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Bij de voorplaat (gespiegeld):  Grutto   
           Foto: Jouke Altenburg 

Werkgroepen IVN en KNNV overzicht coördinatoren

IVN
Excursies                      Ine Reinders  
                                  ivnexcursies@ivnzwolle.nl 
                                  038-4657590 
Vogelzangcursus             Ine Reinders 
 vogelzang@ivnzwolle.nl
 038-4657590 
Wilde plantencursus Marlène Vaessen 
 wildeplanten@ivnzwolle.nl
 0522-241532
Natuurgidsencursus Alfred v.d. Burgh  
 natuurgidsencursus@
 ivnzwolle.nl 
 06-51414548
Jeugdclub Groendoeners  Thomas Hiscock 
 groendoeners@ivnzwolle. 
 nl
 06-29457464
Gezinsactiviteiten Annet van der Wal   
  a-vander-wal@versatel.nl 
 038-4537022   
Stands en verkoop Fenna Westers 
 stand-depot@ivnzwolle.nl
 038-4224387
Veldlessen Heike Tack  
 veldlessen@ivnzwolle.nl
 038-3375757
Bomencursus vacature

Groen voor Ouderen Lisette Groefsema
 gvo@ivnzwolle.nl
    06-37354629
Scharrelkids   Henriette Maan 
   scharrelkids@
   ivnzwolle.nl

 038-4447612
Oerschool Gerda Revenberg  
 oerschool@
 ivnzwolle.nl    
 038-4547309

KNNV
Vogelwerkgroep Jur Furda 
 knnv.vwgzwolle@
 gmail.com
 038-3858200
Knoflookpadden Evert Ruiter   
 e.j.ruiter@planet.nl
Mossen Herma Visscher 
 hermavisscher@home.nl
 038-4540282
Planten Elja van Dongen
 038-3762696
                               Brunhilde Reicher
 038-4221228 
Vleermuizen Erik van Dijk  
 hwj.vandijk@gmail.com 
 06-22441315
Natuurbeschermings-
commissie Dirk Maas 
 diwimaas@
 gmail.com
 0529-427255
Vreugderijkerwaard Erik van Dijk 
 hwj.vandijk@gmail.com
 06-22441315
Gezamenlijke werkgroepen
Paddenstoelen Tineke Burghard 
 tinekeburghard@ 
 gmail.com   
 038-4447227
Lezingen & excursies  Dirk Maas, Henk  
 Van Blitterswijk  
 & Erik van Dijk
Insectenwerkgroep Alfred v.d.Burgh 
 insecten
 @ivnzwolle.nl 
 06-51414548
Verwante werkgroepen
Stichting Avifauna Zwolle Jan van Dijk 
 info
 @avifauna  
 zwolle.nl
 038-4657050
Zoogdierwerkgroep Overijssel Annelies v.d. Blij  
info@natuurenmilieuoverijssel.nl  
 038-4250968   
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Het is eind juni en we hebben al van vele zomerse dagen 
kunnen genieten. ’s Ochtends is het gras nog nat van de 
dauw, terwijl de zon langzaam richting de hemel klimt. ‘s 
Avonds gieren de zwaluwen weer over het huis en de tuin 
en een paar uur later zijn het de vleermuizen. Hun geluiden 
zijn echter voor onze oren vrijwel onhoorbaar.

Voor u ligt het eerste nummer van 2017. Dankzij de 
bijdragen van alle schrijvers en fotografen is het weer een 
gevarieerd tijdschrift geworden. Hartelijk dank daarvoor.

We hebben een andere drukker en wellicht brengt dat 
ook enkele uiterlijke veranderingen met zich mee. Anouk 
Ankone hielp mee met de aanpassing van de lay-out en 
met de opstart bij de nieuwe drukker. Graag horen we uw 
reacties op het uiterlijk en de inhoud van dit nummer.

Er valt in dit ZNT weer veel te genieten: boeiende 
stukken zoals over de vleermuizen in en rond Zwolle, 
de huiszwaluwtillen in Berkum en bij de Schellerhoeve, 
verslagen van de IVN-nieuwjaarsbijeenkomst, een 
winterwandeling op Zandhove, een zoektocht naar 
diersporen langs de IJssel bij het Engelse Werk en van de 
KNNV-avond over de stand van de weidevogels en wat we 
daaraan kunnen doen. Er is ook weer een recensie, deze 
keer van een leuk boek om waterplanten en -dieren te 
determineren. 

De kopijsluiting voor het tweede nummer van 2017 is 15 
september.
Wij kijken uit naar uw bijdragen en wensen u veel 
leesplezier en een goede zomer.

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

zntredactie@live.nl
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Huiszwaluwtil bij de Schellerhoeve 
door Jan van Dijk

In 2014 werd begonnen met het vogelvriendelijker maken van de gebouwen en het terrein rond de 
Schellerhoeve in Zwolle-Zuid. Ik ben hierbij betrokken als stadsvogeladviseur van Vogelbescherming 
Nederland en als medewerker van Stichting Avifauna Zwolle. Het doel was niet alleen het bevorderen van 
de vogelstand, maar ook om bezoekers en buurtbewoners uit te leggen welke belangrijke rol vogels in 
onze omgeving spelen en wat men zelf kan doen om de vogelstand te bevorderen.

In 2014 en 2015 werden bij de Schellerhoeve tientallen nestkasten voor mezen en mussen geplaatst. 
Het oude ooievaarsnest dat in een slechte staat verkeerde, werd vervangen. Er werd een 
vogelspeurtocht voor kinderen gemaakt. Ook ontstond toen het idee om een huiszwaluwtil te plaatsen. 
De locatie lijkt hier perfect voor te zijn. Er is voldoende klei in de buurt waarmee de huiszwaluwen hun 
nesten tegen de buitenzijde van de til kunnen bouwen (figuur 1). Door het kleinvee op de Schellerhoeve 
zijn er altijd wel insecten in de buurt, waarmee de huiszwaluwen zichzelf en hun jongen kunnen voeden.
 
De bouw van de til
De huiszwaluwtil werd een leerproject voor studenten van het Deltion College in Zwolle. Op basis van 
voorbeelden hebben de studenten zelf de bouwtekening gemaakt. Vervolgens zijn zij aan de slag gegaan 
met de bouw. Om de kosten te drukken werd gezocht naar een goedkope paal.

Die werd gevonden op de gemeentewerf. Hier lag nog een gietijzeren paal van een verkeersinstallatie die 
nooit meer gebruikt zou gaan worden. Deze paal mocht gratis opgehaald worden. Dat werd voor de 
studenten nog een hele uitdaging, want het ding was niet te tillen. De oplossing was om de paal ter 
plekke op maat te snijden. Het benodigde deel bleek gelukkig hanteerbaar.

Helaas duurden de bouw en het plaatsen van de til wat langer dan gepland. Studenten zitten vast aan 
lesblokken en als de periode verstreken is, moeten ze weer beginnen aan een volgend blok. Het duurde 
even voordat andere studenten de klus konden oppakken en de til konden afmaken.

Ook de plaatsing werd door studenten gedaan, uiteraard samen met hun docent. Er kwam wel een 
professionele kraan aan te pas. Dit gebeurde op 12 januari 2017. De plaatsing verliep erg soepel en dat 
is een compliment waard. Het betekent dat de voorbereiding perfect was! Hopelijk weten de 
huiszwaluwen dit voorjaar de huiszwaluwtil te vinden (figuur 2).

Figuur 1:  Huiszwaluwen bij hun nesten onder een 
 dakgoot van een huis 
 (foto: Jan van Dijk)
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Tuinvogelplan Schellerhoeve
De Schellerhoeve is onderdeel van Travers Welzijn. In 2015 maakte Rob Wegman, tuinvogelconsulent 
voor Vogelbescherming Nederland een tuinvogelplan voor de Schellerhoeve. Het management van de 
Schellerhoeve legde dit ter financiering voor aan de directie van Travers Welzijn. In het plan staan tal 
van vogelvriendelijke maatregelen, waaronder veel nieuwe beplanting. Beplanting is niet alleen belang-
rijk voor vogels, maar ook voor insecten en andere dieren! Door de aangepaste beplanting zal de biodi-
versiteit op het terrein verbeteren.

De directie van Travers Welzijn keurde de financiering van het tuinvogelplan goed. De uitvoering is in-
middels in volle gang! Tal van vrijwilligersorganisaties die actief zijn rond de Schellerhoeve helpen mee 
het plan te verwezenlijken. Een flinke bezetting van de huiszwaluwtil zal de bekroning op het werk vor-
men. Nu allemaal uitkijken naar de eerste huiszwaluwen.

Figuur 2:  De huiszwaluwtil op de Schellerhoeve in Zwolle- 
 Zuid,  ontworpen en gebouwd door studenten van 
 Deltion College in Zwolle.  (foto: Wietske Prummel)

Beleef een winterlandschap 
door Lisette Schelhaas en Annelies Feenstra

Deze naam hadden we in gedachten toen we tijdens de gidsenvergadering een wandeltocht planden op 
landgoed Zandhove. Het is lastig om in de herfst in te schatten wat voor winter we krijgen: mistig en 
miezerig of sneeuw en donkerzwart ijs met blauwe luchten? We gingen voor safe. Gewoon een 
winterwandeling, want bij guur, mistig en waterkoud weer is er in de natuur vaak wat minder te beleven. 
Het voorlopen, drie keer in totaal, liet ons een behoorlijk afwisselend weerbeeld zien, zoals je kunt 
verwachten in dit land: ‘mooi, maar te warm voor de tijd van het jaar’, ‘aangevroren mist waardoor de 
silhouetten van de bomen prachtig afsteken tegen de ijzig blauwe lucht’ en ‘koud met een laagje 
poedersneeuw’.

Niet wetende wat het weer ons zou brengen, stonden we op zondag 12 februari gereed, gehuld in 
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meerdere lagen kleding plus muts, sjaal en handschoenen. De weergoden waren ons gelukkig gunstig 
gestemd: blauwe lucht, geen wind en een klein laagje sneeuw. Er hadden aankondigingen gestaan in de 
Peperbus en de Swollenaer. We rekenden op 15 mensen. Al gauw stond de parkeerplaats vol met wel 30 
mensen, vooral vrouwen. De door ons meegebrachte theekannen stopten we maar snel terug in de 
kofferbak van de auto, want we hadden maar voor 15 mensen thee. Annelies gidste, Lisette gaf uitleg 
bij de grote eik (figuur 1) en Marijke Horninge hielp mee de excursie in goede banen te leiden. Precies 
op tijd startten we de wandeltocht met een uitleg waar het IVN voor staat en wat de mensen die middag 
konden verwachten. Zo werd het de wandelaars duidelijk dat er niet alleen gewandeld zou worden, maar 
dat er ook specifieke aandacht zou zijn voor zes boomsoorten.

Figuur 1:  De drie eeuwen oude eik heeft al 
 heel wat beleefd.  
 (foto: Carin van de Ploeg)

Nieuwsgierig wandelde iedereen achter gids Annelies aan. Velen werden nog enthousiaster nadat ze de 
verschillende mossen op de bomen langs de kant van de parkeerplaats hadden bekeken door een loep. 
Dit natuurfenomeen wordt ten onrechte vaak overgeslagen tijdens het wandelen. De bomen met mossen 
op hun zuidwestkant, die vaak worden gezien als een natuurlijk behang, fungeerden als prachtige 
achtergrond tijdens de wandeling. Na een blik door een loep was een groot deel van de groep verbaasd 
over de mooie details van de mossen.

Vijf soorten bomen
Omdat het allang geen zomer meer was en de meesten al koude voeten kregen, zetten we de vaart erin 
en liepen we door tot waar we het volgende onderdeel hadden gepland: hoe herken je een boom in een 
winterlandschap. Na wat aanloopperikelen als startende gidsen stonden kleine groepjes mensen stil bij 
vijf verschillende soorten bomen. Onder de bomen zochten zij naar bladeren, vruchten en zaden. Met 
wascokrijt werden op wit papier afdrukken van de verschillende boomschorsen gemaakt (‘boomschors 
rubben’). De deelnemers bestudeerden de boomsilhouetten aandachtig en gebruikten zoekkaarten om 
de bomen te determineren.

Om de kou niet tot op het bot door te laten dringen, besloten we om niet al te lang stil te blijven staan 
en de nabespreking te verdelen over verschillende punten tijdens de wandeling. Linden, eiken, 
douglassparren, taxussen en de paardenkastanjes komen veelvuldig voor op het landgoed, waardoor we 
deze boomsoorten ook meermaals tegenkwamen tijdens de wandeling (figuur 2). Zodra de voeten weer 
warm waren, kozen we weer een nieuwe boomsoort uit en lieten we de wandelaars deze benoemen en 
bespreken aan de hand van geur, kleur, vorm van het blad, zaden etc. De gidsen begeleidden dit 
proces door regelmatig een wetenswaardigheid, een bijzonderheid of een natuurverhaal over de 
betreffende boom te vertellen.
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Figuur 2:  De groep luistert aandachtig naar de verhalen over de 
 bomen op landgoed Zandhove.  (foto: Carin van de Ploeg)

En de mammoetboom
Extra aandacht werd besteed aan een van de prachtigste bomen op het landgoed, tenminste naar onze 
bescheiden mening: de mammoetboom, ook wel reuzensequoia. De bast was veel warmer dan men in 
dit koude weer had gedacht. Al gauw ontdekten velen dat de boom de eigen handwarmte geleidde.

Andere bezienswaardigheden
Behalve aan de bomen besteedden we ook aandacht aan de zingende vogels, die de lente 
aankondigden. Dit was een mooie gelegenheid om te wijzen op de vogelzangcursus, en op de andere 
IVN-cursussen die in de lente starten. Natuurlijk zijn we ook nog het pad afgegaan om te speuren naar 
sporen in de sneeuw en om een doolhofzwam van dichtbij te kijken.

Precies op tijd waren we terug bij de parkeerplaats. Het kistje voor de vrijwillige bijdragen werd goed 
gevuld en iedereen verliet het landgoed met een voldaan gevoel.

Boer en consument zijn nodig voor de weidevogels
door Wietske Prummel

Op 16 maart organiseerde KNNV-Zwolle in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en lokale 
weidevogelboeren een avond over weidevogels. Het doel was te laten zien wat de oorzaken zijn van hun 
sterke achteruitgang, welke initiatieven door boeren en de overheid worden genomen en wat we als 
consument kunnen doen om de weidevogelstand te bevorderen.

Vogelbescherming en overheid
Gerrit Gerritsen van Vogelbescherming Nederland en lid van KNNV-Zwolle, begon de avond met een 
inleiding over de stand van de weidevogels en het nationale weidevogelprogramma van 
Vogelbescherming Nederland. De weidevogels zijn de laatste vijftig jaar sterk in aantal achteruitgegaan. 
Vogelbescherming heeft gemerkt dat als je hier iets aan wilt doen, je het publiek bewust moet maken 
van de achteruitgang. Zij startte daarom de campagne ‘Red de Rijke Weide’.
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Er is een nationaal netwerk van weidevogelboeren opgericht. Vogelbescherming leert van hen hoe je 
kunt boeren en Vogelbescherming leert hun hoe je de weidevogels kunt beschermen. Deze boeren zijn 
vaak al in hun jeugd geraakt door de weidevogels. Het is voor hen fijn om gelijkgezinden te treffen.

De weidevogelbescherming is nu primair een taak van de provincies. Die kennen vergoedingen toe aan 
boeren die hun weidegrond zo beheren dat weidevogels er hun jongen kunnen grootbrengen. De 
vergoedingen dienen als compensatie voor gederfde inkomsten ten opzichte van de gangbare 
veehouderij, die gericht is op zo hoog mogelijke opbrengsten.

Lange tijd werd gedacht dat de jacht in Frankrijk de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de 
grutto was (voor foto Grutto zie omslag). Onderzoek van onder meer Theunis Piersma van de Rijksuni-
versiteit Groningen heeft  uitgewezen dat het probleem echter vooral in Nederland ligt: te weinig grutto’s 
overleven hier de eerste levensmaanden. Dat is des te erger omdat 70% van de Noordwest-Europese 
populatie in Nederland broedt. De oorzaken zijn te lage waterstanden, dichte grasmatten van alleen En-
gels raaigras, het ontbreken van bloemen en veel te vroeg en te vaak maaien. Een gangbare boer maait 
in voorjaar en zomer elke 4 weken.

De eerste jongen komen rond 10 mei uit. Pas 24 dagen later kunnen ze vliegen. Voor de vroegste 
grutto’s is dat begin juni. Ook daarna zitten ze nog veel in het gras. Om gruttojongen te laten opgroeien 
kan dus pas na 15 juni worden gemaaid. De provincie Overijssel sluit echter ook vergoedingspakketten 
met boeren af die het maaien slechts tot 1 juni uitstellen. Deze pakketten zijn niet of nauwelijks effectief 
doordat de jongen toch gedood worden door de maaimachines.

Ondanks de vergoedingen gaat de gruttostand in Nederland jaarlijks met 4% achteruit. Er zijn nu nog 
30.000 gruttoparen. De jaren 1950-1960 waren de hoogtijdagen van de grutto’s. Het Rijk heeft de 
bescherming bij de provincies gelegd en ziet dit niet meer als zijn zaak. Maar de Staat der Nederlanden 
moet de grutto beschermen. Vogelbescherming heeft de Europese Commissie gevraagd Nederland aan 
te klagen voor het ontbreken van een goed gruttobeschermingsbeleid. Mede hierdoor en door een 
Tweede Kamermotie stuurde staatssecretaris Van Dam op 17-3-2017 een brief naar de Tweede Kamer 
met drie scenario’s voor een Nationaal Plan van Aanpak Weidevogels. In de brief benadrukte hij dat 
maatregelen nodig zijn om aan de Europese regelgeving te voldoen. We moeten afwachten of uit deze 
brief nieuw beleid en extra budgetten voortkomen. Dat is aan de volgende regering.

Door de lage waterstanden kunnen de oudervogels de wormen moeilijk bereiken. Daarom zijn plas-dras-
gebieden, stukken land die in voorjaar en zomer onder water staan, erg belangrijk voor weidevogels. De 
term ‘plas-dras’ werd die avond veel gehoord.

Gerrit liet in een tabel zien dat van de jaren 2011-2016 alleen 2012 een redelijk succesvol gruttojaar 
was. Het voorjaar was toen koud en nat, waardoor de boeren niet vroeg kónden maaien. Dat was 
gunstig voor de jonge weidevogels. De jacht op grutto’s in Frankrijk is inmiddels gestopt. De uitdaging 
om de grutto en andere weidevogels te beschermen ligt nu in Nederland. Om de weidevogels de kans te 
geven zich voort te planten zijn 10 weken rust in de weilanden nodig. Dit is zonder 
beheersovereenkomsten niet mogelijk.

De boeren
Joop Beens van de Agrarische Natuurvereniging Camperland vertelde hoe boeren in het gebied tussen 
het Zwarte Water, het Zwarte Meer en de IJssel via dit collectief beheerpakketten afsluiten met de pro-
vincie Overijssel. Joop was in zijn jeugd eierzoeker. Hij stelde dat de weidevogels de grootste klap kre-
gen in 1994, toen de mestinjector zijn intrede deed. Hij sloot zich aan bij Landschap Overijssel voor 
nestbescherming.
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Vroeger was eieren rapen geen probleem. Er waren genoeg weidevogels. Joop noemde dezelfde redenen 
voor de achteruitgang van de weidevogels als Gerrit, en verder nog de mestinjectie en de predatie door 
buizerds, marterachtigen, reigers, kraaien, ooievaars en vossen. Die eten graag een jonge weidevogel. 
Joop stelde dat roofdieren moeten worden gedood. Weidevogelbescherming is volgens hem anders een 
kansloze zaak. Hij vindt Vogelbescherming in dit opzicht te slap. Natuurmonumenten schreef hierover in 
het lentenummer van Puur Natuur 2017 (p. 12): “… doden (van roofdieren is) het allerlaatste middel. 
Alleen in onze gebieden die optimaal zijn voor weidevogels schieten we vossen”.

De Mastenbroekerpolder blijkt weidevogels toch veel te kunnen bieden. Dit is een zeer open polder met 
een zachte veenbodem. Hierdoor broeden er veel grutto’s, wulpen en tureluurs. De weidevogels zitten 
vooral in de plas-drasgebieden. Op 250 ha van de Mastenbroekerpolder wordt nu pas na 1 juni gemaaid 
(volgens Vogelbescherming is dat nog te vroeg). Onder de boeren is de bereidheid om mee te doen 
groot. Er zijn weinig afhakers. Dat komt ook doordat overeenkomsten nu voor minder dan zes jaar 
kunnen worden afgesloten en ook nog kunnen worden afgesloten als er in mei ergens kuikens in het land 
zitten. Deze flexibiliteit bevalt boeren.

Figuur 1:  Plas-drasgebied op het  
 land van Henk Pelleboer  
 in de Mastenbroeker-  
 polder. 
 (foto: Gerrit Gerritsen)

Joop noemde nog de negatieve invloed van de maisverbouw voor de kievit. Kieviten broeden graag op 
percelen met mais. De intensieve bewerking van maislanden maakt dat er van de jonge kieviten weinig 
of niets terechtkomt. 

Vervolgens vertelden twee boeren van vlak bij de stad Zwolle hoe zij de weidevogelstand proberen te 
verbeteren. De eerste was Marcel Strijtveen uit de polder Lierderbroek. Hij heeft een conventioneel 
melkveebedrijf met een flink deel beheersweide. Zijn melk zet hij met een aantal andere boeren uit 
Noord-Nederland op de markt onder de naam Weide Weelde. WeideWeeldeboeren moeten minimaal 10% 
van hun weidegrond in weidevogelbeheer hebben. Over 5 jaar moet dat 20% zijn. Het logo van Vogelbe-
scherming staat op de verpakking van de melk van de Weide Weelde boeren. Voor elke liter melk krijgen 
zij 1 cent boven de normale prijs. Van elk verkocht pak melk gaat daarnaast nog 2 cent naar de weide-
vogelbescherming. De (halfvolle) melk, karnemelk en magere yoghurt zijn te koop bij Jumbo en Plus. 
Albert Heijn verkoopt hun kwark. 

Als verklaring waarom er zoveel intensieve boeren zijn, die alleen voor de productie boeren, noemde hij 
dat in het reguliere landbouwonderwijs alleen deze wijze van veetelen wordt onderwezen. Zelf boert hij 
niet biologisch. Hij merkte op dat je een enorm effect kunt hebben als alle gewone boeren iets aan 
weidevogelbeheer doen.
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Marcel werkt met een supermoderne melkrobot. Er nestelen veel boerenzwaluwen in zijn schuur. Een 
deel van zijn grasland zet hij tot minstens 15 juni plas-dras. Dit is een kruidenrijk perceel, dat schraal 
met stalmest wordt bemest. Er groeien verschillende soorten gras op deze percelen. Hij maait pas na 15 
juni om de vogels rust te geven.

Het weidevogelgebied Lierderbroek ontstond in 2006, toen de overheid het plan had om hier een bos te 
planten, als verbinding voor edelherten van Duitsland naar de Veluwe. De negen boeren in het 
Lierderbroek protesteerden en vatten het plan op dit gebied zelf in te richten tot weidevogelgebied. Ze 
kochten het terrein en richtten het met enige subsidie in. Ze hebben beheersovereenkomsten met de 
provincie afgesloten om pas na 15 juni te maaien. Ook hier viel weer de term: plas-dras. Met pompen 
met zonnepanelen wordt de waterstand hoog gehouden. In totaal wordt zo 50 ha beheerd. Er is wel 
enige predatie. Het aantal weidevogels is in zes jaar verdubbeld: een geweldig resultaat.

Als laatste spreker vertelde weidevogelboer Henk Pelleboer over de aanpak op zijn boerderij in de 
Mastenbroekerpolder. Hij produceert onder andere de Red de rijke Weidekaas. Ook hij benadrukt dat het 
moeilijkste van zijn werk is de consument producten te laten kopen die goed zijn voor de weidevogels! 
Zijn bedrijf is een familiebedrijf, waarin ook zijn vrouw en drie zoons werken. Ook zij werken met een 
melkrobot, maar wel biologisch. Ze doen mee aan de Zwolse Standslanderijen, een project van de 
gemeente Zwolle. Zijn vrouw en een zoon hebben sinds 2000 op het bedrijf een zorgboerderij. De 
mensen die daar werken waarderen dat zeer: voor hen zijn het hun koeien en is het hun boerderij. Ook 
op zijn kaas staat het logo van Vogelbescherming. Van elke kilo kaas gaat 1 euro naar Henk Pelleboer 
voor het uitvoeren van extra weidevogelbeheer. Zijn kaas wordt verkocht in natuurvoedingswinkels en bij 
Vogelbescherming en in Zwolle bijvoorbeeld ook bij Gooody Fooods.

Henk ziet dezelfde oorzaken voor de achteruitgang van de weidevogels als de andere sprekers. Ook 
hij wijst erop dat het landbouwonderwijs uitsluitend gericht is op de conventionele veeteelt. Drie 
jaar geleden is hij begonnen een deel van zijn weidegrond plas-dras te zetten. Hij is overgegaan op 
Maas-Rijn-IJsselvee (MRIJ), een dubbeldoelras (melk en vlees). De stiertjes houdt hij nu op de boerderij. 
Hij produceert dus ook vlees. Op een tweede boerderij tegen Stadshagen aan zetten zij een biologische 
groentetuin op om groentepakketten te verkopen. Op het bedrijf kun je bedrijfsfeesten, familiefeestjes 
en vergaderingen organiseren. Er komen schoolklassen kijken naar de weidevogels.

In 2017 beheert Henk op 33% van zijn bedrijf als kruidenrijk grasland, waarvan een deel plas-dras staat. 
Ook hij ontvangt vergoedingen voor inkomstenderving. Hij heeft ook ervaren dat reigers gek zijn op 
jonge weidevogels: een reiger kwam elke dag op het plas-dras om er eentje te pakken. Henk is blij dat 
de richtlijnen voor het beheer flexibeler worden. Hij geniet zelf enorm van de variatie en de cyclus in 
kleur in het gras. In de tweede helft van mei zijn zijn weiden het mooist.

Nu is het aan de consument
De conclusie van de avond is duidelijk: deze weidevogelprojecten kunnen alleen slagen als de consument 
de producten van de weidevogelboeren koopt. De website redderijkeweide.nl presenteert 94 boeren die 
zich inzetten voor de weidevogels. Per bedrijf zijn de resultaten qua aantallen broedparen vermeld. Hier 
vindt u ook de verkooppunten van de producten. Op weideweelde.nl vindt u de boeren die bij dit netwerk 
zijn aangesloten, en de verkooppunten.
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Vleermuizen in Zwolle en omgeving. Een werkgroep!
door Henk Mellema

Ik zal mij eerst voorstellen; mijn naam is Henk Mellema en ik woon sinds 1980 in Zwolle. In 1998 ben ik 
geïnteresseerd geraakt in vleermuizen doordat ik batdetectors ontdekte. Een batdetector is een apparaat 
dat vleermuizen op soort kan onderscheiden. Dat leek me zeer interessant. Al snel kwam ik hierdoor in 
contact met Daniel Tuitert. Sinds 2008 coördineer ik de wintertellingen van Overijssel. In deze tijd werd 
ook de tweede zoogdieratlas van Overijssel uitgebracht. Sindsdien behandel ik in Zwolle en omgeving 
samen met Daniel de klachten over vleermuizen. Bovendien onderhouden we wat vleermuiskasten op de 
landgoederen rond Zwolle. Dit stuk schreef ik namens de Vleermuizenwerkgroep van KNNV-Zwolle.

Zoogdiervereniging en Vleermuizenwerkgroep Zwolle
Eind 2015 benaderde de Zoogdiervereniging de Vleermuizenwerkgroep van KNNV-Zwolle met de vraag of 
er in Zwolle een club vrijwilligers bij elkaar gebracht kon worden om vleermuistransecten te rijden met 
de auto. Deze transecten maken deel uit van het NEM-project (Netwerk Ecologische Monitoring). 
Netwerk Ecologische monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties voor 
monitoring van de natuur in Nederland. Het doel is om gegevens te verzamelen waar de overheid 
behoefte aan heeft. U kent NEM-projecten wellicht van vlinderroutes, vogelroutes, winterverblijf/zolder-
verblijf-vleermuistellingen enzovoorts. Dit zijn vaste, jaarlijkse teltransecten of -objecten, die meestal 
gericht zijn op planten- of diergroepen om statistische trends te kunnen berekenen. Het principe van het 
NEM-vleermuisproject is eenvoudig. Twee keer per jaar dient op gezette tijden een drietal vaste routes 
met een auto afgelegd te worden. In totaal zijn dit zes routes. Aan boord is een zogenaamde batlogger, 
die alle hoogfrequente geluiden van vleermuizen opneemt.

Al vlot hadden we een tiental enthousiaste mensen bij elkaar. Inmiddels zijn afgelopen zomer 2016 zes 
routes gereden en zijn alle data geanalyseerd en aangeleverd bij de Zoogdiervereniging. Eveneens zijn 
er enkele fietsroutes met de batlogger gereden en hebben we met de werkgroep de vleermuiskasten bij 
het voormalige Weezenlanden-ziekenhuis geïnspecteerd.

Maar eerst terug naar af. Jarenlang zijn vleermuizen relatief onderbelicht geweest. Tot de jaren tachtig 
van de vorige eeuw was het iets voorbehouden aan biologen en een handjevol natuurvorsers. Echter met 
de komst van de batdetector als meer toegankelijk onderzoeksmiddel, veranderde dit en werd de 
onderzoeksgroep langzaam maar zeker breder. Gedurende de eeuwwisseling begon het diverse 
vleermuiswerk langzaam te professionaliseren, gesteund door de uitwerking van de -niet meer 
vigerende- Flora- en faunawet. Vleermuizen genieten immers een relatief hoge beschermingsstatus.

Figuur 1:  Batlogger M. (foto: H. Mellema)



12 | Zwols Natuur Tijdschrift 24e jaargang nummer 1

ZNT

Nieuwe onderzoekstechnieken
Tegelijkertijd verfijnden zich de onderzoekstechnieken en standaardiseerden de protocollen. De 
(digitale) techniek gaat nu razendsnel, het detecteren en op naam brengen van vleermuissoorten gaat 
steeds makkelijker en dus vlotter. Dankzij apparaten als een batlogger kan nu nagenoeg iedereen 
vleermuisgeluiden opnemen. Maar enige kennis over vleermuizen en hun verspreiding is wel nodig om 
de geluiden te kunnen analyseren. Bovendien is het een hobby waarbij je in het donker -ergens in een 
bos of stad-, soms in je ééntje rondsjokt. Daar moet men zich wel senang bij voelen. Ook heeft de 
aanschaf van een goede batdetector gevolg voor je bankrekening. Dit kost al gauw € 150. Inmiddels zijn 
er ook leuke apps voor de smartphone, maar de prijs van de betere apps ligt rond de € 300. Deze 
prijzen hebben ongetwijfeld een remmende werking op de aanwas van lokale vrijwilligers. Edoch, 
eenieder die zich verder in vleermuizen wil verdiepen, adviseer ik toch een goede batdetector aan te 
schaffen. Het is de verrekijker voor ’s nachts. De middelen voor vleermuisonderzoek worden nu 
toegankelijker voor een bredere groep waarnemers. Dit sluit dan ook goed aan bij de uitvoering van dit 
NEM-project.

Netwerk ecologische monitoring van vleermuizen
Vleermuistransecttellingen (VTT) zijn niet nieuw. De voortschrijdende techniek maakt de realisatie nu 
beter mogelijk. Een apparaat zoals de batlogger M van Elekon (figuur 1) en de daarvoor ontworpen 
software is in die zin een goede vooruitgang. Het NEM VTT-project is in Nederland in 2013 officieel 
ingezet. Het leeuwendeel van de dataverzameling en -verwerking wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De 
regio Zwolle is een onderdeel in het zich verdichtende netwerk van vleermuistransecten in Nederland. 
Inmiddels draaien er nu 24 teams in Nederland, met in totaal een ruime 70 transecten. Ook in 2017 
komen er nog enkele transectgroepen bij (figuur 2). Alhoewel alle vleermuissoorten worden opgenomen, 
ligt het onderzoeksdoel qua monitoring bij vier soorten, te weten gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger en de rosse vleermuis. Deze vier soorten waren nog niet in een NEM-project 
gevat. Daardoor konden voor deze soorten nog geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de 
populatiegrootte en de verspreiding in Nederland. Het project pakt drie aanverwante soorten mee, de 
zogenaamde ‘overlapsoorten’: bosvleermuis, tweekleurige vleermuis en de kleine dwergvleermuis. Zo 
hebben we eigenlijk zeven soorten te pakken.

Figuur 2:   Overzicht van alle transecten (blauwe arcering) in 
 Nederland 2017 (bron: Zoogdiervereniging)
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De vleermuistransecttellingen (VTT) zijn dan ook ideaal om met relatief weinig vleermuiskennis veel data 
te kunnen verzamelen. Heel concreet wordt er -met minimaal twee personen- met de auto een 
transect gereden van circa 25 à 35 km lengte met een exacte snelheid van 25 km/uur. Speciaal voor dit 
doel heeft een werkgroeplid een praktische signalering ontworpen, die met zuignappen op iedere 
autoruit past (figuur 3). De batlogger zelf wordt met een eenvoudig schroefstatief aan de bijrijdersruit 
bevestigd (figuur 4). Een rit duurt ruim een uur en dient exact 15 minuten ná zonsondergang te worden 
gestart.

Vleermuisgeluid
Het draait allemaal om het geluid dat vleermuizen maken. Ze zenden ultrasone signalen uit, meestal bo-
ven de menselijke gehoorgrens. Mensen kunnen geluiden tussen 20 Hz en 20 KHz registreren. De 
vleermuizen die rond Zwolle leven hebben een range van grofweg 18 KHz tot 80 KHz. Vleermuizen 
oriënteren zich in het donker hoofdzakelijk met sonar. Ze zien als het ware met de oren. De meeste 
vleermuissoortgroepen maken geluid in hun eigen deelspectrum. Uiteraard is er veel overlap. Echter de 
meeste soorten hebben een eigen piekfrequentie. Op basis hiervan kan er bepaald worden welke soort 
het mogelijk is, of welke soorten het in ieder geval niet zijn. 

Analyse
De analyse van het opgenomen geluid is relatief eenvoudig. Het ultrasone geluid van een vleermuis 
wordt waargenomen door een detector en vervolgens opgenomen. Dit doet in ons geval de batlogger, die 
ook de plaats (gps), tijd en weerparameters noteert. Tegelijkertijd wordt dit geluid 10 maal vertraagd. 
Hierdoor wordt het opgenomen geluid letterlijk uitgerekt. De klankdefinitie wordt zo verhoogd en met 
software kan er een grafische weergave gevormd worden van de pulsen of calls. Grafisch wordt dit in 
Hertzfrequentie afgezet tegen de tijd. We noemen dit feitelijk grafische beeld het spectrogram. Zo’n 
opgenomen reeks calls noemen we een record of recording; hij duurt gemiddeld 2 à 4 seconden (figuur 
5). Er zijn tegenwoordig softwareprogramma’s die al dit werk overnemen en de geluiden meteen 
analyseren. Wij gebruiken hiervoor het programma Batexplorer van Elekon. Het programma is gratis te 
downloaden http://www.batlogger.com/en/support/download.html. Ik kan hier zelfs de opnamen van 
mijn eigen batdetector (Pettersson D240X) in uploaden, helaas niet in serie maar één voor één. Alleen 
gegevens van de batlogger M van hetzelfde merk kunnen in serie worden verwerkt.

Figuur 3:   Signalering en batlogger op de auto 
 gemonteerd. (foto: H.Mellema)

Figuur 4:   Batlogger op de bijrijdersruit. (foto: H.Mellema)

Praktijk
In aanloop naar het werkseizoen van 2016 verzorgde de Zoogdiervereniging voor ons als KNNV-werk-
groep drie uitgebreide workshops over hoe om te gaan met de batlogger en hoe de data te analyseren 
en te uploaden. De batlogger zelf is overigens in permanente bruikleen van de Zoogdiervereniging. De 
geluiden worden uiteindelijk gevalideerd door medewerkers van de Zoogdiervereniging. Diverse 
recordings zijn niet eenduidig en hebben een second opinion nodig. Eveneens zullen er recordings 
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overblijven die een ’spec. indet.’ opleveren: recordings van een niet op naam te brengen vleermuis. De 
definitieve en gevalideerde recordings zullen uiteindelijk worden aangeleverd aan het CBS.

En zo lijkt het of de computer alles regelt, maar helaas zit er wel een addertje onder het gras. Dat is 
namelijk de interpretatieslag tijdens de analyse van alle data. Het programma Batexplorer voert op 
basis van de gegeven parameters een algoritme uit, maar meer ook niet. De computer stelt op basis van 
eerdere referenties (geluidstesten) een of meer soorten als meest waarschijnlijke voor. Kortom, de 
computer bepaalt niet om welke soort het gaat, hij suggereert slechts een of meer mogelijke soorten. De 
onderzoeker moet nog steeds meekijken, filteren en uiteindelijk beslissen welke soort het is. Hiervoor is 
heel wat oefening en vasthoudendheid nodig. Anderzijds is dit ook leerzaam en fascinerend. Zo blijkt de 
variatie in frequentiegebruik van de gewone dwergvleermuis erg groot te zijn (figuur 6). Dit resultaat is 
mede afhankelijk van de omgeving (open, halfopen of dicht), het gedrag en het aantal vleermuizen.

Figuur 5:   Spectrogram met een reeks calls van een 
 gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
 pipistrellus). Verticaal de frequenties in Herz,  
 horizontaal in tijd in milliseconden.
 (screenshot Batexplorer: H.Mellema)

Figuur 6:   Gewone dwergvleermuizen met variërend 
 geluid. Twee gewone dwergvleermuizen 
 roepen op verschillende frequenties om elkaar  
 ‘niet in de weg te zitten’. Ze zoeken een 
 verschillende piekfrequentie op. Spectrogram  
 inclusief alle meetgegevens en locatie op kaart.  
 (screenshot Batexplorer: H.Mellema)

Voorlopige resultaten
2016 was het officiële startjaar van de Zwolse transecttellingen. Over vijf jaar kunnen we iets meer 
zeggen over het voorkomen van de vier vleermuissoorten en hun aantallen. Tijdens de 2 x 3 routes die 
we hebben gereden met in totaal 926 recordings zijn er vooralsnog 9 verschillende soorten 
waargenomen. Het voorlopige totaalresultaat wordt getoond in tabel 1. 
 

Route/soort A B C D E F G H I Totaal
Aa-landen Hoon-
horst 1

113 5 35 1 13 2 1 1 155

Aa-landen Hoon-
horst 2

85 5 23 18 5 8 9 149

Zwolle Dalfsen 1 166 11 2 7 4 19 4 204
Zwolle Dalfsen 2 83 3 19 13 10 1 2 128
Zwolle zuid 1 60 4 32 13 10 3 9 132
Zwolle zuid 2 100 6 1 26 31 4 2 5 158

Tabel 1:   Overzicht van gereden transecten en aantallen soorten per transect. Totaal staan hierin 8 soorten. Er wordt  
 verwezen naar de stipkleuren in figuur 8. A: gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) rood, B: 
 ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) lichtrood, C: kleine dwergvleermuis (Pipistrellis pygmaeus), 
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D: rosse vleermuis (Nyctalus noctula) lichtblauw, E: bosvleermuis (Nyctalus leisleri), F: laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
paars, G: Myotis spec (Myoten) groen, H: gewone grootoorvleermuis (Plecotis auritus) roze, I: vleermuis spec. (Chiroptera) 
zwart.
N.B.: er worden twee Myotis-soorten vermoed, maar die zijn in één kolom gevat onder de noemer Myoten. De kolom  
totaal recordings (Totaal) komt niet overeen met de totalen van de soorten in de getoonde kolommen. Zo kan één  
recording twee soorten bevatten; de spec. indets. (niet op naam gebrachte vleermuizen) zijn niet getoond in deze tabel.

We zijn nog voorzichtig geweest met soorten die je in de Zwolse omgeving niet per se hoeft te 
verwachten. Immers de keuzegenerator van de software komt soms met verwarrende suggesties. Of we 
té voorzichtig zijn geweest, zal blijken uit de definitieve validatie van de moderatoren van de 
Zoogdiervereniging. 

De drie routes/transecten zelf vertegenwoordigen de wijde omgeving van Zwolle aan de noord/oost/zuid-
zijde. Er zijn nog twee andere routes aan de noordwestzijde en aan de zuidwestzijde. Deze waren echter 
te veel voor een startende werkgroep. Deze bevinden zich grotendeels aan de westzijde van de IJssel. 
Beide worden vooralsnog door de Zoogdiervereniging zelf gereden (figuur 7). De route Zwolle – Dalfsen 
loopt tegenwoordig via de Doornweg.

De eerste bevindingen zijn interessant. Het overgrote merendeel van de waarnemingen zijn gewone 
dwergvleermuizen. We hebben niet veel gewone grootoren waargenomen. Ten dele wordt dit veroorzaakt 
door de vrij zachte sonar van deze soort. Het kan echter ook liggen aan de voorzichtige interpretatie bij 
de analyse. Verder is het interessant te weten waar zich in de regio clusters van een soort of soorten be-
vinden. Gerelateerd aan die locaties kun je het voorkomen ervan binden aan die omgeving. Er volgt een 
interpretatie van mogelijke foerageer- en huisvestingsgebieden. Dit geeft een bepaald zoekbeeld. 
Zo zien we bijvoorbeeld ten zuiden van Zwolle veel activiteit van laatvliegers. In figuur 8 zijn de 
laatvliegers de paarse stippen. Dit is de omgeving Lierderholthuis-Herxen. Ter hoogte van Den Alerdinck 
zien we het aantal soorten ook stijgen. Halverwege de Doornweg was het erg druk met zogenaamde 
Myoten, vleermuissoorten zoals de watervleermuis. Dit zijn automatisch aandachtsgebieden voor het 
komende seizoen. VTT-routes laten niet zien waar de kolonies van diverse soorten zijn, maar deze 
soortenclusters zijn goede indicaties voor de nabijheid van mogelijke kolonieplaatsen of belangrijke 
vliegroutes.

Figuur 7:   Overzicht van alle NEM-VTT in- en rond   
 Zwolle (bron: Zoogdiervereniging)
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NEM Fietsroutes 
Met de werkgroep hebben we in 2016 tevens tweemaal enkele fietsroutes gereden. De microfoon van de 
batlogger moet daarvoor op een stok worden gemonteerd met een verlengsnoer. Met een soort antenne 
die hoog uit de rugzak steekt fiets je dan, met een gangetje van circa 10 km/u, door de avond (figuur 
9). En dan maar hopen dat je fiets niet te veel hoogfrequente bijgeluiden maakt. Een fiets met 
versnellingen is niet handig, want het geluid van de derailleur lijkt op dat van een watervleermuis! De 
derailleur geeft een ultrasoon signaal af dat klinkt als droge klikjes. Andere fietsers met versnellingen 
passeerden mij natuurlijk ook en daarbovenop komen nog stoorgeluiden van sprinkhanen, krekels, 
vogels, auto’s (motoren en remmen), schrikdraad, sleutels, enzovoorts. We hoefden de routes maar een 
keer te fietsen; de data van deze fietsroutes worden uiteindelijk door de Zoogdiervereniging 
geanalyseerd. 

Uit nieuwsgierigheid heb ik de data van mijn fietsroutes ook zelf geanalyseerd. Deze fietsroutes door 
de binnenstad en de wijk Assendorp leverden voor het merendeel gewone dwergvleermuizen op. Ik heb 
weinig laatvliegers waargenomen. Rosse vleermuizen, een soort die overwegend in bomen woont, 
blijken niet ongewoon in de binnenstad en rond de parken. Het gehele najaar hoorde ik enkele zeer 
sociaal actieve mannetjes rond het Kerkbrugje en ter hoogte van het oude ziekenhuis Weezenlanden. 
Half september heb ik ze ook zien vliegen en jagen op circa 20 meter hoogte, cirkels draaiend boven het 
hele gebied. De diverse grote zomereiken rondom dit terrein bevatten meerdere holtes en deze 
vleermuizen maken hier blijkbaar gretig gebruik van. Naast de batlogger gebruikte ik ook mijn eigen 
batdetector. Op deze locatie kwamen er constant oorverdovende ‘zweepslagen’ uit de detector, typisch 
‘sociaal geluid’ voor rosse vleermuizen. Deze geluiden zijn deels met het blote oor waar te nemen, mits 
de luisteraar jong en/of in goede conditie is. Op een spectrogram kan men bijvoorbeeld zien dat het 
geluid van een rosse vleermuis een ander beeld geeft dan bijvoorbeeld dat van een gewone 
dwergvleermuis (figuur 10). Over de eindresultaten is op dit moment nog niet alles bekend.

Figuur 8:   Overzicht van de twee routes direct ten zuiden van Zwolle met alle waarnemingen in kleur per soort.  
 (bron: Screenshot batexplorer H.Mellema)
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Figuur 9:   Proefopstelling met in rugzak batlogger en antenne.  
 (Foto: L. Stam)

Ziekenhuis de Weezenlanden
Voorafgaand aan de sloop van het ziekenhuiscomplex in 2015 en 2016 werd een winterverblijf ontdekt 
van hoofdzakelijk gewone dwergvleermuizen. Het bleek een van de grotere bekende winterverblijven in 
Nederland te zijn. Naar schatting huisden hier ’s winters tussen de 1000 en 2000 exemplaren. De 
gewone dwergvleermuis overwintert graag koloniegewijs in gebouwen. Hogere flatgebouwen zijn 
dikwijls favoriet. De kern van de kolonie bevindt zich meestal nabij de centrale verwarmingsinstallatie 
en/of afvoer. Een 24/7-bedrijf als een ziekenhuis is dan eigenlijk een logische keuze. Het hele centrale 
deel van het ziekenhuis deed dienst als verblijf, inclusief de zusterflat. Deze laatste wordt in 2017 
gesloopt. De sloop van het ziekenhuis is gefaseerd uitgevoerd. Ondanks dat in de zomer van 2016 het 
ziekenhuis al deels was ontmanteld, bleven de vleermuizen trouw aan het winterverblijf. Vanaf de 
nazomer tot aan de vroege herfst van 2016 kwamen alle dwergvleermuizen in groepen kijken bij het 
winterverblijf. We noemen dit gedrag ‘zwermen’. Het is onderdeel van het voortplantingsproces waarbij 
de volwassen dieren paren en de jongere dieren al driftig mee doen in dit zwermgedrag. Dit zwermen 
gebeurde nog volop afgelopen zomer 2016 rond de karkassen van het oude ziekenhuis. Ik heb dit met 
een camcorder en een zaklamp opgenomen. https://www.youtube.com/watch?v=_JfSdtl6Oew. Daar is te 
zien dat meerdere vleermuizen in en rond de karkassen aan- en invliegen.

“Maar vleermuizen overwinteren toch in bunkers en kelders?” Ja, dat doen ze ook, maar dit is 
soortafhankelijk en ook hier is er weer overlap. Sommige soorten overwinteren zowel in bunkers als in 
bijvoorbeeld huizen. De gewone dwergvleermuis is echter een typische gebouwenbewoner, net zoals 
bijvoorbeeld de franjestaartvleermuis in Nederland ‘s winters een typische keldersoort is.

Voorafgaand aan de sloop van het ziekenhuiscomplex zijn er door de Zoogdiervereniging een dertigtal 
vleermuiskasten opgehangen aan de bomen rondom. Ook zijn er aan de flats van de Hanekamp enkele 
grotere winterkasten opgehangen met ultrasoon lokgeluid. Dit alles om de vleermuizen een 
huisvestingsalternatief te bieden. De kasten hangen er nog steeds. De grote kasten worden af en toe 
gebruikt. De kleine kasten rond het ziekenhuis werden in 2016 niet bezet door vleermuizen (figuur 11).

De hamvraag: waar verblijven nu ’s winters de gewone dwergvleermuizen die tot nu toe decennia in het 
oude ziekenhuis hebben overwinterd? Helaas, we weten dit niet. In de Aa-landen bevindt zich een 
winterverblijfplaats waar naar schatting enkele honderden gewone dwergvleermuizen overwinteren. Ik 
durf echter niet mijn hand ervoor in het vuur te steken dat alle potentiële gebouwen in Zwolle zijn 
gemonitord. Wat dit betreft is er nog genoeg te beluisteren en te ontdekken. 
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Heeft u interesse in vleermuizen? U kunt meedoen
Met de verse werkgroep kunnen we nu een inhaalslag maken en een flinke sprong vooruit wat betreft 
het verzamelen van interessante vleermuisdata in en rond Zwolle. De batlogger is hiervoor een goed 
instrument. Het NEM-project zelf moet de continuïteit waarborgen. Hiervoor zijn, hoe kan het ook 
anders, wel vrijwilligers nodig. Mensen die het leuk vinden om zich gedurende langere tijd in 
vleermuizen te verdiepen. Een werkgroep van circa 8 à 10 personen is ideaal. Op papier zijn de zes 
routes snel gereden. In de realiteit moet je minimaal twee mensen, binnen een strak tijdsvenster 
onder de juiste omstandigheden, op pad laten gaan. Bijvoorbeeld oponthoud, een nat wegdek, wind of 
een storing van de batlogger kunnen de verzamelde data zelfs teniet doen. Gelukkig is dit niet gebeurd. 
Een deel van het tijdsvenster van de transecten valt in de algemene zomervakantietijd. De meeste 
mensen zijn dan periodiek beschikbaar. Je hebt overigens ook grote kans op waarnemingen van andere 
zoogdieren zoals bijvoorbeeld konijnen, katten, marters en reeën. De inzet van de werkgroep kan 
vanzelfsprekend ook breder zijn dan enkel het NEM-VTT-project. Zo zijn er nog wel wat wensen op 
vleermuisgebied. Er zijn in Zwolle steeds meer locaties bij gekomen waar vleermuisvoorzieningen zijn 
getroffen. Dit zijn goede plekken om vleermuisactiviteit in de gaten te houden en te monitoren.

Figuur 10:  Spectrogram met calls van de gewone dwergvleermuis (hoge frequenties, rond 45 Khz) (boven) en de rosse  
   vleermuis (lage frequenties, rond de 20 Khz) (onder). De rosse vleermuis heeft bovendien een langzamer 
   ritme dan de gewone dwergvleermuis.  (bron: Screenshot batexplorer H.Mellema)

Figuur 11:  Werkgroepleden controleren de vleermuiskasten 
   bij het oude Ziekenhuis Weezenlanden.  
   (foto: H.Mellema)
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Op het gebied van educatie is Zwolle geen koploper. Op verzoek geven Daniel en ik bijvoorbeeld lezingen 
over vleermuizen en soms ook excursies/luistersessies. Maar dat is niet structureel. We zijn nog op zoek 
naar mensen die excursies kunnen en willen geven in Zwolle. Ten slotte sluimert er bij de KNNV-werk-
groep de wens om een batdetector-hopping project onder KNNV-leden op te zetten. Dit is een 
batdetector-uitleenproject waarbij een batlogger rouleert onder vrijwilligers die dit apparaat een 
nachtje in de tuin laten draaien. Hiervoor zijn een tweede batlogger en een logistiek distributieplan 
nodig. Het zou echter wel een goed aanvullend beeld van de vleermuisverspreiding rond Zwolle geven.

Aan de werkgroep nemen deel: Ninja Blok, Erik van Dijk, Evert Ruiter, Gerard Ganzeboer, Henk van 
Blitterswijk, Martsjen Wiersma, Arjan Kuipers, Gabi Milder-Mulderij, Daniel Tuitert en Henk Mellema.

De huiszwaluwtil van Berkum; interview met Johan Goos 
en Henk van Lente door Wietske Prummel

Het kwartelkoningproject
In 2000 won de Vogelwerkgroep van KNNV-Zwolle de eerste prijs van Vogelbescherming Nederland voor 
hun kwartelkoningproject. Zij hadden als vrijwilligers onder leiding van Gerrit Gerritsen bijna alle kwar-
telkoningen in de omgeving van Zwolle opgespoord en de boeren op wier land de vogels broedden, ervan 
weten te overtuigen pas na 1 augustus te maaien. Het was een zeer succesvol project, dat dan ook met 
de eerste prijs werd beloond.

Het was de bedoeling het geldbedrag behorend bij de prijs (€ 2.297,50) te besteden aan het kwartelko-
ningproject. Om allerlei redenen bleek dit onmogelijk. In 2012 werd € 262,46 besteed aan de 12e Over-
ijsselse Vogelaarsdag in centrale Harculo. Toen de rest van het geld (ruim € 2.000) inmiddels 15 jaar 
op de balans van KNNV-Zwolle stond, ging het bestuur op zoek naar een andere bestemming. Die werd 
gevonden in de bouw van een huiszwaluwtil. De til is inmiddels gebouwd en staat sinds juni 2016 in de 
dierenweide van de wijkvereniging Berkum. In dit artikel worden de bouw en de plaatsing van de til be-
sproken.

Huiszwaluwen in Berkum
Op mijn vraag of er veel huiszwaluwen in Berkum broeden, noemen Johan en Henk een paar plekken 
met huiszwaluwen in Berkum. Ze zitten vooral in de buurt van de Vossiuslaan en de Oleanderlaan, aan 
weerszijden van het zuidelijke gedeelte van de Campherbeeklaan. Dat is in de buurt van de dierenweide 
Berkum. De laatste tijd gaat ook in Berkum het aantal huiszwaluwen achteruit. Huiszwaluwen nestelen 
tegen huizen aan, niet binnen gebouwen, zoals boerenzwaluwen. Het idee is dat plaatsing van een til, 
waar huiszwaluwen hun nesten tegenaan kunnen bouwen, het broedsucces van huiszwaluwen zou kun-
nen bevorderen.

Johan en Henk vertellen dat Dirk Maas, voorzitter van KNNV-Zwolle met het idee kwam het overgebleven 
geld van het kwartelkoningproject te besteden aan een huiszwaluwtil. Het bestuur vroeg hun of zij zo’n 
til wilden bouwen. Dat was een logisch idee: zij hadden immers vanuit hun werk veel ervaring met het 
bouwen van allerlei objecten. Maar zij waren inmiddels met pensioen en hadden niet meer genoeg ruim-
te en ook niet het juiste gereedschap om zo’n til te bouwen.

De bouw van de til bij De Werkelaar
Eerst werd nog geprobeerd de til te bouwen bij Landschap Overijssel, maar toen viel de naam van De 
Werkelaar, aan de Curieweg op de Marslanden (www.werkelaar.nl). De Werkelaar maakte ook al nestkas-
ten. Dit is een sociaal bedrijf met als motto: ‘maakt werk met mensen’. Er is ook een drukkerij, er wor-
den fietsen gerepareerd, het heeft een klusbedrijf en een cateringbedrijf.
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Zo kwam het project uiteindelijk bij De Werkelaar terecht. Herman de Waard was de werkleider van de 
bouwers van de til. Johan en Goos benadrukken dat de samenwerking met De Werkelaar heel positief 
was. Herman en zijn medewerkers bleken heel meedenkend. Johan en Henk ondervonden dat er heel 
goed met De Werkelaar kon worden overlegd. Dirk Maas had het ontwerp aangereikt. Dit werd in detail 
uitgewerkt door een architect van De Werkelaar. Het was een heel goede samenwerking.

Johan en Henk vertelden dat Herman de Waard al zijn netwerken aanboorde om materiaal voor de til, 
zoals de metalen paal en het beton voor de voet, goedkoop te bemachtigen. Hij zag kans de paal ergens 
in Kampen mooi te laten verzinken. De hele bouw van de til was een mooi sociaal project. KNNV-Zwolle 
is De Werkelaar dankbaar. De bouw en plaatsing van de til pasten mooi binnen het budget.

De til in Berkum is uitgerust met ongeveer 20 kunstnestjes. Kunstnestjes kunnen de huiszwaluwen een 
begin geven bij het ontdekken van de til. Kunstnestjes ontbreken bij de huiszwaluwtil die begin 2017 is 
geplaatst bij de Schellerhoeve in Zwolle-Zuid (zie het artikel van Jan van Dijk eerder in dit nummer).

Figuur 1 (links):  De huiszwaluwtil gemaakt  
               op De  Werkelaar arriveert op 
                17-6-2016 op de dierenweide 
                 van Berkum.  
                (foto: Johan Goos)

Figuur 2 (onder):  De huiszwaluwtil in de  
                  ezelwei van de dierenweide 
                   van Berkum. De 
                  kunstnestjes zijn duidelijk  
                                       te zien.  
                 (Foto: Wietske Prummel)

De plaatsing van de til op de ezelwei
Johan en Goos stelden voor de huiszwaluwtil te plaatsen op 
de dierenweide van de wijkvereniging Berkum. Zij kenden de 
mensen die daar werken. Die waren direct enthousiast. De til 
werd op 17-6-2016 geplaatst in de ezelweide (figuur 1 en 2). 
De dierenweide grenst aan de Vecht. De huiszwaluwen kunnen 
daar gemakkelijk klei halen voor hun nesten. De til eist weinig 
onderhoud. De zwaluwen maken zelf hun nesten schoon. Het 
houtwerk zal over een aantal jaren opnieuw moeten worden 
geschilderd. De paal heeft geen onderhoud nodig.

De dierenweide is een mooie, rustige plek, waar veel kinderen 
en volwassen op afkomen. Een informatiebord over het doel 
van de paal zou wenselijk zijn. Er zou ook eens over de til in 
het wijkblad van Berkum geschreven moeten worden. Nu af-
wachten of de huiszwaluwen de til weten te vinden en of zij 
hun nesten hier willen bouwen.
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Recensie “Compact Gids Dieren en planten in en rond 
vijver en plas” door Carin van de Ploeg

De Compact Gids Dieren en planten in en rond vijver en plas is een determinatiegids voor meer dan 190 
soorten planten en dieren die leven in en rond stilstaande wateren in Noord-Europa. Het boekje heeft 
een handzaam formaat (10 x 14 cm) en is dus makkelijk mee te nemen naar buiten.

Het boekje begint met een uitgebreide inleiding waarin natuurlijke wetlands, kunstmatige vijvers, tuin-
vijvers en bedreigingen voor vijvers besproken worden. Daarna worden de soorten besproken, geordend 
in de volgende categorieën: oeverplanten, waterplanten, russen, grassen, mossen, bomen, sponzen, po-
liepen, wormen, beerdiertjes, bloedzuigers, weekdieren, kreeftachtigen, insecten, spinachtigen, vissen, 
amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Het boekje wordt afgesloten met een register.

Op ieder pagina staat een dier of plant met de Nederlandse naam, wetenschappelijke naam, grootte en 
beschrijving, habitat en verspreiding; voor planten staat de bloeitijd vermeld, voor dieren voedsel en ge-
woonten. Daarnaast is er per soort een mooie, duidelijke illustratie gemaakt door een van de vijf illustra-
toren die aan dit boekje hebben meegewerkt.

De gids is voorzien van een praktische plastic hoes, die gebruik buitenshuis beslist ten goede komt, en 
een zeer handige miniposter met vergelijkingen tussen gelijkende soorten.

Deze gids werd voor het eerst gepubliceerd in Groot-Brittannië in 2015 als Concise Pond Wildlife Guide. 
De vertaling en opmaak voor de Nederlands taal is gedaan door Ger Meesters.

Compact Gids Dieren en planten in en rond vijver en plas, Kosmos Uitgevers, www.kosmosuitgevers.nl, 
ISBN: 9789021564319, € 9,99.

Figuur 1:   Omslag van de besproken Compact Gids.
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De IVN-nieuwjaarsbijeenkomst 2017 
door Saskia Altena

Op zaterdag 21 januari 2017 ontmoetten de Zwolse IVN-leden elkaar op een prachtige locatie: de voor-
malige sluiswachterswoning in de Vechterweerd te Dalfsen (figuur 1). Het weidse uitzicht met de daar-
doorheen meanderende Vecht was wat ons trok. In de Vechterweerd bouwde waterbedrijf Vitens tussen 
2013 en 2015 een nieuw drinkwaterproductiebedrijf. Veel vrijwilligers van het IVN geven daar nu in sa-
menwerking met Vitens veldlessen voor basisschoolleerlingen (zie het stuk van Ine Reinders in ZNT 38/1 
(2015), p. 38). Het thema van de middag was daarom water.

Gerda Boonstra heette ons namens het bestuur van IVN Zwolle e.o. hartelijk welkom en wenste ons een 
goed 2017. Daarna vertelden Janneke Paalhaar en Harry Wendt ons vanuit hun werk bij drinkwaterbe-
drijf Vitens en Waterschap Drents Overijsselse Delta van alles over water. Water is voor alle wezens van 
levensbelang. Maar Janneke en Harry maakten ook onzichtbare zaken zichtbaar. Immers, goed drinkwa-
ter ontstaat niet vanzelf. Dit heeft daartoe grote veranderingen ondergaan.

In twee groepen gingen we al wandelend door het gebied langs de Vecht (figuur 2). In gedachten zagen 
wij de vele schoolkinderen door dit gebied struinen, de schatten van de natuur ontdekkend. Wij bekeken 
de vistrap, een otter die zich verscholen hield onder de brug en de Galloway-runderen (figuur 3) met op 
21 januari al een kalfje van amper 3 dagen oud.

Dit gebied straalt een vredig beeld uit, maar uit de verhalen van Janneke en Harry bleek dat dat wel an-
ders is geweest. De Vecht, die nu helder is, schuimde tot in de jaren 1960 sterk door lozingen van afval-
water. Sindsdien zijn de lozingen gestopt en is ook door de waterzuivering de waterkwaliteit enorm ver-
beterd. De rivier kon bovendien onstuimig zijn, variërend van verzanden tot bijna verzuipen zeg maar.

Vitens maakt in de hypermoderne filterinstallatie in de Vechterweerd schoon drinkwater, dat via bodem-
passage wordt gewonnen uit de Vecht. De kwaliteit van het drinkwater wordt streng bewaakt. In de 
Vechterweerd zijn ook veel andere plannen verwezenlijkt, zoals bijvoorbeeld een gerestaureerde hooi-
berg waarin geschuild kan worden, een oeverwand gebouwd voor de oeverzwaluwen en nestkasten voor 
vleermuizen.

Figuur 1:   De voormalige 
  sluiswachterswoning bij de   
 Vechterweerd.
 (Foto: Saskia Altena)    
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Vitens en het IVN werken ook samen met de zorgboerderij van Alja en Evert Dijk op Buitenplaats Vech-
terweerd. Alja en Evert zijn zeer betrokken bij dit gebied en helpen mensen met afstand tot de arbeids-
markt aan werk. De heerlijke baksels waarvan we die middag genoten waren gemaakt door medewer-
kers van de zorgboerderij.

In januari was de natuur nog in rust. Dus moesten we de zeldzame Zwolse anjer in onze verbeelding 
zien bloeien, evenals vele andere planten die alleen te vinden zijn op zulke plekken langs een rivier. We 
hadden elkaar tijdens de wandeling heel wat te vertellen. Met de zon erbij en praktisch zonder wind was 
het een bijzondere middag. De reigers die tussen de kudde liepen leken ons in onze oren te fluisteren 
dat aandacht voor dingen in de natuur een mens enorm verrijkt. En we genoten van de kolganzen die in 
V-vorm door het hemelruim zwierden.

We stonden die middag stil bij het kostbare drinkwater dat in Nederland overvloedig lijkt te zijn en dat 
zo moeiteloos uit onze kranen stroomt, maar waarvoor heel wat komt kijken. De wens voor 2017 is dat 
we ons nog bewuster zijn van het leven gevende water. Het is belangrijk om zuinig met water om te 
gaan in huis en tuin. Maar ook is het nuttig stil te staan bij hoeveel water er nodig is om ons eten en 
onze kleding te produceren.

Dit moment van elkaar weer even zien, ontmoeten, bezielen, delen en vieren maakt zo’n bijeenkomst zo 
waardevol. Een kijkje in de keuken van wat vele vrijwilligers vaak al lang doen met enorme inzet en ple-
zier. Groot was ook de verrassing van de goodybags met geschenkjes van IVN en Vitens. Het was kort-
om een hartverwarmende bijeenkomst.

Tot slot: een aanrader is het boek Struinen langs de rivier, van José ten Tuynte & Jeroen Helmer, uitge-
geven door Stichting Ark. Het beschrijft leuke ontdekkingen langs de rivier en is dat niet alleen voor kin-
deren.

Figuur 2:  Deelnemers aan de wandel. (foto: Saskia Altena)
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Verslag IVN excursie Sporen in de uiterwaarden
door Carin van de Ploeg

Op zondagmiddag 19 maart 2017 was er een twee uur durende excursie die voor het derde jaar op rij 
door IVN-ers Fred Hartog en Jacko Westendorp was uitgezet. Om 13:30 stonden de heren voor Uitspan-
ning Het Engelse Werk te wachten in de bekende appelgroene IVN-jassen. Om 14:00 had zich een groep 
van ruim 20 personen, waaronder vier kinderen, verzameld voor deze excursie. Gestoken in laarzen en 
met een fikse zuidwestenwind om de oren begaven we ons richting de rode spoorbrug. Ten noorden hier-
van ligt een watertje waaraan twee beverburchten liggen.

Dit gebied is de laatste twee jaar enorm in aanzien veranderd, mede door het project Ruimte voor de 
Rivier. Zo zijn er veel oude bomen en struiken gekapt en is er een compensatiebosje aangelegd voor de 
bevers (figuur 1). Omdat de bever een Rode Lijstsoort is mag dit gebied niet in oppervlakte en kwaliteit 
achteruitgaan. Tijdens de werkzaamheden was een minimale verstoring toegestaan. Bezoekers van het 
gebied moeten afstand houden van de burcht.

Bevers zijn het meest actief in de schemering en ’s nachts, maar ook ‘s ochtends vroeg zijn ze druk met 
het verzamelen van voedsel en het aanslepen van wilgentakken voor de burcht. Een bever eet ruim 1,5 
kg plantaardig materiaal per dag. De beverburchten die zich bij Het Engelse Werk bevinden zijn atypisch 
voor bevers. Vaak bouwen ze hun hol in een oever en slepen dan steeds meer takken erbovenop. De in-
gang van het hol bevindt zich onder water en de woonkamer ligt boven het waterniveau. Vaak stort na 
verloop van tijd het dak van het hol in en bouwen de bevers verder met takken. Dan krijg je een burcht 
zoals naast de vogelkijkhut in de uiterwaard bij Het Engelse Werk. Deze is 6 bij 10 meter groot. Er vlak 
achter ligt nóg een bult takken, maar dit is een hoogwatervluchtplaats.

Op weg naar deze burcht vertelde Jacko over de mollen die in de dijk voorkomen, hoe groot hun territo-
rium is en wat hun gedrag is (figuur 2). Hun sporen zijn onmiskenbaar: grote zandhopen. In het voor-
jaar groeien allerlei planten goed en snel op deze hopen, doordat ze een verse bodem hebben en meer 
in de zon staan meer dan planten die net niét op een molshoop staan. Bij het compensatiebosje zagen 
we al knaagsporen van de bevers. De boompjes die enkele jaren geleden zijn geplant, lopen al aardig 
uit. Er liggen er al een paar om. “Niet door de wind, maar door de bever”, vertelde Jacko.

Figuur 1:   Het compensatiebosje ten 
 noorden van de spoorbrug
 (Foto: Carin van de Ploeg)    
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Fred vertelde vervolgens hoe dit bosje van ruim 2000 bomen tot stand is gekomen: een grote machine 
maakte tegelijkertijd heel veel gaten van ruim een halve meter diep, waarna er met de hand lange wil-
gentwijgen ingestoken werden. “De wilg is gewillig” zo melde Fred en liet ons zien waar de boompjes al 
uitliepen.

We vervolgden onze weg het gebied in: we zagen overal knaagsporen van bevers. Ook zagen we sporen 
van menselijk gebruik van het gebied. Een aantal dames had een plastic zak meegenomen en nam en 
passant het zwerfvuil dat we tegenkwamen mee.

Jacko liet ons onder de spoorbrug stoppen: er lagen overal veren. Hier was een vogel het slachtoffer ge-
worden van een roofdier… Omdat de schachten van de veren duidelijk afgebeten waren, was hier een vos 
aan het werk geweest. Een sperwer of andere roofvogel trekt de veren uit.

Daarna liet Jacko ons ruiken aan twee doekjes, die hij had meegenomen in afgesloten bakjes. Het wa-
ren geursporen van vos en muskusrat. Het waren niet bepaald lekkere geurtjes. Ze zijn heel herkenbaar 
voor andere dieren. Vos en muskusrat, maar ook de bever, markeren hun territorium door geursporen 
achter te laten.

Omdat het gebied drassig is, waren pootafdrukken goed te vinden. We zagen de sporen van een ree. 
Volgens Jacko was het een mannetje, die bredere schouders en een smallere kont heeft dan het vrouw-
tje en daardoor grotere afdrukken heeft. We vonden nog meer afgeknaagde takken. De snijtanden van 
bevers zijn keiharde en vlijmscherpe beitels. Ze knagen met gemak een eik om, al doen ze daar wel een 
paar dagen over. In dit gebied beperken ze zich voornamelijk tot wilgen en populieren.

Ook wees Jacko ons op een wissel, een pad dat door meerdere diersoorten gebruikt wordt. Vaak maken 
bunzing, hermelijn, otter, bever en muskusrat gebruik van dezelfde route. Ook zagen we glijbaantjes die 
door bevers en andere dieren gebruikt worden om het water in en uit te gaan. We leerden dat otters ei-
genlijk landdieren zijn, maar dat ze in het water hun voedsel zoeken. Otters zijn vlees- en viseters. Na 
uitzetting komen otters inmiddels in heel Nederland vrij frequent voor.

Bevers komen minder vaak voor. In 1826 werd de laatste in het wild levende bever bij Zalk neergescho-
ten. Nu leven er, eveneens na uitzetting, ruim 1000 bevers in Nederland. In Overijssel zitten zo’n 15 
beverterritoria met een onderlinge afstand van ongeveer 4 km. Een bever is met drie jaar volwassen en 
wordt gemiddeld tien jaar oud. De lengte van de bever is maximaal 1,30 m; de staart maakt hier 30 cm 
van uit. De dieren wegen 20 tot 30 kg. Ze eten alleen plantaardig materiaal en zijn dus herbivoor. Bevers 
leven solitair of in kleine families. Een familie bestaat gemiddeld uit 4 tot 5 dieren. Jongen blijven door-
gaans twee jaar bij hun ouders voordat ze op zoek gaan naar een eigen territorium. De oudere jongen 
helpen mee met de opvoeding van de laatstgeborenen.

Beverstellen blijven hun leven lang bij elkaar. De paring van bevers vindt plaats in januari of februari en 
de draagtijd is 3,5 maand. Na de geboorte blijven de jonge bevers ongeveer acht weken in de burcht. 
Half juni komen ze voor het eerst naar buiten. Eerst blijven ze dicht bij de ingang van de burcht, maar 
naarmate ze ouder worden zwemmen ze steeds verder weg.

Ondertussen waren we via een stenen pad richting de IJssel gelopen: het is hier –afgezien van het be-
verbosje- kaal en open. We duiken de bosschage in en jawel: dáár ligt de burcht. Even onder wat tak-
ken door, en daar staan we vlak bij de burcht, slechts gescheiden van deze enorme houtstapel door 1,5 
m water. Aan de rechterkant kun je de aarden glijbaan zien, die de bevers gebruiken om takken op hun 
burcht te slepen. Het was bijna niet voor te stellen dat hierbinnen een zwanger bevervrouwtje woonde 
dat over een paar weken jongen zou krijgen.
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Figuur 2:  Jacko Westendorp geeft uitleg.  (foto: Carin van de Ploeg)

Jacko vertelde dat in deze burcht niet alleen bevers hoeven te leven. Bevers en muskusratten kunnen 
heel goed samenwonen. Alleen een bruine rat wordt er door de bever snel uitgewerkt!

De wind blies nog stevig en de kinderen begonnen het koud te krijgen. Met de laarzen stevig in de rivier-
klei luisterden we naar het verhaal dat Fred ons vertelde over het project Ruimte voor de Rivier.

Met de wind in onze rug liepen we weer richting de dijk, waar we nog meer mooie molshopen zagen. 
Ook kwamen we veel muizenholletjes tegen. We liepen via het ruiterpad in Het Engelse Werk terug naar 
ons startpunt. We zagen gevlekte aronskelken, blauwe druifjes en holwortel. Alleen de laatste stond al in 
bloei. Jacko en Fred bedankt: het was een zeer leerzame middag waar we allemaal wat van opgestoken 
hebben.

Meer informatie over Ruimte voor de Rivier en over de bevers kunt u vinden op www.ruimtevoorderi-
vier.nl en www.zoogdiervereniging.nl/calutra. Wilt u deelnemen aan de bevertellingen rondom Zwolle, 
dan kunt u contact opnemen met Robert Pater: r.pater@landschapoverijssel.nl /06-510 807 58. In ZNT 
2013/3, pp. 3-9 werd eerder bericht over de bevers bij Het Engelse Werk.
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KNNV  Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, vereniging voor veldbiologie

KNNV Afdelingsbestuur
voorzitter  Dirk Maas
De Doornweg 49, 8035 PD Zwolle
diwimaas@gmail.com T 0529-427255
secretaris  Adri Dubbeldam
Meppelerdiep 26, 8032 TC Zwolle
secretaris@zwolle.knnv.nl T 038-4524107
penningmeester       Erwin de Visser
Kleinjansweg 6, 8141PN Heino 
penningmeester@zwolle.knnv.nl T 0572-394799
natuurhistorisch secretaris/ Erik van Dijk
PR/coördinator activiteiten 
Donker Curtiusware 35, 8014 TK Zwolle
hwj.vandijk@gmail.com  T 06-22441315
bestuurslid  Henk van Blitterswijk
Westenholterweg 7, 8042 AE Zwolle
h.van.blitterswijk.1@kpnmail.nl  T 038-4234191 

bestuurslid  Peter van Dam 
Tesjeslaan 37, 8042 CP Zwolle
petervandam38@yahoo.com T 038-4220912
bestuurslid  Bert Dijkstra
Eikenlaan 52, 8024 CP Zwolle 
dijkstrakamon@home.nl T 038-4546912

Ondersteunende functies 
ledenadministratie  Cor Kauw
Sloetmarke 39, 8016 CJ Zwolle
bestlid@zwolle.knnv.nl T 038-4653592
  
redactie nieuwsbrief   nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl 
website   www.knnv.nl/zwolle 
webmaster Corien Bruins Slot webmaster@zwolle.knnv.nl
e-mailadres afdeling  secretaris@zwolle.knnv.nl
postadres  KNNV Afdeling Zwolle
  Postbus 1275
  8001 BG Zwolle

Contributie 2017 KNNV
Lidmaatschap € 34,- incl. toezending Natura

Huisgenootlidmaatschap € 15,50

Jeugdlidmaatschap (t/m 25 jaar) € 21,- incl. toezending 

Natura

Regionaal lidmaatschap € 21,-

Gironr: IBAN NL38 INGB 0000 9982 42 t.n.v. KNNV Zwolle

Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 15 december voorafgaand 

aan betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail bij de 

ledenadministrateur. U ontvang binnen 10 dagen een beves-

tiging. Zo niet, neemt u dan opnieuw contact op.

IVN  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

IVN Afdelingsbestuur
voorzitter  Hans de Jong
Fabrieksweg 9, 8015 PS Zwolle
hansdejongjf@gmail.com   T 0529-497648
secretaris  Gerda Boonstra
Primulastraat 54, 8013 XH Zwolle
secretaris@ivnzwolle.nl T 038-4217317 of 
06-22643126
assistent-secretaris  Hettie ten Klooster
Luukmanserf 4, 7772 AC Dalfsen
penningmeester  Gerard Derkman
Jellissenkamp 36, 8014 EW Zwolle
g.derkman@home.nl   T 038-4656445  

Twee bestuursleden gezocht! 

Ondersteunende functies
ledenadministratie  Roelof Pol
ledenadministratie@ivnzwolle.nl T 038-4609436
 
redactie nieuwsbrief   secretaris@ivnzwolle.nl 

website  www.ivnzwolle.nl
webredactie Wim Knol  webredactie@ivnzwolle.nl

e-mailadres afdeling  ivnzwolle@ivnzwolle.nl

IVN Zwolle hanteert een protocol voorkomen van ongewenst gedrag

Contributie 2017 IVN
Lidmaatschap € 21,- per jaar. U ontvangt dan ook het lan-

delijke blad Mens en Natuur 4 x per jaar; 

Huisgenootlidmaatschap € 9,-

Donateurs € 10,- per jaar.

Gironr: IBAN NL26 INGB 0000 124197 t.n.v. IVN Zwolle e.o.

Opzegging van het donateur-/lidmaatschap kan per 

kalenderjaar. U dient dit vóór 15 december voorafgaand aan 

het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail door 

te geven aan de ledenadministrateur.
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Het ZNT is het gezamenlijke tijdschrift
van IVN en KNNV, beide afdeling Zwolle

Niets uit dit nummer mag worden gebruikt voor publicatie zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de redactie, de auteur of de fotograaf.

De redactie van het ZNT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, voort-

vloeiend uit het plaatsen van aangeboden foto’s, illustraties of teksten waarop het 

auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust.

Indien onbestelbaar retour zenden aan:

Postbus 1275
8001 BG Zwolle

Zwols Tijdschrift
Jaargang 24 nummer 1, lente/zomer 2017
Verschijnt in een oplage van 700 exemplaren.

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

Redactieadres
e-mail: zntredactie@live.nl

Aanleveren van kopij voor het ZNT:
Liefst digitaal zonder opmaak via e-mail aan het redactieadres;
afbeeldingen los in voldoende hoge resolutie. 


