evert Ruiter

Ook in 2015 namen weer veel vrijwilligers deel aan het tellen van gierzwaluwen in Zwolle. Op 12 mei werd 
een voorlichtingsavond gehouden, waar Jochem Kühnen van Gierzwaluwenbescherming Nederland een 
zeer boeiende lezing hield. Naast de tellers van 2014, die bijna allemaal aangaven in 2015 ook weer aan 
de tellingen te willen deelnemen, gaf zich een aantal nieuwe mensen op. Het totaal aantal tellers in 2015 
was ruim 40!

De nadruk lag dit jaar op het controleren of de in 2014 gevonden kolonies ook dit jaar weer aanwezig wa-
ren. Daarnaast wilden we kolonies aantonen in wijken waar vorig jaar nog niet was gezocht. Nog niet alle 
resultaten zijn binnen en verwerkt; dit stukje geeft een eerste impressie van de resultaten. Een uitgebreid 
verslag verschijnt in het eerste nummer van jaargang 2016.

Lastig tellen
Het tellen in 2015 bleek een stuk lastiger dan in 2014. Hoofdzakelijk speelde het weer een negatieve rol. 
Eind april, wanneer de gierzwaluwen doorgaans in flinke groepen boven Zwolle beginnen te gieren, was 
het dit jaar in Nederland zeer koud, met tot wel 3 tot 7 graden vorst aan de grond. De hele maand mei 
waren de temperaturen flink aan de lage kant en was er veel wind. In april en mei waren er dan ook wei-
nig gierzwaluwen in de lucht boven Zwolle. Het aantal invliegers dat in die maanden werd waargenomen, 
was waarschijnlijk daarom vrij gering.

Nieuwe kolonies
In juni werd het warmer en vlogen er ook meer gierzwaluwen in de lucht. De Zwolse vrijwilligers zagen 
toen vaker gierzwaluwen onder daken invliegen. Veel broedplaatsen van 2014 werden ook in 2015 weer 
gebruikt. Maar sommige ook niet. Waarschijnlijk waren er in 2015 iets minder paren en minder broedge-
vallen dan in 2014.

Tijdens de gemeenschappelijke avondexcursies troffen we gelukkig ook - voor ons - onbekende kolonies 
en broedgevallen aan, namelijk in Dieze Oost (Johan de Wittstraat en omgeving), de Indische buurt en 
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omgeving Rhijnvis Feithlaan. Na de grote storm op 25 juli waren de meeste gierzwaluwen wel weg. Toch 
zaten er op 14 augustus nog jongen in een nestkast, die gevoerd werden. Gierzwaluwen kunnen dus ook 
nog erg laat broeden! En op 24 augustus vlogen nog gierzwaluwen boven Zwolle.

Folder
Dankzij een subsidie van Vogelbescherming Nederland komt er een Zwolse folder over gierzwaluwen. We 
hopen dat hierdoor meer kennis over de gierzwaluw gedeeld kan worden en dat inwoners, bedrijven en 
overheden meer rekening gaan houden met bescherming van de broedplaatsen. En ook hoe mensen die 
nog geen gierzwaluwen in het huis hebben, voorzieningen kunnen treffen en kunnen stimuleren dat de vo-
gels wel bij hen gaan broeden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten en het afspelen van geluid 
in de broedperiode.

Figuur 1:     Gierzwaluw, getekend door Evert  
    Ruiter     
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Kansen lijken gekeerd voor de Zwolse steenuilen 
door Jan van Dijk

Het gaat niet goed met de steenuilen in ons land. Helaas is deze fraaie uilensoort op de Rode Lijst terecht-
gekomen. Vooral de veranderingen in de agrarische sector en de bebouwing van de stadsranden zijn hier 
debet aan. Kleine boerenbedrijven met rommelschuurtjes veranderen in grote moderne bedrijven met 
strakke bebouwing. De kleine boerderijtjes rond de dorpen en steden worden vervangen door gelikte boer-
derettes, strak, netjes en met een design-tuin. Steenuilen houden juist van rommelige kleinschalige erven 
met vee in en rond de schuren. Daar vinden ze voedsel en broedmogelijkheden (figuur 1).

Geschiedenis
Het is lastig exacte cijfers voor de aantallen steenuilbroedparen te achterhalen. De inventarisatiegegevens 
die ik van Henk Rensink kreeg, maken duidelijk dat in de jaren tussen 1975 en 1990 rond Zwolle, globaal 
in het gebied van de voormalige gemeente Zwollerkerspel, tientallen paartjes steenuilen gebroed moeten 
hebben. Door de al genoemde veranderingen, maar ook door stedelijke uitbreiding, was het aantal broed-
paren in de jaren 2008-2011 gedaald tot minder dan 10 broedparen, waarvan jaarlijks slechts enkele pa-
ren succesvol waren (figuur 2).

Beschermingsmaatregelen
Sinds enkele jaren zijn de mensen van de Roofvogel- en uilenwerkgroep bezig om de situatie voor de 
steenuilen rond Zwolle te verbeteren in de hoop dat een verdere achteruitgang gestopt zou kunnen wor-
den en het aantal broedparen weer zou toenemen. Op eigen initiatief werden oude nestkasten vervangen 
en nieuwe nestkasten op kansrijke plekken geplaatst (figuur 3).

Ook werd meegewerkt aan mogelijkheden die door diverse instanties werden geboden. In het gebied Klei-
ne Veerweg/Spooldersluis plaatsten we in samenwerking met de Vereniging IJsselzone een tiental nieuwe 
nestkasten. In het project Dijkverlegging Spoolde werd samengewerkt met Waterschap Groot Salland. 
Naast het plaatsen van nieuwe nestkasten werden andere maatregelen uitgevoerd, die gunstig zijn voor 
de steenuilen. Zo werden circa 120 knotwilgen die anders gerooid zouden worden, herplaatst. Brede tak-
kenrillen werden aangelegd en op enkele plaatsen zetten we muizenruiters in de buurt van nestkasten. 
Takkenrillen en muizenruiters zijn prima schuil- en broedplaatsen voor bijvoorbeeld muizen en insecten, 
waardoor de voedselsituatie voor de steenuilen verbetert. Muizenruiters zijn kleine piramides van takken, 
waaronder in de winter voer voor muizen wordt gestrooid. De takken van de muizenruiters voorkomen dat 
zaadetende vogels het voer opeten.

Figuur 1:  Broedplaatsen voor steenuilen in oude schuren  
 lijken verleden tijd.  (foto: Jan van Dijk)

Figuur 2:  Een paartje steenuilen bij de nestkast waarin ze  
 broeden.  (foto: Jan van Dijk)
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Een derde project loopt op dit moment in Langenholte. Met financiële steun van Landschap Overijssel wordt 
een aantal maatregelen uitgevoerd, die het gebied aantrekkelijker maken voor steenuilen. Zo werden in 
het voorjaar van 2015 enkele meidoorn-/sleedoornhagen aangeplant en zaaiden we een strook groen in 
met een kruidenmengsel. Vrijwilligers van de Milieuraad Zwolle (Vrijwillig Landschaps Onderhoud, VLO) 
en Avifauna Zwolle hebben hierbij geholpen! Ook werden 40 nestkasten voor ringmussen geplaatst om de 
voedselsituatie voor de steenuil te verbeteren. Steenuilen eten namelijk graag kleine vogeltjes zoals mus-
sen. Voor komend najaar/winter staat hier nog een klus op het programma: het aanleggen van een forse 
takkenril.

Figuur 3:  Nestkast op een kansrijke plaats tussen de
 IJsseldijk en de Kleine Veerweg (in de boom  
 rechts). (foto: Jan van Dijk)

Figuur 4:  Het verplaatsen van knotwilgen en de aanleg van  
 een takkenril in Spoolde.  (foto: Jan van Dijk)

Inventarisatie 2015
Aan de westkant van Zwolle (Spoolde e.o.) was in 2015 één succesvol broedgeval, van een nieuw broed-
paar. In dit gebied was in 2015 een tweede nieuw paar aanwezig, waarvan het broedsel helaas mislukte als 
gevolg van predatie, waarschijnlijk door een kleine marterachtige. Op twee na vonden alle broedgevallen 
plaats in nestkasten.

In Langenholte werden de afgelopen jaren geen steenuilen meer geconstateerd. Goed nieuws was dat we 
in 2015 een mannetje aantroffen bij een schuur aan de Zunnebeldweg in Langenholte. Deze uil bleek in 
2014 als jong te zijn geringd in Dalfsen. Of dit mannetje ook een partner had, die mogelijk ergens een nest 
had, is niet duidelijk. Maar dit geeft goede hoop dat zich hier een nieuw paar heeft gevestigd! In het ge-
bied Berkum/Wijthmen was één (mislukt) broedgeval. Verder waren er twee territoria, waarvan niet zeker 
is of er gebroed werd. We noemen een gebied een territorium als er in de broedtijd minstens één volwas-
sen vogel aanwezig is.

Rond de Kleine Veerweg kwamen dit jaar weer twee broedparen voor, beide helaas met mislukte broedsels. 
Eén geval was wel heel jammer: in april waaide tijdens een storm de boom met kast en al om. Gelukkig 
vonden we geen dode uil. Uiteraard hebben we direct een nieuwe kast geplaatst. In dit gebied troffen we 
nog een andere steenuil aan die territoriaal gedrag vertoonde: hij liet de kenmerkende territoriumroep ho-
ren.

De belangrijkste uitbreiding vond plaats aan de zuidkant van het gebied, dat ongeveer tot Herxen loopt. 
Hier plaatsten we in de afgelopen winter acht nestkasten in een soort ketting, op korte afstand van elkaar. 
Dit bleek duidelijk succesvol. Maar liefst twee van de nieuw geplaatste nestkasten bleken bezet. En de 
broedsels waren ook alle twee succesvol! Daarnaast bleken hier ook twee eerder geplaatste nestkasten in 
gebruik genomen. 
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Figuur 5:  

De aantallen territoria 
van steenuilen in en 
rond Zwolle per jaar. 
(Grafiek: Jan van Dijk)

Op de goede weg
Uit de inventarisatiegegevens van na 2011 blijkt dat het aantal steenuilen niet verder achteruit is gegaan 
en dat er zelfs sprake is van een licht herstel (figuur 5). Het aantal paren dat een broedterritorium bezet, 
is van tien (2008-2011) gestegen naar twintig! Helaas waren lang niet alle paren succesvol. Van een aantal 
mislukte broedsels kennen we de oorzaak; die mislukkingen zijn niet verontrustend voor de toekomst. Dat 
een boom met een nestkast omvalt, is een uitzondering.

In twee gevallen was sprake van predatie. Bij controle troffen we een steenmarter in de nestkast, wat van 
beide kanten even schrikken was…. Maar ook dat zijn mooie dieren. Op deze plaats komt een nieuwe nest-
kast, waar marterachtigen niet in kunnen komen. Bovendien was de voedselsituatie in 2015 niet optimaal. 
In 2014 wemelde het overal van de veldmuizen, maar in het vroege voorjaar van 2015 was het gedaan 
met deze muizenpiek.

Komende maanden gaan we door met het schoonmaken en vervangen van de nestkasten en met het uit-
breiden van het aantal kasten. Hopelijk zet de stijgende lijn van het aantal paren de komende jaren door 
en ontstaan er weer gezonde steenuilpopulaties rond Zwolle. Want het is toch enorm leuk als je een rondje 
Zwolle fietst en je ziet of hoort een steenuil!

Met dank aan alle grondeigenaren waar we nestkasten mochten plaatsen en controleren. Waarnemingen 
van steenuilen in en rond Zwolle graag melden via: info@avifaunazwolle.nl.

Figuur 6:  Vier jonge steenuilen in een nestkast, enkele da- 
 gen oud. (Foto: Jan van Dijk)



ZNT

22e jaargang nummer 2  Zwols Natuur Tijdschrift | 25

Oerschool weer van start
door Jeroen Mulder en Gerda Revenberg

De Oerschool bestaat nu een jaar. De Oerschool is een maandelijks terugkerende IVN-activiteit voor jon-
geren tussen 12 en 15 jaar. Wij noemen ze ‘Oermensen in opleiding’. We mogen gebruik maken van wijk-
boerderij de Klooienberg en het aangrenzende uiterwaardengebied. Op zaterdagmorgen van 10-13 uur 
wordt er aandacht besteed aan de primitieve leefwijzen van de jagers en verzamelaars.

Een leven als jager-verzamelaar stond in het teken van overleven. Door op pad te gaan voor het verzame-
len van eetbare wilde planten en het jagen op dieren, zorgden de jager-verzamelaars voor voedsel voor 
hun familiegroep. Wie waren deze oerbewoners precies? Wat waren hun gewoonten? Hoe konden ze in 
barre omstandigheden overleven? Hoe bereidden ze hun eten? Hoe maakten ze vuur? Allemaal vragen die 
tijdens de Oerschool worden behandeld.

2014-2015
Afgelopen seizoen hebben er 11 oerleden meegedaan (6 meisjes en 5 jongens). Het begeleidende oerteam 
bestond uit 7 mensen. Naast 8 bijeenkomsten op zaterdagochtend waren er ook nog extra activiteiten. 
Wij hebben als Oerschool met hulp van 6 oerleden, het team en nog veel andere vrijwilligers (in totaal 24) 
een IVN-gezinsexcursie ‘Oer is Stoer’ georganiseerd voor 39 kinderen van 6-12 jaar. Verder zijn we met 
de Oerschool als afsluiting een nacht op Oerkamp geweest in de prehistorische nederzetting in Lelystad 
(figuur 1).

Drie mensen van het oerteam hebben een workshopdag verzorgd voor 25 leden van IVN Hoogeveen en 
Havelte. Zij wilden graag geschoold worden in allerlei ‘Oer is Stoer’-technieken om deze vervolgens zelf te 
kunnen gaan gebruiken in hun excursies.

2015-2016
We zijn 26 september weer een nieuw seizoen gestart van de Oerschool (figuur 2). De stam is inmiddels 
gegroeid naar 15 leden: 6 jongens en 9 meisjes. Tijdens de eerste oerles gingen de ‘Oermensen in oplei-
ding’ een ‘Terug in de tijd’- wandeling maken, waarbij ze startten in het heden om uiteindelijk in de oertijd 
te belanden. Het doel van de wandeling was om de omgeving te verkennen. Gewapend met een Globaal 
Positioneer Systeem (GPS) gingen ze in groepjes op pad.

Halverwege, aangekomen bij een heks in de middeleeuwen, werden de GPS-apparaten verruild voor een 
kompas, wat weer voor nieuwe ingewikkelde situaties zorgde. Toch wisten alle stamleden uiteindelijk de 
Oerman te vinden op een klein strandje. Daar kregen ze hun oernaam op een amulethanger en via met 
houtskool opgetekende pijlen bereikten ze het Oerkamp. Tijdens de reis naar het kamp werden de stam-
leden ware verzamelaars. Er werd pitrus en watermunt gevonden en een groepje droeg een bos wilgen-
takken met zich mee.

Oermoeder Da maakte brooddeeg met Fem en Veer. “Met het toevoegen van zout moet je uitkijken in de 
combinatie met gist”, vertelde DA (oernaam voor Gerda). Daarom werd het zout eerst goed door het meel 
gemengd, voordat de gist die in lauwwarm water met honing was opgelost, werd toegevoegd.

Twee andere stamleden ontfermden zich over het kampvuur. Het vuur werd aangemaakt met een modern 
hulpmiddel, de vuurstaal (magnesiumstick), nadat pogingen met vuurstenen en vuurslag geen resultaat 
boden. Er moet dus nog veel geoefend worden…. We gebruikten tondel, dat is licht ontvlambaar materi-
aal, zoals lisdoddepluis of verkoold katoen. Als zo’n vonk op het tondel valt ontstaat heb je het begin van 
het vuur.
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Figuur 1:  Kanoën in een boomstamkano tijdens het kamp  
 in de prehistorische nederzetting in Natuurpark  
 Lelystad (seizoen 2014-2015).  (foto: Bertina  
 Heijnens)

Figuur 3:  Vuursteenbewerken tijdens het seizoen 2014- 
 2015.  (foto:  Bertina Heijnens)

Boven het vuur kwam een ketel water te hangen voor de thee, die bereid werd met de geplukte water-
munt. Ook werden er groenten uit de tuin van de wijkboerderij schoongemaakt en in stukjes gesneden 
voor een goed gevulde pompoensoep.

Aan de wilgentakken werden punten gemaakt met een mes, zodat er brooddeeg aan geprikt kon worden. 
Spoedig daarna gaarde het brood aan de stokken boven een mooi knapperend houtvuur en wachtten de 
oermannen en -vrouwen met gezonde trek op hun maaltje.

Ondertussen zijn ook allerlei andere kleine ambachten uitgeprobeerd. Er zijn olielampjes gemaakt met 
pitrus als lont en vruchtbaarheidbeeldjes van klei. Van leer zijn armbandjes gevlochten. Er is met klossen 
een stevige viervlecht gemaakt. En natuurlijk zijn er blaaspijpen van vlierhout gemaakt, een belangrijk 
hulpmiddel om het vuur aan te blazen.

Tijdens het theedrinken maakten we een lijst met oer-doe-dingen. Op deze lijst staan de wensen en doelen 
voor het komende jaar, waarvan de meeste plannen zeker vervuld zullen gaan worden. Een paar jongens 
willen graag ponyrijden. Hun oergevoel komt vooral uit de boeken van de ‘Grijze jager’, waarin de held 
op een pony rijdt. Dit hebben we kunnen regelen voor 31 oktober. En een ander wil graag een vuursteen-
mes maken. Ook dat is al geregeld. De vuursteenbewerker Ernest Mols uit Diever komt weer langs op 28 
november (figuur 3). Verder zullen we gaan vachtvilten, appeltaartbakken zonder oven, een eigen beker 
maken door een stammetje uit te branden, een oerketting maken en nog veel meer.

Figuur 2:   Het kampvuur op de eerste bijeenkomst van  
  het seizoen 2015-2016 (26-9-2015). (foto: Ma- 
  non Nijhuis)
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Leestip: Landgoed Windesheim in Zwols Historisch Tijd-
schrift door Wietske Prummel

In het tweede nummer van jaargang 32 van het Zwols Historisch Tijdschrift verscheen een erg interes-
sant artikel over de geschiedenis en toekomst van het Landgoed Windesheim. Dit mooie parkbos op klei 
ligt aan de westzijde van het dorp Windesheim. Het wordt veel door Zwolse natuurliefhebbers bezocht, 
bijvoorbeeld voor de sneeuwklokjes en voor de broedende kerkuil in de schuur. In nummer 4 van jaargang 
20 van het ZNT (2013, pp. 5-8) stond een artikel van Evert Ruiter over het voorkomen van de waterspits-
muis in het parkbos van Windesheim. Hij stipte daarin al het groot onderhoud aan dat sinds 2011 in het 
parkbos wordt uitgevoerd. 

De auteurs van het artikel in het Zwols Historisch Tijdschrift, Jan Gulikers en Ad van Halem, geven een 
mooi overzicht van de geschiedenis van het landgoed en van het parkbos. Ten minste in 1370 was er al een 
‘hof te Wyndesim’. In de 17e eeuw ontstonden de beide bouwhuizen, die er nu nog staan, en daarachter 
het huis Windesheim. Dit laatste werd in oktober 1944 door de geallieerden verwoest. Hoe dat gebeurde 
staat uitgebreid beschreven in het artikel. Het huis werd niet weer opgebouwd.

Aan het eind van de 18e eeuw werd het parkbos opnieuw ingericht, nu in de Engelse landschapsstijl, dus 
met vijvers, slingerpaden en bergjes. Het ontwerp was van Jacob Otten Husly, die vooral bekend was als 
architect. Hij ontwierp bijvoorbeeld Felix Meritis in Amsterdam en het stadhuis van Groningen. Otten Husly 
gaf heel nauwkeurig aan hoe een en ander moest worden uitgevoerd.

De auteurs besteden ruime aandacht aan de bewoners van het huis en aan hoe de inwoners van het dorp 
Windesheim naar hen opkeken. Ook degenen die op het landgoed werkten en het parkbos onderhielden, 
komen aan bod. Met een van hen, Hendrik Steenbergen, hebben de auteurs uitgebreid over het werken 
op het landgoed gesproken.

Na de tweede wereldoorlog raakte het landgoed in verval en vond er weinig onderhoud plaats. Na de dood 
van de laatste baron, Jan Arend de Vos van Steenwijk, in 2008, werd het landgoed overeenkomstig zijn 
wens ondergebracht in de Stichting Landgoed Windesheim. Hij deed dit om ervoor te zorgen dat het land-
goed (570 ha, waarvan 470 ha landbouwgebied) bij elkaar blijft.

Deze stichting heeft het onderhoud van het parkbos voortvarend ter hand genomen. Het heeft een hoofd-
lijnenrapport laten opstellen, dat leidraad is bij het onderhoud. Inmiddels zijn watergangen schoonge-
maakt, bruggetjes vervangen, bomen gekapt en vervangen. Ook is een nieuwe bruggetje aangebracht 
vanaf de Windesheimerweg, zodat een ommetje vanuit het dorp en van een nieuw aangelegd parkeerter-
rein mogelijk is. De rozentuin wordt wellicht in de toekomst af en toe voor het publiek opengesteld. Het 
landgoed doet onderzoek hoe de begaanbaarheid van de paden in de winter verbeterd kan worden. Het 
bos is aangelegd op klei, waarin verhardingsmateriaal snel wegzakt.

Het artikel heeft mij veel geleerd over dit interessante gebied, zo dicht bij Zwolle, dat door dit beheer in 
de toekomst nog mooier en wellicht soortenrijker zal worden. Van harte aanbevolen!

Auteurs Jan Gulikers en Ad van Halem, Landgoed Windesheim, Zwols Historisch Tijdschrift 32, nr. 2, 48-
61. € 8,50, te koop bij de Zwolse boekhandels.

In het volgende nummer van het ZHT, nr. 3, verscheen een interessante bijdrage van Piet Bremer over de 
ouderdom van de Zwolse bossen.
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Figuur 1:  Het toegangshek van Landgoed Windesheim op omslag van het Zwols Historisch Tijdschrift 32/2.
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Recensie “Levensgroot Insecten”  door Carin van de Ploeg

“Levensgroot Insecten” is een prentenboek met foto’s voor kinderen vanaf zes jaar. Het staat bomvol met 
vlinders en insecten, termieten, wandelende takken, angelloze bijen, boktorren en schildwantsen. Het laat 
heel veel vlinders uit Indonesië en Australië zien, pagina’s vol mieren (“niet alle mieren zijn zwart”), maar 
ook kevers en wespen die op mieren lijken. Dit nabootsen van een ander dier, of een andere plant, heet 
mimicry.

Op de levensgrote foto’s valt veel te zien. Dat het een prentenboek voor kinderen is, is te zien aan het for-
maat (26 x 37 cm) en de zinnetjes tussen de foto’s :”hoihoi”, “héhé”, “hihi” en “is het een blaadje of een 
insect?” De informatieve teksten zijn kort en helder.

Via bidsprinkhanen, de grote bronlibelle (de grootste Japanse libel) en korenbouten komen we langs een 
kersenboom in bloei en een perzikboom vol met vliegend herten. De agria’s - prachtige vlinders en daarom 
de vliegende sieraden van tropisch Zuid- en Midden-Amerika genoemd -, de grootste motten ter wereld en 
de kleurige snuitkevers in dit boek zijn allemaal even prachtig en fascinerend.

Dat het boek niet toegespitst is op de Europese vlinder- en insectenwereld is niet storend. De Japanse au-
teurs zijn respectievelijk professor in de biologie en fotograaf. Ze leiden je binnen in een kleurrijke wereld 
van grote, kleine, zoemende, kriebelende, zwevende insecten. Kinderen kunnen door dit boek geïnspireerd 
raken om ook naar de Nederlandse insecten te gaan kijken. Deze zijn ondanks hun mindere kleurenpracht 
minstens zo fascinerend om te onderzoeken en te bekijken. 

Dit boek is gekozen tot kerntitel van de kinderboekenweek “Raar maar waar”, en is het vierde boek in de 
serie Levensgroot. De andere titels zijn: “ Levensgroot Zoogdieren”, “Levensgroot Waterdieren”, “Levens-
groot Dinosaurussen”. De boeken kosten 21,95 euro per deel.

Auteurs: Keiichi Koike en Makoto Yokotsuka, serie Clavis informatief, ISBN 978-9044819991, € 21,95.

Figuur 1:  Omslag "Levensgroot Insecten".
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Recensie “Regen, een natuur en cultuur geschiedenis 
door Carin van de Ploeg

Het komt overal op de wereld voor, het maakt dat we op aarde kunnen leven en het is onmisbaar voor ons 
voortbestaan, toch zijn we er niet altijd even dol op: regen!

Cynthia Barnett (een in Amerika bekende milieujournaliste) heeft een lijvig boek (383 pagina’s) geschre-
ven over dit alledaagse natuurfenomeen, dat de ene keer verguisd, de andere keer dringend gewenst 
wordt. Ze beschrijft in vijf hoofdstukken wat regen is, wat het met mensen en de natuur doet en hoe het 
van invloed was en is op onze cultuur. Ze reist naar droge en regenachtige gebieden in de wereld, gaat op 
zoek naar de geur van regen, verdiept zich in droogte, zondvloed en duivelarij.

Ze wijdt een hoofdstuk aan regen in de literatuur en de muziek, en verhaalt over regenkleding en andere 
artikelen, zoals de Macintosh (een in Engeland bekende regenjas) en de paraplu. Ze breekt een lans voor 
vrouwelijke uitvinders, zoals Mary Anderson, een Amerikaanse die in 1903 patent aanvroeg op de eer-
ste ruitenwissers. “Mijn uitvinding betreft een verbetering in raamreinigingsapparaten waarin een radiale 
zwenkarm middels een hendel van binnenuit de auto wordt bediend”, schreef ze in haar aanvraag.” Een 
eenvoudig mechanisme ter verwijdering van sneeuw, regen en ijzel van het glas voor de wagenbestuur-
der”. Helaas verliep haar patent voordat haar idee op grote schaal werd toegepast.

Het boek heeft een rijke inhoud en biedt een schat aan wetenswaardigheden, soms in de vorm van lange 
informatieve verhalen, dan weer in korte heldere stukjes met een persoonlijke noot. Samen met Cynthia 
reis je door de wereld op zoek naar allerlei aspecten van het fenomeen regen.

Op de kaft staat een zwarte paraplu afgebeeld, die de titel ‘beschermt’ tegen de regen, die is vormgege-
ven in aquablauwe druppels. Dit is een prachtige variant op de oorspronkelijke versie (“Rain, a natural and 
cultural history”), die in grijs en zwart is uitgevoerd.

Hoewel er geen illustraties of foto’s zijn opgenomen, doet dit zeker niets af aan de leesbaarheid van het 
boek. Het is een enorm leuk boek, dat je niet in één ruk uitleest, maar waarin je iedere keer weer met veel 
plezier nieuwe informatie opdoet.

Auteur Cynthia Barnett ,Kosmos Uitgevers, ISBN 9789021559315, € 22,50.

Figuur 1:  Omslag "Regen, een natuur en cultuur geschiedenis".
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Geslaagde jubileumbijeenkomst, 40 jaar IVN afdeling
door Gerard Derkman

Op zaterdag 6 juni 2015 toog een grote groep IVN’ers naar de Vreugdehoeve om samen het 40-jarig ju-
bileum van onze IVN-afdeling te vieren. Bij binnenkomst werden we allen welkom geheten door de Firma 
Weijland en gevraagd om iets toe te voegen aan een jubileumtaart die bij het locatietheater aan het einde 
van het programma, gepresenteerd werd (figuur 1).

Daarna ging onze voorzitter, Hans de Jong, in op de geschiedenis van de afdeling, maar vooral op de uit-
dagingen voor de toekomst. Wethouder Philip van As, die voor de gelegenheid per fiets kwam, feliciteerde 
daarna de afdeling met het jubileum en daagde ons uit om in de toekomst de gemeente Zwolle scherp te 
houden op het gebied van natuureducatie en duurzaamheid.

Het IVN zou het IVN niet zijn als er niet een buitenprogramma was; allereerst op naar de dijk waar Fred 
Hartog uitleg gaf over het gebied ‘Vreugderijkerwaard’ en het project ‘Ruimte voor de rivier’. Al wandelend 
of per huifkar door het prachtige gebied op deze zonovergoten dag (figuur 2).

Bij het spel ‘web of life’ werd een web gesponnen tussen de deelnemers (figuur 3) en kon iedereen zijn of 
haar passie voor de natuur vertellen aan de hand van een meegenomen voorwerp. Tijdens het spel zorgde 
de Zwolse Trekzakclub voor de muzikale noot.

Figuur 1:  De Firma Weijland biedt de jubileumtaart  
 aan. (foto Louis Zandbergen)

Figuur 2:  Jubileumgangers trekken per huifkar door  
 de Vreugderijkerwaard. (foto Louis Zand-  
 bergen)  

Ten slotte zorgde de Firma Weijland voor een prachtige afsluiting van de middag door zang en theater op 
een fraaie locatie. Daarbij werden twee IVN’ers gevraagd om samen de eerste stap naar de toekomst te 
zetten. Na afloop kon iedereen genieten van een hapje en drankje, een powerpoint en een tentoonstelling 
van IVN-activiteiten van de afgelopen 40 jaar.

Het was een prachtig jubileum op een bijzondere locatie en met fraai zomerweer. Rest mij nog de jubile-
umcommissie te bedanken voor dit bijzondere evenement: Fenna Westers, Piet de Jong, Joyce Schreuder, 
Willemien van Ittersum, Louis Zandbergen en Hans de Jong.



ZNT

32 | Zwols Natuur Tijdschrift 22e jaargang nummer 2

Figuur 3:  Het ‘web of life’ gesponnen tussen de deelnemers. (foto Louis Zandbergen)

IVN-Natuurgidsencursus 2015: verslag van de presenta-
ties van enkele nieuwe gidsen door Carin van de Ploeg

Maandagavond 14 september 19.30 uur kwamen ruim 40 natuurliefhebbers bijeen in De Ateliers in de 
Nooterhof. Het waren natuurgidsen, hun mentoren en belangstellenden die de presentaties van de nieuwe 
natuurgidsen wilden bijwonen. Drie aspirant-natuurgidsen gaven op deze avond hun presentaties.

De IVN-Natuurgidsenopleiding (NGO) is er voor de natuurliefhebber die serieus aan de slag wil met ken-
nisoverdracht en natuurbeleving. De opleiding is bedoeld voor mensen die zich actief willen inzetten als 
IVN-natuurgids of als vrijwilliger. De voorbereiding door degenen die de cursus geven vraagt zo’n één tot 
anderhalf jaar, en de cursus zelf duurt anderhalf tot twee jaar. De cursus vraagt veel eigen inzet van de 
cursisten.

In 30 theoriebijeenkomsten en 20 praktijkoefeningen en excursies doen de cursisten vaardigheden op om 
groene activiteiten te begeleiden en te organiseren (figuur 1). Er is flink wat huiswerk en er zijn individuele 
en groepsopdrachten. De opleiding wordt afgerond met een praktijkopdracht en een presentatie van deze 
opdracht, waarna de IVN-natuurgidsen een landelijk erkend diploma krijgen. De docenten zijn afkomstig 
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Figuur 1:  De groep aspirant-natuurgidsen van de
  lichting 2014-2015 tijdens een excursie. 
 (foto: Bernadet Edskes-van der Veen)

Figuur 2:  De diploma-uitreiking op 28 september 2015  
 in zaal De zonnebloem van De Ateliers op de  
 Nooterhof.  (foto: Mirjam Smith)

uit de eigen afdeling van het IVN. Iedere afdeling van het IVN bepaalt zelf hoe vaak de cursus gegeven 
wordt. In Zwolle vindt de NGO eens in de 5 jaar plaats. De volgende begint in 2018.

De natuurgidsen en mentoren hebben ruim anderhalf jaar met elkaar opgetrokken en dat was te merken. 
De lange tafels en de ruimte waren kleurig aangekleed met dahlia’s. Er waren koffie, thee en veel lekkere, 
zelfgemaakte versnaperingen. De sfeer was informeel en ongedwongen.

De eerste presentatie was van Thomas Hiscock. Hij heeft - samen met Marianne Vocking- een Mini Moes-
tuin Doe Boekje gemaakt, om kinderen te motiveren met hun eigen voedsel bezig te zijn. Hij nam ons 
mee naar buiten, waar we eerst een quiz deden met tweekeuzevragen. “Is courgette een vrucht of een 
groente”? Voor ‘vrucht’ moest je in het linkervak, voor ‘groente’ in het rechtervak gaan staan. Als je het 
verkeerde antwoord had gegeven, viel je af. Er bleven tot slot vier winnaars over, die een prijs kregen.

De volgende opdracht was een woordzoeker die je in teams van twee personen zo snel mogelijk moest zien 
op te lossen. Binnen presenteerde Thomas het Mini Moestuinboekje: daarin staat informatie over ‘waarom 
een moestuin?’ ‘hoe te beginnen?’ ‘hoe maak je een composthoop?’, wat zijn makkelijk te kweken groenten 
en fruit’, ‘hoe maak je goudsbloemzalf’, ‘waar kun je een moestuin beginnen?’, een puzzel en een aantal 
recepten uit de moestuin.

De tweede presentatie was van Carina Boers. Zij maakte een nieuwe koffer voor het project Groen voor 
Ouderen. Het thema van deze koffer is: de boerderij. De aanwezigen zaten in groepen bijeen aan tafels en 
kregen door middel van een proeverij, geur/voelzakjes en een dominospel een voorproefje hoe de Groen 
voor Ouderen-koffer ingezet wordt. Het doel is door middel van beleving en ervaring herinneringen op te 
roepen bij lichtdementerende ouderen in verzorgingstehuizen. De enthousiaste vrijwilligers die deze pro-
jectgroep bemensen, zorgen zo voor een stukje natuurbeleving bij ouderen die niet meer zelfstandig de 
deur uitkunnen (zie ZNT 2014-2 en 2015-1).

Carina had op de tafels boerenzakdoeken neergelegd met vier smaakzakjes (schapenkaas, geitenkaas, 
boerenkaas en Friese worst). De aanwezigen konden hiervan proeven en meteen kwamen er allerlei herin-
neringen naar boven. Dit effect was nog sterker bij de geur/voelzakjes waarin onder andere melkpoeder 
voor kalveren, biks (dat zijn brokken voor paarden en koeien), stro, hooi en paardenhaar zat.
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De derde presentatie was van Saskia Altena, die ons meevoerde in de leefwereld van de huisjesslak. Ze 
had de aanwezigen gevraagd om een rugzak mee te nemen, gevuld met een gewicht dat een derde van 
je eigen gewicht was: het huisje van een huisjesslak weegt namelijk even veel als een derde van het li-
chaamsgewicht. Ze nam ons mee naar buiten. Daar moesten we opdrachten doen als: ‘loop in een spiraal-
vorm van buiten naar binnen en schrijf op wat dat met je doet’. Iedereen kreeg een vraag over slakken, 
bijvoorbeeld ‘waarvoor zijn slakken nuttig?’ Het antwoord moest zijn: ‘Het zijn opruimers in de natuur. Ze 
grazen op algen, maar dienen ook als voedsel voor vogels’. Bij binnenkomst in de zaal legde iedereen zijn 
vragenkaartje op een vel waarop alle antwoorden vermeld stonden en zo ontstond er een mooie tekening, 
uiteraard van slakken. Saskia had ook een prachtig bordspel gemaakt over de slak, waarin duidelijk werd 
hoe veel energie het kost om als slak te overleven.

Tot slot werden de drie natuurgidsen die deze avond hun presentatie gaven met hun mentor naar voren 
gehaald, waarna de groep tops en tips mocht geven. De avond gaf een goede impressie over wat je op 
een Natuurgidsencursus doet en leert. Op 28 september 2015 vond de diploma-uitreiking plaats (figuur 2).

Figuur 3:  Een van de opdrachten was:   
 ”kruip als een slak”. 
 (foto: Carin van de Ploeg)

Figuur 4:  Het dominospel van Carina Boers.
 (foto: Carin van de Ploeg)
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