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Enigszins verlaat ligt het tweede nummer van jaargang 
23 van het ZNT (2016) voor u. Vanuit beide verenigingen 
kregen we weer veel interessante kopij over de natuur en 
de natuurbeleving in en rond Zwolle. Hiermee konden we 
ook dit keer een mooi nummer maken.

De artikelen in dit nummer gaan over een gezinsexcursie 
op de Nooterhof, de paddenstoelen van het Zalkerbos, 
de Oerschool, de insectencursus van IVN en KNNV, 
een bijzondere vlinder, een vogelexcursie naar het 
Fochteloërveen, het verplaatsen van de broedplaats van 
de slechtvalken op de centrale Harculo, een interview met 
Henk Rensink en twee recensies. Willemien van Ittersum 
leverde weer een mooie tekening.

Mogelijk is dit ZNT de laatste in deze opmaak en in dit 
formaat. Vanuit de besturen is de wens naar voren gekomen 
om de kosten voor het ZNT naar beneden te brengen. De 
besturen en de redactie bestuderen hoe dit mogelijk is, 
zonder de kwaliteit en de omvang van het ZNT aan te tasten. 
Voorstellen daartoe zullen op de ledenvergaderingen van 
IVN en KNNV in het voorjaar van 2017 aan de leden worden 
voorgelegd.

Maar eerst wensen we u veel leesplezier met dit nummer, 
een mooie winter met veel excursies en andere activiteiten 
in de natuur en een goed en gezond 2017.

Graag zien we kopij voor het eerste nummer van jaargang 
23 van het ZNT tegemoet. Sluiting hiervoor is zondag 19 
februari. Met vriendelijke groet,

Leander Broere
Jeroen Koot
Gabi Milder
Carin van de Ploeg
Wietske Prummel

zntredactie@live.nl
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Avontuur in de natuur   
door Jeroen Mulder

Op zondag 25 september jongstleden was er weer een reuze gezellige middag in Doe-park Nooterhof. Voor 
kinderen van 4 tot en met 8 jaar organiseerde het IVN een gezinsactiviteit met verschillende natuurbele-
vingen. In totaal 48 kinderen bezochten de middag. Proeven, voelen met je handen en voeten, modder-
verven (figuur 1), met je ogen dicht lopen (figuur 2) of kijk juist je ogen uit. Kortom genoeg avontuur in 
de natuur!

Waterdiertjes vangen kan je hartstikke mooi doen in Doe-park Nooterhof. Er is een mooi vlonderpad dat je 
over een stuk water leidt. Dit is een overblijfsel van de schouwsloot van de Oude Mars, die deel uitmaakte 
van de Zandwetering van Deventer tot de Aa te Zwolle.

Jammer genoeg was het water bedekt met kleine drijfplantjes: kroos. De schepnetjes waren na een paar 
achtjes door het water gelijk vol met deze groene plantjes. Kroos groeit razendsnel en wordt daardoor 
soms een plaag. Het sluit het wateroppervlak af, waardoor er minder zuurstof in het water kan komen. 
Toch is kroos ook nuttig, want het helpt verontreiniging uit het water halen; het kan ammonia verwijderen.

Eenden kunnen kroos goed eten. Als er meer stroming in het water zou zijn, dan dreef het kroos wel weg. 
Kroos wortelt namelijk niet in de waterbodem. Het zou helpen om dode bladeren van de bodem te verwij-
deren en erna mooie waterplanten zoals lelies te planten.

Toch lukte het ons nog wat diertjes te vangen. De waterdieren die de kinderen met hun schepnet vingen, 
werden verzameld in een glazen bak gevuld met slootwater (figuur 3). Zo konden we goed bekijken wat 
er allemaal onder water leeft. Er zwom van alles in die glazen pot. Vijf kikkervisjes met staart en zes kik-
kervisjes die hun staart al kwijt waren. Een van de kinderen had tussen het kroos in zijn schepnet een sa-
lamandertje gevonden. Ook visjes bleken we toch nog wel met ons netje uit de onderwaterwereld omhoog 
te kunnen scheppen. Verder vonden we een zwemwants en twee grote spinnende watertorren. Hieronder 
geef ik enige informatie over deze soorten.

Figuur 1:  Modderverven. 
 (foto: Annet van der Wal)
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De zwemwants (Ilyocoris cimicoides)
Hij is naast de geelgerande watertor het geduchtste roofinsect in het water. Deze razendsnelle zwemmer 
is maximaal anderhalve centimeter groot. Zijn achterste twee poten zijn lang, breed en sterker behaard 
en worden gebruikt als roeispanen. De middelste twee poten zijn smaller, kleiner, lichter behaard dan de 
achterste twee poten en ze hebben kleine klauwtjes. De voorste twee poten zijn klein, scherp en lijken 
op een tang. Met die voorste poten kan deze wants zelfs mensen bezeren, als ze het insect vastpakken.

De prooien die deze wants vangt kunnen twee keer zo groot zijn als hijzelf. Het zijn kleine vissen, kikker-
visjes en waterinsecten. Mocht er geen water meer zijn, bijvoorbeeld wanneer de sloot in de zomer uit-
droogt, dan beschikt deze snelle zwemmer ook nog over twee paar vleugels. Toch vliegt de zwemwants 
minder vaak dan andere waterwantsen, wellicht omdat hij ook nog een redelijk snelle loper is.

Als je de zwemwants een poosje observeert in een bak met water, dan valt op dat hij af en toe aan de op-
pervlakte drijft. Ademhalen doet de wants door het achterlijf net iets boven de waterspiegel uit te steken; 
de lucht wordt vastgehouden door kleine haartjes op de dichtbehaarde buikzijde van de wants.

De grote spinnende watertor (Hydrophilus piceus)
Deze kever is met een lengte van bijna 5 centimeter een van de grootste waterkevers van Nederland. Hij 
heeft behaarde achterpoten, die een roeispaanachtige vorm hebben. Zwemmen doet hij door afwisselend 
eerst zijn ene en dan zijn andere achterpoot te bewegen. Hierdoor krijgt de zwemmende kever een schom-
melende gang. De naam spinnende watertor slaat op de gewoonte van de vrouwtjes om spinsel te gebrui-
ken bij het maken van het nest waarin de eieren worden afgezet.

De larve die voortgekomen is uit de eitjes van de tor, klimt uiteindelijk uit het water om op het land een 
holletje te graven om zich te verpoppen. Uiteindelijk verandert de larve in een tor.

Figuur 2:   De waterbak met een  
 grote spinnende 
 watertor en enkele 
 slakken.  
 (foto: Annet van der Wal)



ZNT

6 | Zwols Natuur Tijdschrift 23e jaargang nummer 2

De centrale Harculo verdwijnt, maar de slechtvalken 
blijven! door Jan van Dijk                                                              ....................

In 1995 is een slechtvalkenkast geplaatst op de centrale Harculo aan de IJssel aan de zuidkant van Zwolle 
(figuur 1). De kast zat aan de IJsselzijde van de centrale op 50 m hoogte. In de periode 1995 tot en met 
2003 verbleven steeds twee overwinterende slechtvalken op de locatie, maar gebruiken nijlganzen de kast 
om erin te broeden. Vanaf het voorjaar van 2003 dook regelmatig een ontsnapte giervalk bij de centrale 
op, die alle slechtvalken van de centrale weerde. Dat deze giervalk was ontsnapt, bleek uit de metalen ring 
aan de ene poot en de leren ring met een oog voor een riempje aan de andere poot.

In april 2007 zag een paar slechtvalken kans de giervalk te verjagen. De beide slechtvalken waren in 2005 
geboren in Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Tot 2008 broedden de nijlganzen nog elk jaar in de kast, maar 
in 2008 namen de slechtvalken de kast over. In dat jaar werd er hier voor het eerst succesvol gebroed 
door de slechtvalken. Vanaf 2007 waren dezelfde slechtvalken jaarlijks, op één jaar na, succesvol aan het 
broeden. Tot en met 2016 vlogen in totaal 31 jongen uit!

Centrale verdwijnt
De centrale werd in 1955 in bedrijf genomen. Vanaf het jaar 2000 draait de centrale al niet meer volop 
mee in het Nederlandse productiepark en de laatste tien jaren zelfs nauwelijks. De kostprijs van de stroom 
die met de verouderde installaties wordt geproduceerd, kan niet concurreren met de nieuwe installaties in 
binnen- en buitenland. Nieuwbouwplannen waren er niet, dus werd besloten de centrale te slopen.

Slechtvalken zijn beschermd
Met het verdwijnen van de schoorstenen en de hoge gebouwen raken de slechtvalken hun vertrouwde 
zitplaatsen en broedmogelijkheid kwijt. Een van de zaken die nodig zijn voor een sloopvergunning is het 
uitvoeren van een ecologisch onderzoek. En daarin kreeg de slechtvalk uiteraard, als Rode Lijstsoort, vol-
doende aandacht! Er moest een vervangende nestmogelijkheid komen.

Nieuwe kast op telecommast
Aan de oostzijde van de centrale staat een 110 meter hoge mast. De mast wordt verhuurd aan een aantal 
telecombedrijven, die er zenders op hebben geplaatst. Deze mast is in de directe omgeving van de centrale 
de meest aangewezen plaats voor een vervangende broedmogelijkheid voor de slechtvalken (figuur 1).

De eigenaar van de mast, Wireless Infrastructure Group Netherlands, was bereid mee te werken om een 
nieuwe kast op de zendmast te plaatsen. Omdat de sloop van de centrale mogelijk al zou beginnen in het 
broedseizoen van 2016, werd afgelopen winter een tijdelijke nestkast geplaatst op een van de schoorste-
nen van de centrale. De schoorstenen zouden in 2016 nog niet worden gesloopt. Na plaatsing van deze 
tijdelijke kast werd de oude kast op het gebouw afgesloten. De valken accepteerden direct hun tijdelijke 
onderkomen en brachten ook dit jaar vier jongen groot.

Begin maart 2016 is de definitieve nestkast voor de slechtvalken op de mast geplaatst, op 75 m hoogte (fi-
guur 2). Het wordt afwachten of de valken de nieuwe kast op de zendmast direct zullen accepteren, maar 
de verwachting is dat ze dit wel zullen doen.
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Figuur 2:   De definitieve nestkast  
 in de telecommast.   
 (foto: Jan van Dijk)

Figuur 1:  De centrale Harculo nog in volle glorie; rechts de telecommast. (foto: Jan van Dijk)
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Tekening van Willemien van Ittersum   

Mispel.
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“De kwartelkoningen hoorde je achter de huizen aan de 
Zwarteweg” Interview met Henk Rensink  door Wietske Prummel

Henk Rensink is inmiddels 80 jaar oud en nog steeds druk bezig met de natuur. Dat begon al in zijn vroege 
jeugd. “Ik ving vogels om ze in de volière te houden. Ik ging veel op pad met een groep van tien jongens. 
We zaten op de viersprong in Schelle op een muurtje. Dat was onze hangplek. Vandaar gingen we naar het 
Grevenbos, nu Schellerbos geheten. In de vijver daar was een grote kolonie zwarte sterns, zeker 30-50 
paren. Wij met de katapult eropaf. We schoten ze gewoon.”

Henk woont nog steeds in het huis dicht bij de Schellerviersprong, waar hij ook is geboren. Zijn ouders 
hadden het huis laten bouwen en hadden daar een fietsenzaak. Zijn vader overleed toen hij nog klein was. 
Zijn moeder zette de fietsenzaak voort, met drie kleine kinderen.

Ik vraag Henk wat voor werk hij deed: “Met 14 jaar kwam ik van school en ging ik werken bij houthandel 
Huiskamp aan de Oude Deventerstraatweg. Daar heb ik een jaar gewerkt, ook op zaterdag. Ik verdiende 
10 gulden in de week. Na een jaar zorgde meneer Huiskamp ervoor dat ik naar de Ambachtsschool ging 
(nu DOAS). Daar leerde ik voor autoreparateur. Daarna ging ik aan de slag bij garage Smit en Co, eerst 
aan de Seringenstraat, later aan de Ceintuurbaan. Ik heb daar 41,5 jaar met plezier gewerkt. Toen kon ik 
met de VUT.”

“Ik ben misschien al wel 50 jaar lid van de KNNV. In de eerste jaren, voordat ik trouwde, ben ik vier keer 
met een vaarkamp van de landelijke KNNV mee geweest. We zaten op een vrachtbootje en vertrokken 
uit Hoorn of Dordrecht. Er gingen wel 30 mensen mee, allerlei soorten mensen, ook een professor en een 
dokter. Dat was erg gezellig en we zagen veel, niet alleen vogels, van alles. In Hoorn laadden we gevan-
genisbedden in, daar sliepen we op. De ton met uitwerpselen ging zo overboord, en ook het afval. Dan 
kon toen nog.”

“Vogels zijn mijn grote interesse. Ik ken ook wel heel veel planten. Ik heb veel dia’s en ook films, maar ik 
wil geen lezingen geven. Vroeger had je bij de KNNV mooie dialezingen: één beeld tegelijk. Nu staan er 
wel vier foto’s op een sheet. Dat vind ik lang niet zo mooi. En al die grafieken… De meesten praten ook 
veel te zacht. Het is af en toe wel gezellig om naar een lezing te gaan.”

Wat doe je allemaal op dit moment? “Wilgen knotten, elke zaterdagochtend in de winter (figuur 1). Elke 
donderdag ga ik naar de Vreugderijkerwaard om allerlei klusjes te doen: afrasteren, palen zetten, mei-
doorns weghalen. Natuurmonumenten wil niet overal meidoorns hebben. We halen de jonge meidoorns 
weg opdat bevertjes [een mooi grasje] en bremraap kunnen groeien. Op Zandhove verzorg ik één week 
per maand de volière: schoonmaken etc. Ze wilden dat ik daar ook een weekend in de maand de geiten 
ging verzorgen. Maar geiten zeggen me niks en ook reeën niet. Wij gaan vaak op vakantie naar Terschel-
ling. Daar heb ik geiten goed leren kennen. Er was een mooi heideveldje met paapjes en grauwe klau-
wieren. Toen zetten ze er geiten in. Die maakten er een woestijn van. De paapjes en grauwe klauwieren 
waren weg.”

“Verder doe ik mee aan de riviertelling, de waterwildtelling. Dit is één keer per maand in de winter, zes 
keer in ’t jaar. Ik ben begonnen in 1974 en tel het stuk vanaf het veer bij ’s Heerenbroek tot Kampen en 
van Kampen terug naar Zalk. Dat doe ik met de auto. Tot vorig jaar deed ik dat samen met Hendrikus van 
der Laan (voor een interview met hem, zie ZNT 2015/1). Hendrikus geeft iedere maand mijn gegevens per 
computer door. Zelf ben ik geen liefhebber van computers.”

“Smienten zijn lastig te tellen. Ze zitten soms met honderden bij elkaar. Dan is niet goed te zien welke 
andere vogels ertussen zitten.” “Ik ben altijd blij als de smienten weer opgekrast zijn”, zegt Henk met een 
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lach. “Je ziet nooit meer kleine zwanen of wilde zwanen. Wintertalingen en slobeenden zijn er soms veel, 
soms weinig.”

Henk heeft hele lijsten met de waterwildtellingen. Per maand heeft hij een vel, waaraan hij elk jaar een 
kolom met de aantallen vogels van dat jaar toevoegt. Zo kun je mooi zien wanneer bepaalde vogels ver-
schijnen of verdwijnen. Ik vraag hem wanneer hij de eerste grote zilverreiger in zijn telgebied zag. Henk: 
“Dat was in 2005: eerst één, soms 11, nu zie ik ze eigenlijk steeds, met een stuk of zes.”

Henk doet in de winter ook mee aan het tellen van sleedoornpage-eitjes, voor de vlinderstichting. Hij weet 
ze goed te vinden. ”Ik ben ook vlinderman. Nachtvlinders tellen doe ik in de tuin en in de wc - handig met 
een lamp. De aantallen geef ik door aan www.telmee.nl. Verder tel ik de roeken in de roekenkolonies in de 
omgeving en de blauwe reigers op Zandhove en in het Engelse Werk. Vroeger zat er voor Zandhove een 
roekenkolonie. Die is door een jager weggeschoten. En ik heb een grote tuin. Vroeger broedden er grauwe 
vliegenvangers, maar toen er een huis werd gebouwd, verdwenen ze.”

“De bomen in mijn tuin heb ik eigenlijk te groot laten worden; nu zit ik ermee. Door die bomen heb ik wél 
20 soorten vogels in de tuin, maar geen dagvlinders. Per maand hou ik bij welke vogels ik hoor. Ik had 
eens 55 groenlingen op een slaapplaats in de tuin. De zanglijster nestelt niet meer bij mij door de gaaien. 
Vroeger had ik elk jaar de grote bonte specht. Nu nog wel onder meer roodborst, Turkse tortel, houtduif, 
huismus, heggenmus, ringmus, zwarte kraai, gaai, ekster, sperwer, vink, boomkruiper, boomklever en sijs. 
Afgelopen winter hoorde ik ook nog een groene specht bij de buurman.”

“De vogels in het buitengebied nemen af. In mijn jeugd hoorde je kwartelkoningen in de landerijen achter 
de huizen langs de westzijde van de Zwarteweg. Dat was een mooi gebied, met veel bloemen. Nu staan 
er huizen en het winkelcentrum Forelkolk. Er zijn ook steeds minder steenuiltjes. Die tel ik samen met Jan 
van Dijk, net als roofvogels. Vroeger zaten er in Oldeneel een stuk of zes steenuilenpaartjes, nu nog maar 
één. Dat komt doordat de steenmarter in aantal toeneemt en misschien ook door de buizerd. Roerdompen 
hoor je hier ook nooit meer.”

Henk doet niet mee aan de gierzwaluwentelling in Zwolle: “Ik wil niet bij de mensen voor ’t huis staan om 
te kijken.” Wel maakt hij de nestkasten schoon op Zandhove. Kapotte kasten gooit hij weg. En hij helpt 
mee de oeverzwaluwwand bij Sekdoorn schoon te houden. Oeverzwaluwen houden niet van ijsvogels: “Als 
de ijsvogel in de oeverzwaluwenwand broedt, dan zitten de oeverzwaluwen er niet.”

Henk doet samen met zijn vrouw ook stamboomonderzoek. Hun kleinkinderen houden hen ook bezig. 
Henk is een drukbezet man, met tal van hobby’s, waarvan de meeste met de natuur te maken hebben.

Figuur 1:   Henk Rensink aan het wilgen-   
  knotten. (foto: Diet ter Stege)
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De paddenstoelen van het Zalkerbos   door Piet Bremer

Samenvatting
Sinds 1986 zijn in het Zalkerbos 193 soorten paddenstoelen waargenomen, waarvan 13% mycorrhiza-
vormend, 78% saprotroof en 9% parasiet. Mycorrhiza-vormende paddenstoelen hebben met hun schim-
meldraden een verbinding (de mycorrhiza) met levende planten, waarmee zij tot wederzijds voordeel sa-
menleven. Saprotrofe soorten leven op dood materiaal; parasieten brengen schade toe aan de levende or-
ganismen waarop zij leven. In de onderzoeksperiode 1986 t/m 1993 was het aantal mycorrhiza-vormende 
soorten weinig anders dan in de periode 2007 t/m 2015. Dat geldt niet voor de twee andere soortgroepen, 
wat geheel te wijten is aan de onderzoeksinspanning en toegenomen kennis met meer aandacht voor klei-
ne soorten, zoals soorten die op afgestorven kruiden groeien. Het Zalkerbos is leefgebied voor zes soor-
ten aardsterren en is daarmee een van de rijkste aardstergebieden van Nederland. Drie soorten bevinden 
zich hier buiten hun normale verspreidingsgebied. Het Zalkerbos is een eeuwenoud bos, maar voor oud 
bos kenmerkende paddenstoelsoorten komen amper voor. De biefstukzwam en de spoelvoetcollybia zijn 
voorbeelden van soorten die daar enigszins bij passen. Het Zalkerbos is een heel waardevol bos, zowel in 
ecologisch als cultuurhistorisch opzicht. De paddenstoelenflora (mycoflora) van het Zalkerbos heeft een 
samenstelling die sterk afwijkt van die van andere bossen in de regio Zwolle en draagt in belangrijke mate 
bij aan de grote waarde van dit bos.

Inleiding
In 2007 ontstond de huidige paddenstoelwerkgroep Zwolle e.o. vanuit de plaatselijke IVN- en KNNV-afde-
lingen. De werkgroep heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een kundige groep paddenstoelliefhebbers die in 
voorjaar en najaar wekelijks het veld in gaan, afwisselend op vrijdag of zaterdag. Van elke excursie wordt 
een lijst gemaakt met veld- en nadeterminaties. Veel werk is/wordt hiervoor verzet door Anna Adams, 
Tineke Burghard en Herma Visscher. De data worden ingevoerd in de paddenstoeldatabase van de Neder-
landse Mycologische Vereniging (www.mycologen.nl). Dat betekent dat de werkgroep in sterke mate bij-
draagt aan het actueel houden van de kennis over paddenstoelen in onze regio.

Door het jaarlijks bezoeken van dezelfde gebieden ontstaat over de jaren heen een beeld van de mycoflora 
van een gebied. Data van de werkgroep laten zich dan ook per gebied uitwerken. Dit artikel bijt het spits 
af met een verhaal over het Zalkerbos. Vijfentwintig jaar geleden werd een eerste overzicht van dit gebied 
gemaakt (Bremer 1990) en in het voorliggende verhaal worden de oudere gegevens vergeleken met de 
data die vanaf 2007 zijn verzameld met als belangrijkste vraag: zijn er grote veranderingen opgetreden 
in de paddenstoelflora?

Het Zalkerbos 
Het Zalkerbos is een van de bijzondere bossen rondom Zwolle en misschien wel het meest bijzondere bos 
in onze regio. De omschrijving bos komt iets overdreven over. Eigenlijk is er sprake van een tweetal brede 
bosstroken die aan de westzijde met elkaar verbonden zijn (figuur 1). In totaal gaat het om slechts 8,5 
ha. Het betreft een eeuwenoud bos; een bos dat hier ook al was in 1600 en waarschijnlijk al vanaf de mid-
deleeuwen (Bremer 2015).

Het Zalkerbos behoort wat bostype betreft grotendeels tot het Abelen-Kurkiepenbos (Violo-Ulmetum). Het 
is een bostype dat voorkomt op zandige bodems, die niet of slechts heel langzaam verzuren, omdat er veel 
schelpen in de bodem zitten (Flevoland, binnenduinrand). In het Zalkerbos is kalk met rivierwater aange-
voerd. De lagergelegen delen die onder water komen te staan worden met calcium opgeladen. Een zone 
daarboven blijft kalkrijk door naar boven gezogen grondwater (zogenaamd capillair water). De hogere de-
len liggen buiten deze invloedsfeer. Hier voorkomt het strooisel van es en gladde iep de verzuring. In het 
Zalkerbos gaat het om eeuwenoude bomen met een lange geschiedenis als hakhout (figuur 2). Hierdoor 
zijn grote, indrukwekkende hakhoutstoven ontstaan.
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Figuur 1: Uitbreiding van het Zalkerbos in de winter van 2015/2016 (zwart omlijnd). In negen vakken is nieuw bos 
 aangeplant met vooral es en iep (luchtfoto voorjaar 2016; het noorden ligt boven; rechtsboven op de foto is de 
 aanlegsteiger van de veerpont).

Nergens in Overijssel zijn deze stoven zo mooi ontwikkeld en met deze dichtheid aanwezig als hier. Ook 
verschillende andere bomen en struiken komen voor, zoals zomereik, zwarte els, hazelaar en eenstijlige 
meidoorn. In de kruidlaag overheerst zevenblad en op twee plekken komen hele grote klonen voor van 
schaafstro. Bijzondere bosplanten zijn o.a. blauwe druifjes, slangenlook, hondstarwegras en gulden boter-
bloem, terwijl aan de bosranden bijzondere soorten als kruisbladwalstro , moeslook en bosrank groeien. 
In de moslaag komt o.a. het bijzondere struikmos  voor, maar het meest interessant zijn de oude essen-
stoven met een unieke mosbegroeiing, met o.a. spatelmos, glad kringmos, gewoon touwtjesmos, gewoon 
schijfjesmos en gewoon pelsmos (Barkman 1958, Greven 1992). Veel informatie over het Zalkerbos is te 
vinden bij Eenkhoorn (1985), die een uitgebreid overzicht geeft over de flora, vegetatie en verschillende 
fauna-groepen (tot ruim 30 jaar geleden).

Uitbreiding van het bos
Vanwege de zomerbedverlaging van de IJssel en het realiseren van Natura 2000-doelen en de Ecologische 
Hoofdstructuur zijn recent allerlei maatregelen uitgevoerd rondom het Zalkerbos (figuur 1). Vanuit eco-
logisch oogpunt is de uitbreiding van het bos met 3 ha in 2016 belangrijk (figuur 3). In de winter 2015-
2016 is een deel van het door bos omgeven grasland afgeplagd met het doel hier bos te laten ontwikkelen. 
Bijzonder is ook dat de prachtige bijna 9 ha grote kronkelwaard tussen bos en rivier (ten oosten van de 
Veerweg) - door Eenkhoorn (1985) de Koeweide genoemd - geheel is afgeplagd en nu een natuurfunctie 
heeft gekregen. Hier zal een kruidenrijk rivierduingrasland ontstaan met soorten die we vooral kennen van 
het rivierduin van de nabijgelegen Vreugderijkerwaard. In de zomer van 2016 werden al echte kruisdistel, 
sikkelklaver en kleine bevernel gevonden. Zowel het nieuwe bos als het grasland zal op termijn ook voor 
paddenstoelen interessant worden, maar dit is wel een proces dat de nodige tijd kost (hoewel pioniersoor-
ten zoals vaalhoeden, franjehoeden, breeksteeltjes en sommige schijfzwammetjes, al binnen enkele jaren 
acte de présence geven).
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Figuur 2:   Essenhakhout in het  Zalker-
  bos dat in opdracht van de  
 gemeente Kampen (voor- 
 heen IJsselmuiden) is afge- 
 zet. Het is een voorbeeldig  
 beheer waarbij de stammen  
 en versnipperde takken  
 worden afgevoerd.  
 (foto: Piet Bremer)

Figuur 3:  Zalkerbos, jonge aanplant 
 van es en iep in het driehoe- 
 kige bosje rechtsonder in  
 figuur 1; in de kruidlaag 
 bevindt zich veel gewone  
 duivenkervel. 
 (foto: Piet Bremer)

Methode
Vanaf 1986 is het gebied elke herfst minimaal eenmaal bezocht, waarbij lijsten werden gemaakt van 
waargenomen soorten en niet op naam te brengen materiaal mee huiswaarts werd genomen en meestal 
thuis met hulp van een microscoop op naam werd gebracht. Dit waren meestal éénmansexcursies, 
maar ook een excursie van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) heeft sterk bijgedragen aan 
de kennis in deze periode (Bremer 1990). In de periode 2007 t/m 2015 betreft het excursies van de 
werkgroep (figuur 4). Bezoeken met groepjes deskundigen en geïnteresseerden, vele zoekende ogen, 
het verzamelen van al het onbekende materiaal, thuis determineren met behulp van een microscoop 
en vakliteratuur hebben sterk bijgedragen aan de kennis van de paddenstoelen van het gebied. Van elk 
bezoek zijn waarnemingslijsten gemaakt, wat het schrijven van dit artikel een stuk makkelijker heeft 
gemaakt. 
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Paddenstoelen

Verdeling over morfologische soortgroepen (tabel 1)
Paddenstoelen behoren taxonomisch gezien tot verschillende groepen (tabel 1). De zakjeszwammen of 
Ascomyceten hebben vaak een schijfvormig vruchtlichaam. De sporen worden in microscopisch kleine 
zakjes gevormd en van daaruit verspreid. Bekerzwammen en kluifjeszwammen, maar ook de gewone 
morielje, behoren tot deze groep. We zien een sterke toename van het aantal soorten tussen beide 
perioden. Een sterke toename geldt ook voor de plaatjeszwammen, koraal- en korstzwammen en 
houtbuisjeszwammen. Een uitzondering vormen de buikzwammen. Van de zes aardsterren waren er in de 
eerste periode al vijf gevonden. Dit zijn soorten die goed herkenbaar zijn en ook lang bovengronds zijn en 
sporen blijven afgeven. In de tweede periode zijn ruim tweemaal zo veel paddenstoelensoorten gezien als 
in de eerste periode. Het aantal soorten opgeteld (cumulatief) laat een nog steeds stijgende lijn zien, wat 
erop wijst dat nog steeds niet alle voor het gebied eigen soorten zijn gevonden (figuur 5). Is dat wel het 
geval dan buigt de lijn af; er is sprake van verzadiging. Er worden dan nog wel nieuwe soorten gevonden, 
maar niet zo veel meer.

soortgroepen Code 1986-1993 % 2007-2015 %

Zakjeszwammen A 6 6,7 40 20,8

Plaatjeszwammen Bag 57 63,3 91 47,4

Koraal en korstzwammen Bcl Bco 4 4,4 17 8,9

Buikzwammen Bga 12 13,3 15 7,8

Houtbuisjeszwammen Bpo 9 10,0 19 9,9

Overige 2 2,2 10 5,2

Totaal 90 100 192 100

Verdeling over functionele soortgroepen (tabel 2)
Mycorrhiza-vormende soorten hebben met hun mycelia (schimmeldraden) een verbinding met de 
haarwortels van bomen. De boom voorziet de schimmeldraden en daarmee de paddenstoel van suikers, via 
draden gaan water en daarin opgeloste zouten naar de boom; ofwel de mycorrhiza-vormende paddestoelen 
zijn het verlengde van het wortelgestel van bomen en struiken. Sommige mycorrhiza-vormende soorten 
kunnen contacten leggen met verschillende soorten bomen en struiken, andere zijn eenkenniger. De 
kaneelkleurige melkzwam (Lactarius quietus) komt alleen bij de zomereik voor, de bleke elzenzompzwam 
alleen bij de zwarte els, de vezelkoppen in het Zalkerbos vooral bij de zomereik, omdat geen andere 
geschikte bomen voorhanden zijn. Bij de es, die in het Zalkerbos de meest voorkomende boomsoort is, 
komen in het geheel geen mycorrhiza-vormende soorten voor.

In totaal zijn 25 mycorrhiza-vormende soorten gevonden behoren; 68% van hen werd al in de eerste 
periode waargenomen. Het gaat om drie soorten amanieten (waaronder de groene knolamaniet, Amanita 
phalloides), twee melkzwammen (kaneelkleurige melkzwam en groene elzenmelkzwam), twee soorten 
russula`s (berijpte russula Russula parazurea en onsmakelijke kamrussula Russula pectinatioides en maar 
één soort gordijnzwam (gegordelde elzengordijnzwam, Cortinarius alnetorum bij zwarte els). Dat zijn 
lage aantallen voor een bos. Opvallend is het relatief grote aantal vezelkoppen. Het aantal mycorrhiza-
vormende soorten van de eerste periode verschilt niet zo sterk en van die van de tweede. En er is ook 
geen grote verandering in soorten. Wel zien we dat in de tweede periode veel meer saprotrofe soorten zijn 
gevonden, dus soorten die leven op dood hout, op kruidige delen van planten of op het strooisel dat mede 
door schimmels uit deze groep wordt gevormd.

Tabel 1: Absolute en relatieve verdeling van de soortgroepen over de taxonomische soortgroepen in beide onder- 
 zoeksperioden. 
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In de groep op de grond groeiende saprotrofe soorten valt op dat in de eerste periode vijf soorten 
aardsterren werden gevonden, in de tweede periode zes soorten. Dit zijn goed herkenbare soorten – zoals 
eerder opgemerkt - die maandenlang bovengronds kunnen blijven (ook in gedroogde vorm) en daarom in 
beide perioden niet aan de aandacht zijn ontsnapt (figuur 6).

Code 1986-1993 % 2007-2015 %

Saprofyten

Saprotroof coprofiel Sc 1 1,1 1 0,5

Saprotroof op hout Sh 25 27,8 74 38,5

Saprotroof op kruidige plantdelen Sk 2 2,2 18 9,4

Saprotroof, terrestrisch St 37 41,1 57 29,7

Mycorrhiza-vormend Em 17 18,9 25 13,0

Parasieten

Biotrofe parasiet (op levende planten) Pb 2 2,2 3 1,5

Necrotrofe parasiet (op levend en dood materiaal 
levend)

Pn 6 6,7 14 7,3

Totaal 90 100 192 100

Rode Lijstsoorten
De Rode Lijst is bedoeld om aan te geven in welke mate soorten in hun voortbestaan worden bedreigd. 
Soorten die achteruitgaan kunnen op deze lijst belanden; soorten die een herstel vertonen verdwijnen weer 
van de lijst. Rode Lijsten worden éénmaal in 10 – 20 jaar herzien op grond van nieuwe data betreffende 
verspreiding en trend. Uitgaande van de meest recente Rode Lijst van paddenstoelen (Arnolds & Veerkamp 
2008) zijn sinds 1986 in het Zalkerbos 13 Rode Lijstsoorten waargenomen. In de eerste periode (1986 t/m 
1993) ging het om negen soorten, in de tweede periode (2007 t/m 2015) om 13 soorten. De aantallen van 
beide perioden verschillen dus niet zo veel.

De grote vierslippige aardster (Geastrum fornicatum) is de meest bedreigde soort (categorie EB, Ernstig 
Bedreigd) die in beide perioden is waargenomen op precies dezelfde plek (Bremer 1989, Ruiter 2013) 
(figuur 7). Bedreigd zijn vier soorten, waarvan drie in beide perioden zijn aangetroffen. De meeste Rode 
Lijstsoorten zijn plaatjeszwammen. Veel daarvan zijn ook relatief zeldzame soorten. De holsteelkluifjeszwam 
(Helvella elastica) is in de directe omgeving van Zwolle een zeldzame soort. In de nabijgelegen bossen op 
kalkrijk zand in Oostelijk Flevoland (Roggebotzand, Reve-Abbertbos) kwam deze soort massaal voor onder 
sparren. Deze sparrenbossen zijn de afgelopen twintig jaar bijna alle verdwenen door aantasting van de 
dennenmoorder en stormschade en daarmee ook deze grote groeiplaatsen. Hetzelfde verhaal geldt voor 
de groenwordende koraalzwam; op een gegeven moment was de soort in Nederland vooral bekend van de 
Flevolandse sparrenbossen, maar dat is verleden tijd. Behalve in het Zalkerbos komt deze soort bij Zwolle 
ook voor op de begraafplaats Kranenburg. 

Out of range soorten
Bij `out of range soorten`gaat het om soorten die `ver` vanaf hun hoofdverspreidingsgebied voorkomen. 
Hierbij is een grens van 50 km gehanteerd, ongeacht de omvang van de populatie. Als basis voor de 
beoordeling is uitgegaan van de kaartjes die zijn gepubliceerd voor alle Nederlandse paddenstoelen (op 

Tabel 2: Absolute en relatieve verdeling van de soortgroepen over de functionele soortgroepen in beide onderzoeks-  
 perioden.
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www.verspreidingsatlas.nl). Deze kaartjes geven een recent beeld van de bekende verspreiding.

Van de 193 soorten ligt de grote vierslippige aardster wel het meest buiten zijn normale verspreidingsgebied. 
De soort werd in 1989 in het westelijk deel van het bos gevonden, negen jaar na de eerste vondst in ons 
land (Bremer 1989, Kuyper 1981). Toen deze soort in 1986 werd gevonden lag de eerste groeiplaats in 
Zuid-Limburg op meer dan 200 km afstand. Inmiddels zijn er meer vindplaatsen die dichterbij liggen. Ook 
voor de forse aardster (Geastrum coronatum) (figuur 8) en de tepelaardster (G. corollinum) (figuur 9) 
geldt dat het Zalkerbos een geïsoleerde groeiplaats is. De tepelaardster is vrijwel volledig aan de duinen 
gebonden; de dichtst bijgelegen plek in Noord-Holland ligt op 90 km afstand.

Ook voor de grootsporige vaalhoed (Hebeloma gigaspermum) geldt een geïsoleerd voorkomen op meer 
dan 50 km afstand. Voor de bloedende champignonparasol (Leucagaricus badhamii) geldt dat er enkele 
vondsten zijn in Oostelijk Flevoland, maar dat deze zeldzame soort verder op grotere afstand van het 
Zalkerbos voorkomt. Opmerkelijk is dat drie van de vijf `out of range`-soorten aardsterren zijn. Een 
andere karakteristieke soort is de spechtinktzwam (Coprinopsis picacea) (figuur 10). 

Figuur 4: Paddenstoelexcursie in het Zalkerbos in 2015. (foto: Tineke Burghard)

Figuur 5:   De toename van het  aantal aangetroffen  soorten  paddenstoelen in het Zalkerbos.  De figuur weerspiegelt in  
 belangrijke mate de menselijke inspanning om de  gehele paddenstoelenflora van het bos in  kaart te  
 brengen. 
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Figuur 6: Baretaardster.  (foto: Evert Ruiter)

Deze soort heeft het formaat van een kale inktzwam (Coprinus atrimentarius), maar onderscheidt zich o.a. 
met de typische resten van het membraan van de jonge paddenstoel (velum) op de hoed. De soort is in 
ons land zeldzaam. In de omgeving van Zwolle wordt hij regelmatig waargenomen in het Engelse werk en 
op landgoed Zandhove – beide parkbossen - die beide wat bosgemeenschap betreft sterke overeenkom-
sten hebben met het Zalkerbos. De drie locaties behoren tot de IJsselpopulatie, die het kerngebied van de 
soort voor ons land vormt.

‘Eeuwenoud bos’-soorten
Al eerder is hier vermeld dat het Zalkerbos een eeuwenoud bos is. Bij die status hoort een flora met een 
heel bijzondere samenstelling. Ook de grootte van de populaties, die eeuwen nodig hadden om zich te 
ontwikkelen, wijzen op een oud bos . Ook in de moslaag zien we dat terug. Het struikmos dat grote tapij-
ten vormt, neemt momenteel in ons land toe. Het koloniseert onder andere jonge polderbossen, maar het 
aantal vestigingen en de snelheid van de groei laten hier zien dat de ontwikkeling van een moslaag tot een 
groot oppervlak lang duurt. Eeuwen klinkt veel, maar binnen een eeuw lukt het niet.

Paddenstoelen zijn efficiënte windverspreiders die zich van landsgrenzen niets aantrekken. Met hun fijne 
sporen (meestal tussen 4 en 30 μm) kunnen nieuwe gebieden snel worden gekoloniseerd, wat overtuigend 
wordt gedemonstreerd in Flevoland met meer dan 1600 soorten (van Zanen et al. 2000). Beperking in 
dispersie, zoals dat bij zaadplanten een rol kan spelen, zal bij paddenstoelen vaak niet het geval zijn, mo-
gelijk alleen voor soorten met kleine populaties in Europa en/of soorten met grote sporen. De binding van 
sommige soorten met eeuwenoude bossen heeft te maken met de aanwezigheid van heel oude bomen. 
In de Engelse parkbossen met veteranenbomen (eeuwenoud, vaak meer dan 2,5 meter in doorsnede en 
met holle stam) komen diverse unieke soorten houtbuisjeszwammen voor. Nederland heeft maar een heel 
klein bestand van deze veteranen. Ons land kent bijvoorbeeld slechts vijf eikenbomen die dikker zijn dan 
2 meter (www.monumentaltrees.com) 
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Eeuwenoude bomen komen ook voor in het Zalkerbos, maar niet in de vorm van opgaande reuzen. Het zijn 
de minder opvallende essenstoven soms met een doorsnede van 2 tot 3 meter. De spoelvoetcollybia (Col-
lybia fusipes) heeft een relatie met dood hout met enig volume. In het Zalkerbos is de soort diverse keren 
waargenomen, maar lijkt daar niet strikt gebonden aan oud, dood hout. De soort komt ook heel schaars 
voor in de jonge Flevolandse bossen.

Tabel 4 toont de houtbuisjeszwammen van het Zalkerbos. Twee soorten zijn nog niet in Flevoland waar-
genomen (het gebied is jonger dan 70 jaar). De biefstukzwam is vooral bekend van oud eikenhout. Op 
de Agnietenberg groeit deze soort op minimaal een eeuw oude eikenstobben. De ruige weerschijnzwam 
groeide op een niet zo`n oude opgaande es.

Is er een relatie tussen het grote aantal aardsterren en de hoge leeftijd van het bos? Opmerkelijk is dat 
in het nabijgelegen Roggebotzand vijf soorten zijn waargenomen. Aardsterren kunnen dus binnen enkele 
tientallen jaren afgelegen gebieden koloniseren. Voor de tepelaardster en forse aardster ligt het Zalkerbos 
ver van het hoofdverspreidingsgebied. Met het grote verspreidingsvermogen kunnen we concluderen dat 
vestiging iets van de afgelopen vijftig jaar kan zijn, maar eerdere vestiging is net zo goed mogelijk. Er is 
dus geen overtuigende relatie tussen de hoge leeftijd van het bos en het aantal (soorten) aardsterren.

De goed eetbare, gewone morielje (Morchella esculenta)  is niet in de tweede periode waargenomen, maar 
dat heeft te maken met het ontbreken van voorjaarsexcursies. De morielje is al uit de 18e eeuw van het 
Zalkerbos bekend en werd vroeger veel geplukt (Eenkhoorn 1985). Diverse vestigingen in de Flevolandse 
bossen laten kolonisatie over een afstand van meer dan 50 km zien binnen 50 jaar na aanplant. Dus ook 
voor deze soort valt de verspreiding niet samen met de verspreiding van eeuwenoude bossen. 

RL 1986-1993 2007-2015

Grijze slanke amaniet KW 1 1 Amanita vaginata

Spechtinktzwam BE 1 1 Coprinopsis picaceus

Citroengele satijnzwam KW 1 1 Entoloma pleopodium

Tepelaardster BE 1 1 Geastrum corollinum           

Grote vierslippige aardster EB 1 1 Geastrum fornicatum

Holsteelkluifzwam KW 1 1 Helvella elastica

Bleke parasolzwam KW 1 1 Lepiota subalba

Witte populierzwam KW 1 1 Oxyporus populinus

Groenwordende koraalzwam BE 1 1 Ramaria abietina

Wijnrode vezelkop KW 1 Inocybe adaequata

Ruige weerschijnzwam KW 1 Inonotus hispidus   

Bloedende champignonparasol BE 1 Leucoagaricus badhamii

Roodvoetknotsje GE 1 Typhula erythropus

Totaal 9 13

Tabel 3: Rode Lijstsoorten in het Zalkerbos. RL = Rode Lijstsoort in de categorieën: GE = gevoelig, KW = kwetsbaar, 
 BE = bedreigd, EB = ernstig bedreigd. 1 = soort aanwezig. 
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Discussie en slotopmerkingen
Eenkhoorn (1985) vermeldt dat in het Zalkerbos nooit veel paddenstoelen zijn gevonden (hij vermeldt 12 
soorten) en wijdt dit aan het ontbreken van systematisch onderzoek en aan de eigenschappen van het 
gebied: een lage zuurgraad, overstromingen in de winter en verdroging tijdens droge zomers. Dit artikel 
laat zien dat zijn conclusie onjuist was en dat er best veel paddenstoelsoorten voorkomen in het Zalkerbos. 
Maar het bos ligt nogal op de wind en kan snel uitdrogen. De kans is groot, ook in de herfst, dat er niet 
zo veel verse soorten staan. Herhaald bezoek is nodig om een vollediger beeld te krijgen van het gebied.

Nederlandse naam RL Wetenschappelijke naam Flevoland

Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta Vrij algemeen tot algemeen

Rookzwam Bjerkandera fumosa Vrij algemeen tot algemeen

Paarse wasporia Ceriporia purpurea Vrij zeldzaam

Biefstukzwam Fistulina hepatica Afwezig

Gewone korstvuurzwam Fuscoporia ferruginosa Zeldzaam 

Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense Vrij algemeen tot algemeen

Ruige weerschijnzwam KW Inonotus hispidus Afwezig 

Fopelfenbankje Lenzites betulinus Vrij zeldzaam

Elzenweerschijnzwam Mensularia radiata Vrij zeldzaam

Witte populierzwam KW Oxyporus populinus Zeldzaam*

Peksteel Polyporus badius Vrij algemeen tot algemeen

Zadelzwam Polyporus squamosus Vrij algemeen tot algemeen

Franjeporiezwam Polyporus tuberaster Vrij algemeen tot algemeen

Waaierbuisjeszwam Polyporus varius Vrij algemeen tot algemeen

Witte tandzwam Schizopora paradoxa Vrij algemeen tot algemeen

Kleine kaaszwam Skeletocutis nivea Vrij algemeen tot algemeen

Witte bultzwam Trametes gibbosa Vrij zeldzaam

Ruig elfenbankje Trametes hirsuta Vrij zeldzaam

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor Vrij algemeen tot algemeen

* vanaf 1976 Oostelijk Flevoland.

In totaal zijn in het Zalkerbos 193 soorten paddenstoelen waargenomen. Het grote verschil tussen de eer-
ste en tweede ronde heeft te maken met groepsbezoeken en de toegenomen kennis. Tijdens excursies 
van de paddenstoelwerkgroep is er alle aandacht (en kennis!) voor klein spul op dode stengels zoals op 
grote brandnetel (bijv. brandnetelschijfje). In de eerste periode was die aandacht en kennis er niet. Zowel 
kennis, meer aandacht voor de kleine soorten en soorten uit lastige geslachten verklaren ook de sterke 
`toename` van saprotrofe soorten op dood hout. Bij de mycorrhiza-soorten is het verschil niet zo groot, 
omdat het meestal om grotere, goed herkenbare plaatjeszwammen gaat.

Soorten die alleen leven in eeuwenoude bossen komen in het gebied amper voor, omdat echt eeuwenou-
de, opgaande bomen ontbreken. De aanwezigheid van oud, dood essenhout verklaart wel het voorkomen 
van de spoelvoetcollybia. Ook de vele andere eeuwenoude bossen in Overijssel hebben om dezelfde reden 
geen indicatorsoorten voor oude bossen. Wat dus blijkt uit de flora van vaatplanten en mossen – indicatie 
voor bos met hoge leeftijd - wordt dus niet door de mycoflora bevestigd. Het Engelse Werk en Zandhove 
zijn wat bosvegetatie betreft, hoewel het binnendijkse bossen zijn zonder invloed van overstromingen, wel 

Tabel 4: Lijst van houtbuisjeszwammen in het Zalkerbos met indicatie voor hun voorkomen in Flevoland (naar Van 
 Zanen 2000 en www.verspreidingsatlas.nl). RL = soort staat op Rode Lijst, KW = status van kwetsbaar.
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verwant met het Zalkerbos. Er zijn overeenkomsten in mycoflora (o.a. spechtinktzwam), maar ook veel 
verschillen, omdat beide parkbossen veel eiken en beuken bevatten met mycorrhiza-soorten die in het 
Zalkerbos ontbreken. Omdat beide bossen nu al vaak door de werkgroep zijn bezocht is nadere analyse 
van de data wenselijk. Een vergelijking met Zalkerbos kan dan boeiende verschillen aan het licht brengen.

Het Zalkerbos is eeuwenoud, maar deels ook piepjong. Voor het Abelen-Kurkiepenbos geldt binnen Natura 
2000 een doel om dit uit te breiden. Dat doel is hier begin 2016 behaald met de aanplant van 3 ha nieuw 
bos! Met dit nieuwe, jonge bos op een iets kleiiger bodem dan het oude bos zullen naar alle waarschijn-
lijkheid ook nieuwe soorten voor het gebied verschijnen. Dat is een van de redenen om excursies naar het 
gebied te blijven organiseren. 

Dankwoord
Met dank aan Herma Visscher voor het uitwerken van een aantal gegevens. Evert Ruiter en Herma worden 
ook bedankt voor het doornemen van de concepttekst van dit artikel. 
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Figuur 7: Grote vierslippige aardster.
 (foto: Herma Visscher)

Figuur 8: Forse aardster.  (foto: Herma Visscher)
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Figuur 9:  Tepelaardster.  (foto: Herma Visscher)

Figuur 10: Spechtinktzwam.  (foto: Evert Ruiter)
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De insectencursus 2016: een impressie  door Wietske Prummel

In het voorjaar van 2016 organiseerden IVN- en KNNV-Zwolle een insectencursus. De cursus bestond uit 
vijf lesavonden op vrijdag- of donderdagavond in zaal de Zonnebloem en vijf excursies op zaterdagochtend 
in de nabijheid van Zwolle. Het doel van de cursus was een kennismaking met de insectenwereld of voor 
deelnemers die al enige kennis van insecten hadden, het vergroten van hun kennis.

Er bleek een duidelijke behoefte aan een insectencursus. In totaal mensen 25 uit Zwolle en wijde omge-
ving namen deel aan de cursus. De verste kwam uit Groningen. Alfred van der Burgh, coördinator van de 
Insectenwerkgroep, coördineerde de cursus. Hij, Hans Hop, Ruben Winter, Wim Bakker en Erik van Dijk 
gaven de lessen en begeleidden de excursies.

De eerste les werd op 22 april gegeven door Alfred van der Burgh. Hij gaf een algemene inleiding over in-
secten, door Alfred meestal ‘zespoters’ genoemd. In kort bestek besprak hij de 36 insectenordes; van 33 
ordes zijn er vertegenwoordigers in Nederland. Ook ging hij in op de levenscyclus van insecten. Alfred had 
de tafels in de Zonnebloem prachtig versierd met zijn collectie namaak-insecten. Een van de deelnemers 
liet meelwormen en krekels proeven, wat tot een korte discussie leidde of insecten de oplossing voor het 
vleesvraagstuk zouden kunnen vormen.

De bijbehorende excursie naar het Westerveldse bos, gepland op 23 april, werd door het koude weer ver-
schoven naar 14 mei. Bij koud weer zijn insecten nauwelijks actief en heeft het geen zin om op excursie te 
gaan. Op 14 mei hadden we prachtig weer. De deelnemers waren druk bezig met netten, loeppotjes, loe-
pen en vlinderkijkers. In omgekeerde witte paraplu’s werden insecten, die uit een boom werden geschud, 
opgevangen en bekeken. Het parnassialandje, waarvan Piet Bremer in ZNT 2016/1 de bijzondere planten-
groei beschreef, bleek ook erg rijk aan insecten (figuur 1).

Figuur 1 (links):   Insectenexcursie in het Westerveldse bos   
                op 22-5-2016. (foto: Alfred van der Burg)

Figuur 2 (onder): Waterinsecten excursie op de Nooterhof   
                op 4-6-2016. (foto: Alfred van der Burgh)
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De tweede les, op 27 mei, ging over vliegen en werd gegeven door Ruben Winter. De volgende dag werd 
naar vliegen en andere insecten gezocht op landgoed De Horte. De derde les (3 juni) was gewijd aan wa-
terinsecten en werd gegeven door Hans Hop. De excursie werd de dag daarop gehouden op de Nooterhof. 
De deelnemers genoten van alle insecten die in de waterpartijen op de Nooterhof te zien waren (figuur 2, 
3 en 4).

In de vierde les, op 16 juni, behandelde Wim Bakker de krekels en sprinkhanen. De bijbehorende excursie 
vond plaats op 2 juli en ging naar de Vreugderijkerwaard. Daar maakten we onder andere kennis met het 
locomotiefje, een veldsprinkhaansoort die behalve in de Vreugderijkerwaard in Nederland alleen voorkomt 
aan de kust bij Santpoort en misschien nog bij de Wrakelberg in Limburg (figuur 5). De soort heet zo om-
dat de zang doet denken aan een optrekkende stoomlocomotief.

Ruben Winter gaf nog een tweede les, op 1 juli, over juffers en libellen. Hij leerde ons allereerst de ver-
schillen tussen beide groepen. Juffers hebben een smal achterlijf, zij houden hun vier vleugels in rust 
meestal boven het achterlijf tegen elkaar geklapt en hun ogen zijn kleine bolletjes aan de zijkanten van 
de kop. Libellen hebben vaak een breder achterlijf, zij houden hun vleugels in rust meestal uitgespreid en 
hun grote ogen zitten boven op de kop. De witte draden die we tijdens de eerste excursie zagen hangen 
aan de lege larvenhuidjes die achterblijven na het uitvliegen van de libel, bleken ademhalingsbuisjes van 
de larve te zijn. De bijbehorende excursie, naar het Westerveldse Bos op 17 juni was net als de andere 
excursies een groot succes.

Helaas kon ik niet alle lessen bijwonen en aan alle excursies deelnemen. Niettemin heb ik veel geleerd. Ik 
vond de sfeer tijdens de lessen en de excursies erg goed. Het is onmogelijk in een paar lessen en excursies 
de hele insectenwereld onder de knie te krijgen. We hebben in Nederland namelijk bijna 20.000 soorten 
insecten! Maar de gidsen en de deelnemers die al wat meer wisten, legden goed uit tot welke groep of tot 
welke soort een bepaald beestje dat we zagen, behoorde. Ook enkele kinderen namen deel aan de excur-

Figuur 3:  De gevangen waterinsecten worden met het binocu- 
 lair en determinatiegidsen op naam gebracht.
 (foto: Alfred van der Burgh)

Figuur 4:   Petrischaal met een bloedzuiger  
 (boven), een libellenlarve (mid- 
 den) en een onbekend insect   
   (rechts).  
 (foto: Alfred van der Burgh)
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Recensie “Superslimme dieren”  door Carin van de Ploeg

sies. Het was erg leuk te zien wat zij, die qua lengte veel dichter bij de vegetatie en de insecten daarop 
stonden, allemaal waarnamen, en hoe ook zij genoten.

Dezelfde groep docenten organiseert voor IVN- en KNNV-Zwolle in 2017 een soortgelijke cursus. Ruben 
Winter zal zich dan in zijn les over vliegen beperken tot de zweefvliegen: deze groep is op zich al interes-
sant en omvangrijk genoeg. We hebben in Nederland bijna evenveel soorten zweefvliegen als dagen in 
een jaar! Wim Bakker gaat dan een les geven over vlinders. Voor degenen met al wat meer kennis worden 
dan ook inventarisaties van de insecten in bepaalde gebiedjes in de buurt van Zwolle georganiseerd. Wie 
ook meer wil weten over insecten: houdt de nieuwsbrieven van KNNV en IVN en de websites in de gaten 
en meldt u aan voor deze leuke cursus (insecten@ivnzwolle.nl).

Figuur 5:  Een locomotiefje in de  
 Vreugderijkerwaard . 
 (foto: Wim Bakker)

Denk je dat alleen mensen slim zijn? Nee hoor! Pak “Superslimme dieren” van Jan Paul Schutten er maar 
eens bij. Het is een mooi dierenweetjesboek, met 127 pagina’s vol informatie over hoe slim dieren zijn. In 
13 hoofdstukken met leuke titels als:  “Hongerrr!”,”Ik ben er even niet!” en “Communiceren in geuren en 
kleuren” worden heel veel dierenslimmigheden verteld.

Wist je bijvoorbeeld dat reigers net als mensen ook aas gebruiken om vis te vangen? En dat trekvogels en 
sommige vlinders duizenden kilometers vliegen en precies aankomen waar ze moeten zijn?

Als dieren ziek zijn, zijn ze niet hulpeloos. Ze zijn hun eigen arts. Daarin zijn ze vaak slimmer dan men-
sen. Of heb je weleens gekeken naar alle verschillende ‘huizen’ die dieren bewonen? En weet je dat dieren 
ook elektriciteit gebruiken? Het staat allemaal in dit boek. Er staan ook verhalen over vroeger in: over het 
paard Slimme Hans, dat kon tellen en er wordt uitgelegd hoe hij dat deed. Er is ook een verhaal over pa-
pegaai Alex, de beste dierenspreker van allemaal.

In het boek staan heel veel foto’s, waardoor het een kleurig en vrolijk boek is geworden. De teksten zijn 
over kleine blokjes verdeeld. Een leuk extraatje zijn de QR-codes in het boek staan, die –als je ze met je 
mobiele telefoon scant- filmpjes laten zien met meer informatie over het onderwerp geven. Een aantal 
filmpjes is in het Engels. 

Wil je dus meer weten over hoe slim dieren zijn? Lees dan “Superslimme dieren” van Jan Paul Schutten, 
Uitgeverij Kluitman (www.kluitman.nl), ISBN 9789020691436, € 16.
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Figuur 1: Omslag "Superslimme Dieren". 

Recensie “ANWB Vogelgids van Europa”  door Carin van de Ploeg

Net iets minder dan een kilo weegt hij. Om precies te zijn: 900 gram. De gedeeltelijk herziene en uitge-
breide, zesde druk van de ANWB Vogelgids van Europa. Het is een stevig boekwerk dat in geen enkele 
boekenkast van natuurminnend Nederland mag ontbreken.

Ruim 770 vogelsoorten uit Europa, Noord-Afrika en grote delen van het Midden-Oosten staan erin. Op de 
binnenzijde van de kaft staan al de eerste tekeningen met uitleg over de bouw van een vogel met de na-
men van de belangrijkste veren en veerpartijen.  Deze tekeningen zijn heel duidelijk, zodat ook mensen 
die nog nooit een vogel van dichtbij hebben mogen aanschouwen, weten wat dekveren, handpennen en 
armpennen zijn.
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Figuur 1:  Omslag “ANWB Vogelgids van Europa”.

In het voorwoord staat vermeld dat er sinds de eerste druk in 1999 meer dan 700.000 exemplaren van dit 
boek in 14 talen zijn verkocht. Ook in Nederland is het boek heel populair. De 6e druk telt ten opzichte van 
de 1e druk 48 pagina’s meer: er zitten 24 nieuwe platen uitgevoerd in kleur in en ten gevolge van taxono-
mische veranderingen zijn er 40 soorten bijgekomen. Tevens is er op basis van o.a. genetisch onderzoek 
een nieuwe volgorde van de families gemaakt in het begin van het boek. Dus ook al heeft u een oudere 
druk in de kast staan, het is toch te overwegen deze 6e druk aan te schaffen. 

Na een uitvoerige inleiding met een toelichting op de terminologie in het boek en aanwijzingen over hoe 
je een vogel kunt determineren volgen de genoemde soortbeschrijvingen. Deze beschrijvingen nemen het 
grootste deel van het bijna 450 pagina’s tellende boek in beslag. De illustraties zijn duidelijk en natuurge-
trouw en zijn op de rechter pagina’s afgedrukt. Op de linker pagina’s worden de soorten omschreven en 
daar staan ook de verspreidingskaartjes. Per vogel is aangegeven wat de kenmerken en afmetingen zijn, 
hoe het leefgebied eruitziet en waar ze aangetroffen worden en natuurlijk wordt het geluid waaraan men 
ze kan herkennen woordelijk omschreven. 

Het maken en samenstellen van een veldgids is iets anders dan het schrijven van een ‘normaal boek’. Er 
gaat een groot aantal jaren onderzoek en voorbereiding aan vooraf. Het is dan ook een prachtig naslag-
werk.

Tekst en verspreidingskaarten door Lars Svensson. 
Illustraties en bijschriften door Killian Mullarney en Dan Zetterström. 
Nederlandse bewerking en vertaling door Arnoud B. van den Berg, André J. van Loon, Frank G. Roozendaal 
en Ger Meesters.
Kosmos Uitgevers, ISBN 978-9021563626, € 32,99.
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Kleine ijsvogelvlinder door Anne Reitsma

Maandag 26 september 2016 was een prachtige zonnige dag en ik was nog vrij ook. Het weer kan in deze 
tijd van het jaar zomaar omslaan, dus samen met mijn vrouw José ben ik er nog maar even van gaan ge-
nieten zolang het nog kon. We besloten een wandeling in de bossen aan de Schaapskooiweg bij Dalfsen te 
maken om nog wat vitamine D mee te pikken.

We waren daar al een tijd niet meer geweest dus wandelschoenen aan en camera mee. We waren onge-
veer 200 meter op pad toen ons een vlinder tegemoet kwam vliegen. Zowel José als ik zagen gelijk dat het 
iets bijzonders was, want we wisten niet direct om wat voor soort het ging.

Even was ik bang dat de vlinder door zou vliegen zonder dat we hem goed hadden kunnen bekijken maar 
gelukkig ging de vlinder op een blad op de grond zitten. Eerst hebben we van een afstand een foto ge-
maakt zodat ik eventueel thuis kon uitzoeken om wat voor vlinder het ging. Toen de vlinder bleef zitten 
schoof ik wat dichterbij, al rekening houdend met mijn schaduw, want de vlinder zou met het eerste beetje 
schaduw zeker wegvliegen. Op ongeveer 75 cm afstand kon ik gelukkig nog een foto nemen (figuur 1), 
maar daarna vond de vlinder het genoeg en verdween met snelle vleugelslagen uit het zicht.

We leven in het digitale tijdperk dus samen met José bekeek ik de opnames vergroot op het schermpje van 
mijn fototoestel. Ik dacht – hoewel ik de vlinder nog nooit eerder had gespot maar hem wel in veldgidsen 
heb zien staan - de kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) te herkennen, een niet alledaagse soort. Even 
later gaf de iPhone van José mij gelijk. Wie had gedacht dat we nog zo laat in het seizoen een voor mij 
nieuwe vlindersoort vast konden leggen!

Thuis keek ik even op internet en vond daar dat de normale vliegtijd van de kleine ijsvogelvlinder van be-
gin juni tot half augustus is, in één generatie. Een deel van de populatie produceert daarna nog een gene-
ratie in dat jaar. Deze generatie vliegt daardoor later, zelfs tot in oktober. Waarschijnlijk behoorde de kleine 
ijsvogelvlinder die wij zagen tot zo’n tweede generatie.

De kleine ijsvogelvlinder gebruikt met name de wilde kamperfoelie als waardplant en deze is rond de 
Schaapskooiweg ruim voorhanden, dus misschien ga ik volgend jaar maar eens naar rupsen zoeken. Dit 
exemplaar leek aan de rand van zijn verspreidingsgebied actief te zijn, dus wie weet zijn ze binnenkort ook 
in of rond Zwolle te bewonderen. Goed opletten dus volgend jaar!

Ik zou deze vlindersoort zelf graag nog weleens willen zien, want ik erg tevreden met mijn opname ben ik 
nog niet. Maar ja, zo blijft er wat te wensen over, zullen we maar zeggen.

Figuur 1:   Kleine ijsvogelvlinder.
 (foto: Anne Reitsma)
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KNNV Vogelwerkgroep excursie Fochteloërveen
door Betty van Leeuwen

’s Ochtends reden twee auto’s met enthousiaste vogelaars vanuit Zwolle richting Drenthe, waar nog vier 
deelnemers wachtten, zodat de groep uiteindelijk 12 mensen telde. We maakten een vogelexcursie onder 
leiding van Cor Kauw. De eerste stop was het reservaat Diependal bij Oranje, waar je via een donkere tun-
nel naar de vloeivelden van de voormalige aardappelmeelfabriek ‘Oranje’ loopt. De broedtijd was ruim-
schoots achter de rug zodat de geoorde fuutjes verdwenen waren. De eenden waren volop in de rui, dus 
determinatie was lastig, en de steltlopers waren nog niet goed op trek. Toch waren er voldoende eenden, 
ganzen, zilverreigers, aalscholvers en een enkele kiekendief en bontbekplevier om van te genieten. Het 
kijkscherm bij de grote plas gaf hetzelfde beeld.

Toen ging het richting het Fochteloërveen, waar eerst de hoge uitzichttoren beklommen werd (figuur 1). 
De uitzichttoren ‘De Zeven’ is een constructie van 18 m hoog. Op 15 m hoogte is een platform van circa 50 
m2 met een glazen ruit. Van hieruit kijk je over het Fochteloërveen. Onder de toren ligt een contragewicht 
van 80.000 kg. De toren is een ontwerp van de architect Dick de Haan, die helaas voor de oplevering van 
de toren al overleed. De toren kreeg verschillende prijzen (zie www.fochtelooerveen.info/uitkijktoren.php).
Er waren geen op libellen jagende boomvalken deze keer, daar was het weer net niet mooi genoeg voor (20 
graden, bewolkt, soms wat zon en soms een bui). De kraanvogels hadden hier kennelijk ook hun biezen al 
gepakt, maar het magnifieke uitzicht was wel weer prachtig (zie omslag magazine).

Achter de inforuimte van Natuurmonumenten is langs de Friese grens uit voormalige landbouwgrond een 
flinke oppervlakte nieuwe natuur ontstaan. Dit was de volgende bestemming. Hier liepen we vol verwach-
ting in de richting van het kijkscherm bij een plas midden in het terrein. En jawel hoor, onderweg zagen 
we wel acht kraanvogels bij elkaar, diverse watersnippen en een aantal grauwe klauwieren vlak langs het 
pad. Dit is een mooi gebied geworden en het eind van de ontwikkeling is nog niet bereikt.

We hadden geen tijd meer om het lange fietspad door het oude terrein nog een stuk op te lopen en al he-
lemaal niet om naar een ander gebied te gaan dat de excursieleider in het hoofd had. Fochteloo hield ons 
genoeg bezig. De buien kwamen soms dreigend aan, maar uiteindelijk viel alles erg mee. Het was een 
prima dag met veel vogelplezier.

Figuur 1:   De uitzichttoren 'De Zeven'.
 (foto: Cor Kauw)
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Figuur 1:   De uitzichttoren 'De Zeven'.
 (foto: Cor Kauw)

Start van de Oerschool 2016/2017
door Gerda Revenberg

Zaterdag 1 oktober is het derde seizoen van de Oerschool gestart. De Oerschool is een IVN-activiteit voor 
jongeren van 12 t/m 15 jaar. Het begeleidende team bestaat uit vijf vrouwen en drie mannen. ieder met 
zijn eigen oer-kwaliteiten. We komen maandelijks (9x per jaar) bij elkaar van 10 tot 13 uur. Als extra acti-
viteit gaan we elk jaar in juni een nacht op kamp in de prehistorische nederzetting in Lelystad.

Zaterdag 1 oktober: We hadden ons kamp opgebouwd naast de Klooienbergboerderij. Hier komen we va-
ker bij elkaar, vooral bij regenachtig weer. Soms zitten we in de uiterwaarden, wat nog leuker is, maar ons 
weitje naast de wilgenhut was bezet door twee kreupele schapen uit de Zwolse kudde.

Ons kamp bestaat uit een bruine tarp, een halfopen tent, die ook handig is bij een buitje regen, banken 
met schapenvachten, drie vuurschalen, een driepoot met een heksenpan, oer-schalen, -bekers en -kom-
men, manden, koekenpannen en een ketel. En natuurlijk gereedschap om vuur te maken, zoals een vuur-
boog, vuurslagen en vuurstalen. Verder bijlen, survivalmessen, enz. We zijn die zaterdag gestart met zes 
jongens, drie meisjes en vijf begeleiders.

Na een kennismakingsrondje met: Wat is je oertalent en wat wil je graag leren. En hoe wil je heten in de 
oertijd, want een korte krachtige naam is Oer. Daarna hebben we allemaal ons eigen stukje deeg gemaakt 
in een aardewerken kom: Eerst een schep warm water, klontje gist erin en laten oplossen. Daarna steeds 
een schepje meel erbij, goed roeren en vervolgens kneden. Het werden mooie elastische bolletjes deeg die 
we later gebruikt hebben om ‘stokbrood’ te maken (figuur 1).

Daarna ging ieder doen wat hij graag wilde doen. Vuur maken en houthakken was bij de jongens popu-
lair. Er zijn ook blaaspijpen van vlierhout gemaakt om het vuur aan te blazen. Ondertussen is er ook boter 
gekarnd en verwerkt tot kruidenboter. Er zijn bananen opengesneden en gevuld met chocolade om in de 
warme houtskool te poffen: chocobanaan! Tussendoor dronken we gezamenlijk muntthee. Bertina van de 
leiding kwam langs en bracht watermunt, lisdoddenwortels en groene bolsters van de walnoot.

De bolsters hebben we in de heksenpan gedaan met een streng gesponnen wol en water. Na een klein uur-
tje zonder verdere toevoeging was de wol geverfd in een diepbruine kleur. Na het eten waren ineens de 
meeste tieners verdwenen: struinen in de uiterwaarden en
klimmen in een grote klimboom.

Daarna hebben we gezamenlijk ons kampement weer 
afgebroken en de grote afwas gedaan. Iedereen was 
tevreden over de eerste Oerschooldag. Met een Oergroet 
van Gerda Revenberg, coördinator van de Oerschool.

Figuur 1:   Het bakken van ‘stokbrood’ van het 
 zelfgemaakte deeg.
 (foto: Gerry Weustink)
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Wim Knol, websitebeheerder IVN 
Even voorstellen. Mijn naam is Wim Knol. Ik ben een geboren en 
getogen Zwollenaar. Ik zag op de vrijwilligerscentrale Zwolle Doet 
de oproep voor een websitebeheerder voor het IVN. Ik mag graag 
‘iets’ met computers doen, zoals bijvoorbeeld foto’s bewerken. 
Ook plaats ik op dit moment al berichten, nieuws, foto’s en der-
gelijke op een website van een park bij ons in de buurt, de Schel-
lerdriehoek (www.schellerdriehoek.nl).

Ik had wat tijd over omdat ik door een reorganisatie op zoek 
ben naar ander werk. Ik heb me aangemeld en in september het 
stokje van Manon Nijhuis overgenomen. Ik heb geen kennis van 
vogels, bloemen, bomen en dergelijke, maar loop wel graag bui-
ten in de natuur en kan dan erg genieten. Ik vind het belangrijk 
om de natuur in stand te houden, zodat ook onze (klein)kinderen 
kunnen genieten van al het moois dat de natuur biedt. En mis-
schien kan ik mijn kennis van de natuur wat vergroten door mijn 
werk bij het IVN.

Verhoging contributie van IVN-afdeling Zwolle met in-
gang van 2017
Tijdens de algemene ledenvergadering van onze IVN-afdeling op 6 april 2016 deed het bestuur een voor-
stel om vanaf 2017 de contributie te verhogen. Dit omdat de huidige contributie slechts € 18,- bedraagt 
en dit bedrag al geruime tijd op dit niveau staat.
Argumenten voor de contributieverhoging zijn dat de kosten de afgelopen jaren steeds hoger zijn dan de 
baten. Daarnaast is de contributie van het landelijke IVN vastgesteld op € 24,-. Er is dus een fors verschil 
tussen de landelijke contributie en de afdelingscontributie. Tijdens de vergadering is besloten om de afde-
lingscontributie de komende twee jaren stapsgewijs op het landelijke niveau te brengen. Dit betekent dus 
een contributieverhoging van € 3,- in 2017 en nog eens € 3,- in 2018.

Voor 2017 wordt het lidmaatschap dus verhoogd naar € 21,-. De bedragen van donateurs en huisgenoot-
leden blijven hetzelfde. Donateurs betalen € 10,- en huisgenootleden betalen € 9,-.

Ons verzoek is om de contributie in januari 2017 te betalen op nr. NL26INGB0000124197 t.n.v. 
IVN Zwolle e.o.

Mocht u nog vragen hebben dan beantwoord ik die graag.
Namens het bestuur, Gerard Derkman, penningmeester 

Voorjaarskamp op Schiermonnikoog 2017
Ook in 2017 organiseert de KNNV een voor iedereen toegankelijk voorjaarskamp op Schiermonnikoog. 
Data: 19-21 mei. Kosten € 100, inclusief de huur van een gewone fiets; € 20 extra voor een elektrische 
fiets. Bootkosten en parkeergelden niet inbegrepen. Aanmelding en vragen bij Cor Kauw (corkauw@icloud.
com, 06-29138944) of Rita Overkleeft (rita.overkleeft@xs4all.nl, 06-13856650). Zie ook de website van 
de KNNV.
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