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Terwijl buiten de bladeren weer in stemmig rood, geel 
en bruin kleuren en de herfst  het land binnendringt, ligt 
voor u het tweede nummer van het ZNT van 2014. Zoals u 
opgevallen zal zijn, is dit nummer in full color, een stap in 
de toekomst. Het ZNT als kleurrijk glossy magazine. 
Voor het eerst en we zijn benieuwd naar uw reacties.

Gevuld met veel verhalen over zwaluwen, nachtvlinders 
en libellen, een stuk over een bijzondere paddenstoel, 
een tekening van een paddenstoel, een interview met 
Kristian van Oene over het faunaonderzoek Zwolle, 
verslagen van de vogelzangcursus en de Oerschool, een 
kijkje in het werk van de Groen voor Ouderenwerkgroep, 
een planteninventarisatie in het Dal van de Mosbeek, 
niet-inheemse planten in Zwolle, veel mooie foto’s, een 
terugblik op de sperweruil, een recensie en stukken van 
beider bestuurstafels.

De agenda van IVN en KNNV vindt u op de websites van de 
verenigingen (www.ivnzwolle.nl en www.knnv.nl/zwolle). 

Onze redactie is versterkt met de komst van Leander Broere. 
Hij stelt zichzelf hierbij voor.

Leander Broere, 33 jaar, uit Dalfsen. Na bijna tien jaar 
werkzaam te zijn geweest voor Landschap Overijssel wilde 
ik toch verbonden blijven met het werken voor de natuur 
en het landschap. Daarom heb ik mij toen ik gevraagd werd 
voor de redactie van het ZNT geen moment bedacht. In 
eerste instantie richt ik mij vooral op de vormgeving en het 
in elkaar zetten van het blad maar ik zal niet schromen mijn 
expertise ook op andere manieren in te zetten ten behoeve 
van de redactie!

We wensen u veel leesplezier met dit nummer, een gezellige 
herfst en een mooie koude winter met veel natuurbeleving. 

Leander Broere
Jeroen Koot
Carin van de Ploeg
Wietske Prummel 

zntredactie@live.nl 

De sluitingsdatum voor kopij voor het eerste nummer van 
2015 is 15 februari 2015.
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Een aantal zuidwesterstormen vormen het slotakkoord van een lange, hete zomer. We kamperen op 
Schiermonnikoog op de Kooiplaats, de boerderij van Theun en Margot Talsma en hun twee zonen. Ik heb 
een comfortabele zitplaats gevonden in de koeienstal, terwijl het tentje staat te drogen in de felle wind. 
Het gestommel van de dieren en de geur van warme koeienlijven roepen jeugdherinneringen bij me wak-
ker. Maar de verwaaide roep van zilvermeeuwen in de zeelucht ook de hang naar onbekende verten – va-
ren op de rusteloze zee. Boerenzwaluwen scheren rond in een dichte wolk bij een luw plekje tussen de erf-
beplantingen, alsof ze zich nu al klaar maken voor de trek. Maar die begint pas in september, en er zitten 
nog diverse nesten met jongen in de stallen.

Theun heeft me vol enthousiasme verteld, dat hij circa 155 nesten op de boerderij en in zijn land heeft 
gehad, waarvan 71 zwaluwnesten. ‘Zijn’ zwaluwen hebben hem flink geholpen om de hete zomer zonder 
al te veel vliegenoverlast door te komen, en dat is wel handig op een veebedrijf, met gastenverblijven en 
een boerencamping. Inderdaad: ‘zijn’ zwaluwen, want het is gebleken dat ze jaren lang terugkomen naar 
hetzelfde nest.

De boerderij wordt vanouds de ‘Kooiplaats’ genoemd, dat betekent dat het een plaats (boerderij) is met 
daaraan verbonden een kooi, een eendenkooi. De boer, eigenaar van de kooiplaats is tevens kooiker. Maar 
Theun is dat niet alleen. Hij is strandjutter, vogelkenner, natuurbeschermer en –beheerder, onderzoeker en 
excursiesleider, maar vooral natuurliefhebber, die zijn passie met zijn gasten wil delen.

Figuur 1: Boerenzwaluw. (foto: Alieke Talsma- Blaauwwiekel)

Buiten kijken                            door Margriet van Kampen
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Zo hebben ook de weidevogels zijn aandacht. Elk voorjaar gaat hij met zijn zonen het land op om de nes-
ten te markeren door middel van stokken of zij zetten er nestbeschermers overheen om te voorkomen dat 
de nesten beschadigd worden door de landbouwmachines. Scholeksternesten verplaatst hij dan naar een 
veilige plek, maar dat kan niet bij nesten van o.a. kieviten en tureluurs, dat verontrust de vogels te veel. 
Als Theun door het gedrag van de vogels ergens een nest vermoedt zonder dat hij het kan vinden, laat hij 
het perceel met rust totdat hij weet waar de vogels precies broeden. Dan wint de natuurbeschermer het 
van de boer. Daarnaast vraagt de instandhouding van de eendenkooi zelf nogal veel werk. En dan wint 
weer de natuurbeschermer het van de boer. Want het een en ander gaat wel ten koste van landbouwkun-
dige rendabiliteit.

Het strandjutten is een oud recht van de eilanders zelf; een willekeurig iemand mag dat niet zomaar doen. 
Je kan op het eiland zien wie het recht van strandjutten heeft: de wanden en zoldering van zijn schuur 
hangen dan vol met drijvers van netten, boeien, stootwillen van schepen en ander spul. Altijd een kleurig 
geheel; elk voorwerp met zijn eigen verhaal. Maar bij Theun is die hele uitstalling ook nog doorspekt met 
talloze zwaluwnestjes, terwijl de balken met de oranje ballen een drukbezette zitplaats vormen voor de 
boerenzwaluwen, jong en oud. Er zitten nog aardig wat jongen in de nesten, sommige, half hangend over 
de rand, puilen er gewoon uit. Die zijn de volgende dag uitgevlogen, ze hebben de eerste stap gezet naar 
een zelfstandig leven, al of niet tegenstribbelend. Maar dan is er geen weg meer terug, en de loop van het 
leven dwingt hen tot een volgende stap, en verder, alsmaar verder, totdat ze klaar zijn voor de grote trek.

Daar staat Theun zelf opeens voor mijn neus, met zijn vriendelijke, bruinverweerde kop, omlijst door grijs-
witte haren en baard: “Heb je zin om een kijkje te nemen in de eendenkooi?” Dat laat ik me geen twee 
keer zeggen. Het is namelijk een bijzondere eendenkooi van het Friese type, met rechte vangpijpen en on-
onderbroken rieten schermen. Hiervan is er nog maar één op de Waddeneilanden in bedrijf. Nee, niet meer 
voor de slacht, maar voor wetenschappelijk onderzoek: het ringen van eenden. Nu we de kooi in lopen, 
kom ik onder de indruk van de absolute rust, de geheimzinnige beschutting van het bladerdek boven ons, 
de bemoste paden, de stille vijver waar een aantal eenden gezellig bij elkaar zwemmen. Heerste er op de 
boerderij al rust – deze rust hier draagt een zweem van mysterie in zich. Rust, die uitnodigt tot stilzitten, 
stilletjes zitten. En dat is wat Theun dan ook graag doet, als het even kan elke dag. Stilzitten op een klein 
bankje achter in de kooi om te luisteren naar de stem van de stilte.

Maar wat is nu precies een eendenkooi? Daarover een volgende keer. Intussen nieuwsgierig geworden 
naar de Kooiplaats van de familie Talsma op Schiermonnikoog? Je kunt er het hele jaar door terecht (www.
kooiplaats.nl).
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“De mooiste van alle wonderlijke paddestoelen, dat zijn de aardsterren, die vooral in de duinen 
den heelen winter door te vinden zijn.” Jac. P. Thijsse in Winter (1909). 

Het Zalkerbos, een eeuwenoud rivierduin op de zuidoever van de IJssel tussen Zwolle en Kampen, is onder 
mycologen, onderzoekers van paddenstoelen, bekend vanwege de grote variëteit aan soorten aardsterren 
die daar wordt gevonden. Tot nu toe zijn er van deze plek zes soorten bekend. Dat is ruim een kwart van 
alle soorten die uit Nederland bekend zijn. De meest bijzondere soort in het Zalkerbos betreft de grote 
vierslippige aardster (Geastrum fornicatum). Deze uiterst zeldzame aardster werd in 1989 daar gemeld en 
in september 1993 opnieuw gevonden tijdens een excursie van de Nederlandse Mycologische Vereniging 
(NMV). In Nederland zijn aardsterren vooral bekend uit de duinstreek en van de Waddeneilanden. Ook in 
Zuid-Limburg komen aardig wat soorten voor. Aardsterren gedijen dus kennelijk het best op kalkrijk zand 
en op löss.

Wat maakt het Zalkerbos zo bijzonder als vindplaats voor aardsterren?
Zoals gezegd, het is een eeuwenoud rivierduin, ontstaan in een tijd dat de IJssel een ongetemde en dy-
namische rivier was, die regelmatig overstroomde en op diverse plaatsen pakketten rivierzand afzette. Dit 
kalkrijke rivierzand stoof op tot duinen. Het Zalkerbos is zo’n duin. Het werd vanaf de middeleeuwen door 
boeren beplant met vooral essen om verstuiving tegen te gaan. Het essenhout werd regelmatig geoogst 
en gebruikt als geriefhout voor onder meer het maken van stelen voor gereedschap. Dit hakhoutkarakter 
kenmerkt nog steeds het Zalkerbos, dat ook als zodanig wordt beheerd. Als duin is het te vergelijken met 
de binnenduinen langs de kust: droog en kalkrijk zand begroeid met bos. Wanneer je in het Zalkerbos 
loopt zie je daar ook regelmatig zoetwaterschelpjes liggen. Die zijn afkomstig uit de IJssel en er de reden 
van dat het bos kalkrijk is.

In het binnenland is dit een vrij zeldzaam landschapstype. Het is dus ook niet verwonderlijk dat, naast 
de kustduinen, juist hier aardsterren worden gevonden. De vondst van de grote vierslippige aardster was 
destijds een sensatie; het betrof toen de vierde vindplaats in Nederland. Maar vreemd genoeg werd deze 
soort in de jaren erna niet meer teruggevonden. Op 4 september 2004 toog de paddenstoelenwerkgroep 
van KNNV-Zwolle weer eens naar het Zalkerbos. Tijdens die excursie zochten we doelgericht naar deze 
soort op de plek waar hij destijds gevonden was. Helaas zonder resultaat. Sindsdien bezoek ik jaarlijks die 
plek in de nazomer of vroege herfst. Want, zo dacht ik, het kan toch niet zo zijn dat deze soort er helemaal 
is verdwenen. Dit deel van het bos, maar zeker ook andere delen, heb ik sindsdien minutieus uitgekamd. 
Zodoende vond ik aardig wat soorten aardsterren, maar nooit die ene.

Tot 2 september jongstleden. Al bij het betreden van het bos viel me op dat het er warm, vochtig en dam-
pig was. Er stonden grote heksenkringen van knolparasolzwammen, een goed teken. Op de plek waar hij 
ooit gevonden was, een van de hoogste duintoppen in het bos, zag ik aanvankelijk alleen baretaardster en 
tepelaardster (ook niet alledaagse soorten) en net toen de gedachte bij me binnensloop dat het wel weer 
niets zou worden, stond ik oog in oog met een groep grote vierslippige aardsterren die bijeen stonden in 
de cirkel van een oude essenstoof. Prachtig. Het was Eddie Weeda die ooit zei: “geloof niet in het knekel-
huis van de natuur, maar zoek net zolang tot je het verloren gewaande hebt teruggevonden” (of woorden 
van gelijke strekking). Ik kan dat alleen maar onderschrijven.

Waarom in al die jaren ervoor niet gevonden?
Allereerst, de plek waar ik ze nu vond heb ik in al die jaren ook bezocht en deze soort (de naam zegt het 
al) is een forse paddenstoel die duidelijk opvalt. Het Zalkerbos is een droog en zanderig bos waar het maar 
zelden lang vochtig blijft. En zeker in de nazomer of vroege herfst kan het soms lange tijd warm en droog 

Herontdekking van de grote vierslippige 
aardster in het Zalkerbos door Evert Ruiter
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zijn, wat niet bepaald bevorderlijk voor zwamvlokken is om vruchten te vormen. Daarbij komt dat het 
Zalkerbos wordt beheerd als hakhoutbos. Om de zoveel jaar worden de essenstoven afgezet en ligt de bo-
dem weer open en bloot te blakeren in de zon. Allerlei ruigtekruiden gedijen kortstondig en schieten hoog 
op totdat de uitgelopen essen weer een dicht bladerdak vormen.

En juist dit type bos, dicht, schaduwrijk essenbos op droog kalkrijk zand met een dikke strooisellaag en 
een ondergroei van brandnetels, zevenblad of dergelijke ruigtekruiden, is waar de grote vierslippige aard-
ster van houdt. Hij verkrijgt zijn voedingsstoffen namelijk uit dood materiaal (sapotroof). Kortom, de 
zwamvlok van deze soort (mycelium) moet met dit hakhoutbeheer af en toe een paar jaar wachten totdat 
de condities weer optimaal zijn om vruchten te vormen. En dan moet je er net op het goede moment bij 
zijn om ze te vinden. Op 17 september heb ik in de buurt van de eerste vindplaats nog een tweede groei-
plaats gevonden. Nu we precies weten waar ze staan kunnen we ze de komende jaren eens goed in de 
gaten gaan houden.

Eerder in het ZNT verschenen artikelen over aardsterren:
Bremer, P. 2009. Aardsterren in de regio Zwolle. (16e jaargang, nr. 4, pp. 7-11).
Ruiter, E. 2002. Aardsterren, onverwachte kunstwerkjes van de natuur. (9e jaargang, nr. 4, pp. 111-112)

Figuur 1: Grote vierslippige aardster. (foto: Evert Ruiter)
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Een peperbus (Myriostoma coliforme), een zeer zeldzame aardstersoort, in de duinen bij Den Haag. De Nederlandse naam 
van deze paddenstoel vormt de verbinding naar Zwolle. Meer over aardsterren in het artikel van Evert Ruiter in dit num-
mer.

Tekening van Willemien van Ittersum
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De afgelopen jaren is in Zwolle door heel veel mensen hard gewerkt aan een grootschalig faunaonderzoek. 
Landschap Overijssel, de gemeente Zwolle en Waterschap Groot Salland hebben gezamenlijk opdracht ge-
geven aan bureau Ecogroen om ruim twee jaar lang onderzoek te doen naar de Zwolse fauna. Ruim tachtig 
enthousiaste vrijwilligers, waaronder veel IVN’ers en KNNV’ers, hebben zoogdieren, dagvlinders, vissen, 
sprinkhanen, amfibieën, vogels en reptielen geïnventariseerd in een aantal vooraf vastgestelde gebieden 
en watergangen. Het resultaat is afgelopen voorjaar gepresenteerd en is zeer de moeite waard om te be-
kijken. Op de website van Landschap Overijssel kun je het rapport aanvragen (http://www.landschapover-
ijssel.nl/fauna-onderzoek-zwolle2).

Inmiddels ligt het rapport er een half jaar, een mooi moment om Kristian van Oene, terreinbeheerder bij 
Landschap Overijssel en verantwoordelijk voor de Zwolse terreinen, te vragen wat hij doet en gaat doen 
met de gegevens en aanbevelingen uit het faunaonderzoek.

Hoe is het zo gekomen?
„Ik ben een paar jaar geleden terreinbeheerder geworden van de terreinen in en om Zwolle. Dan is al-
les nieuw. Toen de vraag kwam of we gebieden wisten waar we een grootschalig onderzoek wilden doen, 
heb ik de Zwolse terreinen genoemd. Landschap Overijssel heeft eerder in de terreinen rondom vliegveld 
Twente en in het Reestdal samen met Marco van der Sluis van Ecogroen vergelijkbare onderzoeken uitge-
voerd. En ik weet dat deze onderzoeken een schat aan informatie opleveren waarmee je het beheer nog 
beter kunt uitvoeren.” 

Faunaonderzoek Zwolle, interview met 
Kristian van Oene door Krista Esselink

„Wat het Zwolse onderzoek bij-
zonder maakt is de samenwer-
king met de gemeente Zwolle 
en het Waterschap Groot Sal-
land. Door deze samenwerking 
kunnen we nog veel meer be-
tekenen voor natuur en land-
schap.”

Het onderzoek werd bege-
leid door Ecogroen. Kristian: 
„Zoiets kun je alleen succes-
vol doen met een bevlogen 
iemand, zoals Marco van der 
Sluis. Hij heeft gezorgd voor 
werving en begeleiding, de ge-
gevens verzameld en verwerkt 
voor het rapport, en nieuws-
brieven gemaakt zodat ieder-
een betrokken bleef. Wat ik zelf 
heel goed vond was dat er een 
avond georganiseerd werd voor 
terreinbeheerders en vrijwilli-
gers. Op deze avond hoorde ik 
heel veel nuttige en goede aan-
wijzingen wat er beter kan in Figuur 1. Onderzochte gebieden rond Zwolle.
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verrassen blijkt ook in de Buitenlanden. 
Kristian: „Een paar jaar geleden zijn we 
gestart met het verontdiepen (het min-
der diep maken) van een kolk in de Bui-
tenlanden Langenholte. Dit project loopt 
nog steeds. De bedoeling was en is om 
de verontdiepte kolk te laten functione-
ren als stapsteen voor de otter. Maar nog 
voor de afronding van het project zijn we 
al ingehaald door de tijd. We vinden nu 
al volop sporen van otters en we hebben 
ze zelfs al met cameravallen in beeld. 
Neemt trouwens niet weg dat we wel be-
zig gaan de Buitenlanden nog aantrek-
kelijker te maken voor de otter.” 

de terreinen waarvoor ik verantwoordelijk ben. Je merkt dan dat deze vrijwilligers de oren en ogen in het 
veld zijn en ontzettend veel deskundigheid bezitten.”

Veranderingen in beheer
Onder meer naar aanleiding van deze avond is het beheer van de Buitenlanden Langenholte (aan de 
noordzijde van Zwolle langs de Vecht) aangepast. „Er werd bijvoorbeeld een opmerking gemaakt dat we 
te veel in een keer maaiden en zo onder meer de vlinders te kort deden. Deze opmerking met de tip om 
randen te laten staan hebben we uitgevoerd. We hebben kaarten gemaakt met wat te laten staan en wat 
juist te maaien op welk moment. Hetzelfde geldt voor het schonen van de sloten. En de resultaten zijn 
prachtig. Heel veel vlinders profiteren van de bloemen in de randen, die naast nectar ook enige beschut-
ting geven. Ook de bijzondere grote modderkruiper profiteert van het beheer.”

Uitleg, discussie en begrip
Op avonden met vrijwilligers en terreinbeheerders ontstond ruimte voor discussie en uitleg van zowel vrij-
willigers als terreinbeheerders. „Het is belangrijk met elkaar te kunnen praten over de factoren die van 
invloed zijn op de keuze voor bepaald beheer. Landschap Overijssel heeft bijvoorbeeld te maken met Eu-
ropese richtlijnen in Natura 2000-gebieden, de ecologische hoofdstructuur en de (on)mogelijkheden van 
het terrein zelf. Maar ook de ontwikkelingen in de nabije omgeving kunnen van invloed zijn op het beheer.”

"Voor Landschap Overijssel is beleving ook een factor die van belang is voor het beheer vanwege het 
draagvlak. De waarde van natuur wordt voor veel mensen pas echt duidelijk als ze die zelf ervaren heb-
ben. Dat betekent dat waar het kan beleving mogelijk moet zijn. Soms vanaf de dijk, de andere keer met 
je voeten in de modder. In de Struinwaard bij Berkum heb je een voorbeeld waar beleving een factor van 
belang is. We hebben hier te maken met veel mensen die hun hond uit willen laten en relatief lage natuur-
waarden; de naastgelegen Maatgraven (net iets verder van de woonwijk) hebben veel hogere natuurwaar-
den. Dan kiezen we ervoor om de Maatgraven als rustgebied aan te wijzen en de Struinwaard samen met 
bewoners van de wijk ook aantrekkelijk voor mensen te beheren.” 

Otter en grutto
„In de Buitenlanden Langenholte is voor een deel van het gebied het beheer gericht op weidevogels. Voor 
de grutto’s, die het heel moeilijk hebben in Nederland, proberen we de uiterwaarden zo nat mogelijk te 
houden. Dit doen we door in het voorjaar een laagte in het gebied onder water te zetten.” Dat natuur blijft 

Figuur 2:  Otters komen voor in de Buitenlanden Langenholte en bij  
 Windesheim, waar op 13 september 2014 één werd 
 doodgereden.  (foto: Mark Zekhuis)
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tend aan het werk op De Horte of bij Soeslo en iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken en 
mee te komen werken.”

Kamsalamander
Uit het onderzoek blijkt ook dat de bosranden nog aantrekkelijker kunnen worden voor bijvoorbeeld vlin-
ders. „Op Soeslo en De Horte gaan we daarom nog meer vogelkers verwijderen en zorgen voor een geva-
rieerde bosrand met kruidachtigen en struiken die veel voedsel, beschutting en waardplanten bieden voor 
vlinders. Op Soeslo is trouwens ook de zeldzame kamsalamander ontdekt tijdens het onderzoek. Dat is 
echt mooi en reden om de poelen op Soeslo extra in de gaten te houden en zorgvuldig te beheren. Op De 
Horte kwam de kamsalamander al langer voor.”

Sleedoornpage
Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat Zwolle een belangrijke stad is voor de prachtige slee-
doornpage. De rupsen van deze vlinder zijn afhankelijk van de sleedoorn. Piepkleine witte eitjes zijn door 
vrijwilligers in weer en wind in de wintermaanden op de donkere takken van de sleedoorn gezocht en ge-
vonden. Ook hier bleken gebieden nog potentie voor uitbreiding van deze mooie en bijzondere soort te 
hebben. Vandaar dat er binnendijks bij bijvoorbeeld de Buitenlanden Langenholte en de Marshoek slee-
doorn aangeplant gaat worden.

Das
Afgelopen voorjaar is in de Zwolse wijk Assendorp een das gezien. Uniek, want in Nederland zijn dassen 
niet echt stadsdieren. Maar de dassen zijn niet echt ver weg van de stad Zwolle en doen het best goed in 
gebieden waar je afwisselend bos, houtwallen, weiden en kleinschalig boerenland hebt. Een probleem blijft 
het aantal verkeersslachtoffers. Maar door te weten waar de burchten zijn en waar de dassen foerageren 
kunnen we wel proberen het beheer er zo goed mogelijk op aan te passen.”

Kwartelkoning
Dankzij nachtelijk vrijwillig onderzoek weten we nu precies waar de kwartelkoning, die ’s nachts zijn La-
tijnse naam Crex crex roept in de uiterwaarden, voorkomt. Met deze kennis kunnen gebiedseigenaren nu 
op perceelniveau met pachters afspraken maken over het maaimoment. En dit gebeurt ook. Kristian: „Vo-
rig jaar zag een van onze pachters in het perceel dat hij van ons later moest maaien vijf jongen van de 
kwartelkoning. Het is mooi om te horen dat het aangepaste beheer resultaat oplevert!”

Vleermuizen
Ook het lanenbeheer wordt veranderd. „We proberen nu de laan als geheel zo lang mogelijk in stand te 

Figuur 3:  Vrijwilligers leggen een broeihoop aan voor ringslangen.  
 (foto: Ruud Ploeg). 

Ringslang
Uit het faunarapport blijkt dat het gebied 
bij de golfbaan in potentie aantrekkelijk 
is voor de ringslang. De dichtstbijzijn-
de populatie bevindt zich op landgoed 
De Horte. Via de watergang De Emmer-
tochtsloot, die in beheer is bij het Wa-
terschap Groot Salland, staan deze twee 
gebieden met elkaar in verbinding. Kris-
tian: „Met onze vaste vrijwilligers van 
Natuurwerkgroep De Horte gaan we nu 
broeihopen voor ringslangen aanleggen 
aan de andere kant van de Poppenallee. 
Zo willen we de kans vergroten dat de 
ringslangen zich op de golfbaan vesti-
gen. Deze groep is elke donderdagoch-
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houden omdat ze een belangrijke oriëntatiefunctie hebben voor vleermuizen. Ga je bij grote gaten in de 
laan, die kunnen ontstaan als meerdere bomen slechte takken hebben, die bomen vervangen, dan raken 
de vleermuizen gedesoriënteerd. Om diezelfde reden bekijken we in die gebieden waar veel vleermuizen 
voorkomen ook het houtwallenbeheer. Halen we eens per vijf jaar alle hout weg of kunnen we beter jaar-
lijks dunnen?”

Knoflookpad
Daarnaast willen we in de Marshoek ook meer doen voor de knoflookpad, die in Zwolle nog voorkomt. Deze 
in Nederland zeldzame pad heeft poelen zonder vis nodig en rul zand om zich in te kunnen graven. In de 
Marshoek, langs de Overijsselse Vecht, zijn deze elementen mogelijk te maken of al aanwezig. Een kans-
rijke plek voor uitbreiding van de soort dus. 

Mooie samenwerking
Bovengenoemde voorbeelden zijn een greep uit de maatregelen die onze fauna verder kunnen helpen. Het 
mooie is dat de samenwerking met vrijwilligers, gemeente, waterschap, Landschap Overijssel en Ecogroen 
verrassende inzichten biedt. Door de inzet van vrijwilligers en door aanpassingen in het beheer en beplan-
ting van terreinen worden levensomstandigheden voor (bedreigde) soorten verder verbeterd. Kristian: „Wij 
zijn dan ook enthousiast over dit faunaonderzoek: zowel over het resultaat als over de goede 
samenwerking die tot het resultaat heeft geleid.”

Figuur 4: Buitenlanden Langenholte (foto: Landschap Overijssel)
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Oproep werkgroep gezinsactiviteiten IVN

De werkgroep gezinsactiviteiten is op zoek naar een nieuw  lid. Vanwege een verhuizing van een werkgroeplid 
en de zwangerschap van een tweede werkgroeplid zijn we op zoek naar versterking. De werkgroep 
gezinsactiviteiten organiseert op jaarbasis vier natuuractiviteiten voor kinderen in de basisschool leeftijd 
(4-12 jaar). Deze activiteiten vinden altijd op  zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur plaats. Na een 
paar jaar op het Doepark Nooterhof organiseren we nu ook twee keer per jaar op een andere locatie een 
activiteit met een eigen thema. Thema’s die al een keer aan bod  gekomen zijn: Oer is stoer; Kabouterpad, 
Champignon & co, Zie ze vliegen; Heksen enz.

Hoeveel tijd je kwijt bent met voorbereiden is moeilijk te zeggen. Per excursie komen we één of twee keer 
bij elkaar om plannen te maken en voor te bereiden. Ook ben je thuis nog bezig met bijvoorbeeld het  
uitproberen van een activiteit,  boodschappen  doen of een persbericht 
schrijven. 

Op de website van het IVN staat  een foto impressie van de activiteiten van afgelopen jaar. 
(www.ivnzwolle.nl)

Spreekt dit je aan neem dan vrijblijvend contact op met Annet v.d.Wal  a-vander-wal@versatel.nl   
voor meer informatie  of om een keer mee proef te draaien.

Figuur 1:  Vuur maken met de firesteel.  
 (foto: Carin van de Ploeg)

Figuur 2:  Marshmallows roosteren bij het vuur.
 (foto: Carin van de Ploeg)
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De Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna (VOFF), waarvan de KNNV deel uitmaakt, werkt mee aan het 
project ‘Signalering Exoten’ van het Team Invasieve Exoten van het Ministerie van Economische Zaken en 
de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Het Team Invasieve Exoten brengt regelmatig een nieuwsbrief 
uit, ‘Kijk op Exoten’, waarvan in september 2014 nummer 9 verscheen. De KNNV Uitgeverij bracht onlangs 
ook een boek uit over exoten: Veldgids Exoten. In dit artikel wordt ingegaan op exoten onder de planten 
in de gemeente Zwolle.

Algemeen
De Zwolse flora omvat enkele honderden plantensoorten. Een precieze telling van het aantal is nooit uit-
gevoerd, hoewel wel voldoende data beschikbaar zijn dankzij vrijwilligers (floron, plantenwerkgroep) en 
karteringen door gemeente Zwolle en provincie.

Met exoten kan het vreselijk verkeerd gaan. Als je in Engeland grote beken en rivieren omzoomd ziet met 
de reuzenbalsemien – die in de zomer paars zien van deze op zich mooie plant - dan is er dus iets faliekant 
verkeerd gegaan. Een nieuweling heeft zich massaal weten uit te breiden ten koste van andere soorten 
in dit biotoop, zoals het inlandse groot springzaad. Maar geldt dit ook voor het bezemkruiskruid langs de 
Nederlandse spoorwegen en autosnelwegen? Verschillende vederkruiden rukken op – met dank aan niet 
nadenkende aquariumhouders? – maar geeft dat reden tot zorg? Waterpest heeft toch ook een plekje 
gevonden in ons rurale landschap? Zijn waterpest, bospest en mospest echt die opdringerige 
buitenlanders die onze eigen soorten hebben verdrongen?

Een vraag is hoeveel van de Zwolse soorten lastige of hinderlijke exoten zijn, vreemdelingen die zich hier 
hebben gevestigd, een plekje hebben gevonden en daarbij zich invasief gedragen. Waar ze zijn verschenen 
drukken ze de andere flora weg door er simpelweg overheen te groeien (bijv. reuzenberenklauw) of de 
bodem zo af te dekken dat andere soorten kansloos zijn (o.a. watercrassula).

In dit artikel beperk ik mij tot vier soorten: brede waterpest, bezemkruiskruid, reuzenbereklauw en de 
Amerikaanse vogelkers. In deze volgorde, want het is ook de volgorde waarin genoemde soorten zich naar 
mijn waarneming binnen de gemeente Zwolle `presenteerden` als probleemsoort (tabel 1 vermeldt ook 
andere exoten die zich in de gemeente hebben gevestigd of die verwacht kunnen worden).

Enkele soorten uitgelicht

Brede waterpest (Elodea canadensis)
De brede waterpest werd in ons land voor het eerst ontdekt in de 19e eeuw en wist zich over het hele land 
uit te breiden. Zij is afkomstig uit Noord-Amerika. Binnen de gemeente Zwolle komt zij voor in 
boerensloten in het buitengebied; de polders Mastenbroek, Veenenkampen en Gennerbroek zijn de 
kerngebieden, met daarnaast nog verspreide groeiplaatsen. In de uiterwaarden ontbreekt de soort (Figuur 
1). Waar deze waterpest voorkomt domineert zij vaak, maar zelden voor honderd procent. Zij laat nog 
wat ruimte voor de oorspronkelijk flora van bijzondere fonteinkruiden, zoals plat en puntig fonteinkruid. 
De soort heeft zich een plekje ingedrongen zonder de autochtone bevolking geheel weg te drukken in een 
tijd, de 19e eeuw, dat de waterkwaliteit van boerensloten nog goed was. Dus een tijd dat van uitspoeling 
van stikstof en fosfaat amper sprake was en het slootwater helder was. Er werd toen zorgvuldig met de 
kostbare mest omgegaan.

Juist de vermesting, de sterke toename van voedingsstoffen in het water in de 20e eeuw, heeft het leefge-
bied voor deze exoot sterk ingeperkt. Die leidde namelijk tot een sterke toename van kroos en draadalgen. 

Invasieve exoten onder de flora in het Zwolse                                      
buitengebied; gedogen of bestrijden? door Piet Bremer
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Opmerkelijk genoeg is zij zelfs op de Rode Lijst beland (van der Meijden et al., 2000). De auteurs consta-
teerden namelijk een afname van de soort in een aantal redelijk goed onderzochte kilometerhokken tussen 
het begin van de 20e eeuw en het eind van deze eeuw. Ik kan me de discussie nog herinneren of je een 
ingeburgerde exoot wel op de Rode Lijst kon plaatsen, maar er was toch het idee dat al lang in ons land 
groeiende exoten als ingeburgerd mogen worden beschouwd. Waar de smalle waterpest alle kans kreeg 
om zich uit te breiden door gebruik te maken van de hoge beschikbaarheid van voedingsstoffen, namen 
tegelijkertijd brede waterpest en de fonteinkruiden af of verdwenen. 

Figuur 1: Verspreiding van brede waterpest in de gemeente Zwolle (bron: flora database provincie Overijssel, zwarte 
punten). In de figuur is met lichtgroen de stad Zwolle weergegeven, de spoorwegen met rode lijnen en de belangrijkste 
wegen als groene lijnen.

Bezemkruiskruid (Senecio inaeqidens)
Omstreeks 1988 werd de soort voor het eerst binnen de Zwolse grenzen opgemerkt. Planten werden 
toen gevonden bij de Bomhofsplas, op het terrein van de oude steenfabriek van Windesheim en langs de 
Rieteweg binnen Zwolle (Bremer 1988) (figuur 2). Kon toen de vlag uit om deze soort te verwelkomen of 
juist niet? De soort werd in ons land voor het eerst gevonden in 1939 op het terrein van een wolfabriek in 
Tilburg en was aangevoerd met wol uit Zuid-Afrika.

Desondanks begon haar opmars in Nederland in het zuiden van ons land en was eerst geconcentreerd 
langs de spoorlijnen, waarna de soort ook de autosnelwegen `ontdekte`. Zij nam hier een deels nog niet 
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bezette niche in: de smalle stroken langs wegen en middenbermen die voor veel soorten te extreem zijn 
door droogte in de zomer en hoge zoutgehalten in de winter. Na het strooien van zout  komt namelijk veel 
zout door afspoelend smeltwater direct naast de weg terecht.

Bezemkruiskruid kleurt nu vele tientallen kilometer middenberm geel in onze provincie, en elders in 
Nederland heeft zij zich overal genesteld. Dit geldt ook voor de gemeente Zwolle, waar de grootste popu-
laties voorkomen langs de A28 (figuur 2). De mate van voorkomen langs het spoor is minder volledig 
gekarteerd vandaar de vraagtekens in de figuur. Behalve langs (spoor)wegen ziet de soort kans op braak-
liggend terrein te verschijnen. Het staat op het industrieterrein Voorst en op het terrein van de voormalig 
verffabriek aan de Friese wal, midden in de stad. Dit jaar viel het me op dat de soort ook een opmars 
begonnen is langs provinciale wegen en gedijt tussen de grasbeton stenen direct naast de verharding.

Is de soort een bedreiging voor de eigen, oorspronkelijk flora? Haar opmars lijkt niet ten koste te zijn 
gegaan van autochtone soorten. In de smalle stroken langs wegen moet het concurreren met o.a. Deens 
lepelblad (bloeit vroeger in voorjaar en sterft dan af, is trouwens zelfs ook nieuwkomer die reageert op het 
zout strooien), hertshoornweegbree (ook een zoutplant) en muurpeper (die het hele jaar groen blijft). De 
soort zoekt kale bodems op, waar andere soorten niet in staat zijn tot snelle bodembedekking. Waar de 
kruidlaag al gesloten is, zoals in grasland, ziet ze amper kans om een plekje te vinden en bij een eerste 
maaibeurt delft zij het onderspit. Ik verwacht dat de soort in Zwolle nog verder zal toenemen en met haar 

Figuur 2: Verspreiding van bezemkruiskruid in de gemeente Zwolle. Het kaartje geeft alleen puntwaarnemingen en is 
niet volledig. Dat geldt vooral voor de spoorlijnen (met ? aangeduid).
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gele kleur en lange bloeitijd eerder bijdraagt aan de bloemenrijkdom van bermen en spoordijken dan dat 
zij een bedreiging is of zal vormen. Er is naar mijn inschatting dus weinig reden tot zorg.

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
De reuzenberenklauw is een indrukwekkende soort. Ze behoort met haar soms meer dan twee meter hoge 
bloeistengels tot de meest robuuste kruiden in ons land. Het is een exoot die afkomstig is uit Zuidwest-
Azië. Hoewel als heel grote plant mooi en indrukwekkend is haar reputatie niet onbesproken. Bij aanraken 
treedt een huidallergie op wat tot vervelende blaren kan leiden. Niet aanraken is dus het advies. Wanneer 
de soort met enkele exemplaren een bosrand, berm of park opfleurt is er niet veel aan de hand. Maar 
kleine plekken kunnen zonder maaibeheer erg groot worden en de situatie kan geheel uit de hand lopen. 

De twee voor mij meest schrikbarende groeiplaatsen in ons land – en er zullen meer zijn - zijn die van 
het Kromslootpark ten westen van Almere-Haven, waar het lijkt alsof het hele park onder de reuzenber-
enklauw is verdwenen. En ook bij de spoorinsnijding noordelijk van Steenwijk heeft Prorail te laat haar 
verantwoordelijkheid onderkend. Een prachtige keileeminsnijding met een bijzondere flora (geelhartje, 
blonde zegge, kammos) is hier onder rozetten van deze berenklauw verdwenen. Er wordt nog wel eens 
wat gemaaid, maar systematisch twee maal maaien en dat voor meerdere jaren is het enige wat helpt. 
De soort is twee- of driejarig. Dus de bloeiende planten worden niet oud en als er geen nieuw zaad meer 
gevormd wordt kan in enkele jaren de strijd worden gewonnen. De levensduur van de zaden is namelijk 
beperkt. Maar om een strijd winnen  moet die eerst wel aangegaan worden.

Toen de eerste planten verschenen bij de ingang van het moerasspireahooiland in het Aapark heb ik de 
planten systematisch het leven zuur gemaakt door ze bij elk bezoek af te maaien. De soort is nu 
verdwenen. Voor deze soort geef ik het advies alle plekken in de gemeente goed in kaart te brengen, af 
te wegen hoeveel ruimte de soort mag hebben (je zou kunnen zeggen dat een soort op enkele plekken 
voor mag komen maar groeiplaats erg klein moeten blijven, bijv. niet meer dan met een doorsnede van 
5 meter) en het beheer hierop af te stemmen. Uitroeien hoeft niet, maar de bloeiwijze tijdens volle bloei 
en dus ruim voor de zaadzetting afhakken is wel de makkelijkste manier om een probleem te voorkomen.

Bospest of Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Deze uit Noord-Amerika afkomstige struik of lage boom is in ons land begin 20e eeuw geïntroduceerd 
(Figuur 3). Zelfs bij het planten en zaaien van bos in de Noordoostpolder werd de soort actief ingebracht 
met het idee dat het blad na afvallen bij zou dragen aan de ontwikkeling van de bodem. Ondertussen 
weten we beter.

Waar de heide ontgonnen is en een enkele struik aan de bosrand voorkomt is er nog niet zo veel aan de 
hand. Maar in het Reestdal komt oud eikenhakhouthout voor waar bij de laatste of voorlaatste keer dat 
de stoven en stobben werden gehakt bospest haar kans schoon zag, in hoog tempo over de stobben heen 
groeide, de jonge loten van de eikenstobben door lichtgebrek deed afsterven en het heft overnam. Het is 
dan wel koddig te zien dat zo`n hakhoutbosje opnieuw wordt afgezet. Tweehonderd jaar eikenhakhout met 
prachtige eikenstobben is dan afgestorven en een eerste generatie bospesthakhout verschenen. Hier is dus 
iets grondigs misgegaan. Bij het afzetten van eikenhakhout is nagelaten bospest grondig te bestrijden. Het 
zal een kostenfactor zijn geweest met desastreuze gevolgen. 

Binnen de gemeente Zwolle liggen nog enkele eikenhakhoutbossen die alle eeuwenoud zijn en waarvan 
dat op de Agnietenberg deels nog wordt gehakt. Hier is na het laatste hakken, zo`n 15 jaar geleden, de 
bospest ook opgeslagen en heeft zij een deel van de stobben verstikt. Maar veel eikenstobben en -stoven 
komen nog voor, wat het tot het belangrijkste voorbeeld van oud nog beheerd eikenhakhout maakt in 
onze regio. In 2012/2013 heeft de gemeente Zwolle hier bijna alle hoog opgeschoten bospeststruiken 
afgezet. Het is goed een lijn aan te houden van zero tolerance en mijn advies zou zijn dit ook elders op de 
zandgronden binnen de gemeente toe te passen, zoals in het Erfgenamenbosch en nabij gelegen hakhout-
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bosjes. Bij voorkeur alle bospest bestrijden waardoor in de eikenbossen de struiklaag vooral gaat bestaan 
uit autochtone soorten zoals vuilboom, lijsterbes of soms hulst. Dat daar ook het Canadese krentenboomp-
je tussen staat – ook een exoot uit Noord-Amerika – is veel minder verontrustend. Deze ingeburgerde 
vreemdeling neemt een veel bescheidener plek in en is geen bedreiging voor hakhout of de bijzondere 
kruidlaag in sommige hakhoutbossen. 

Slotopmerkingen
Nieuwe soorten hoeven geen bedreiging te zijn. Ze hebben door de eeuwen heen onze flora verrijkt. Veel 
soorten komen van oorsprong hier niet voor. Dat geldt voor de mispel, tamme kastanje, korenbloem en 
het knopkruid. Er ontstaat een probleem als een exoot zich agressief gedraagt, zich binnendringt in half-
natuurlijke vegetaties en een bedreiging vormt voor de oorspronkelijke flora. Dan is er reden om in te 
grijpen. Met het uitwerken van de vier soorten hiervoor mag de teneur duidelijk zijn. Sommige nieuwel-
ingen gedragen zich naar behoren. Ze zijn niet of maar in beperkte mate een bedreiging voor de inlandse 
flora. Soms zijn ze als een welkome verrijking te zien, geven ze kleur, zoals het bezemkruiskruid langs 
de autosnelwegen. Veel soorten moeten in de gaten worden gehouden. Floron vrijwilligers, c.q. leden 
van plantenwerkgroepen, kunnen hier heel belangrijk werk doen. Zij zijn vaak ook de eersten die nieuwe 
soorten opmerken, vaak uit enthousiasme voor het vinden van iets nieuws, en kunnen de waarnemingen 
makkelijk doorgeven (zie Exoten melden).

Voor een reeks van soorten is een doorpakkend, consequent bestrijdingsbeleid noodzakelijk. Dat geldt voor 
de bospest in het Zwolse eikenhakhout en de reuzenbereklauw als plekken iets te groot worden. Misschien 
is het beter toch maar alle plekken te verwijderen. In onze wateren was eerder al waterpest verschenen. 
Andere woekeraars, als grote waternavel en ongelijkbladig vederkruid hebben zich al aangediend en zijn 
door het Waterschap Groot Salland verwijderd uit Zwolle-Zuid (Reeze 2012). Voor de bermen en bossen 
ligt er ook een verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle, die wat bospest betreft al maatregelen heeft 
genomen. Richting verantwoordelijke organisaties geldt de aanbeveling een integraal plan te maken over 
hoe om te gaan met ongewenste exoten (inclusief fauna).

Figuur 3: Een bloeiende bospest of Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). (foto: Piet Bremer)
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Ongelijkbladig vederkruid vooral na 1990 +
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Tabel 1. Exotische plantensoorten in de gemeente Zwolle of in aangrenzende gemeenten, die in meer of mindere mate 
overlast kunnen geven. De tabel geeft de mate aan waarin bestrijding noodzakelijk is. Ook de periode van inburgering 
is vermeld (o.a. gebaseerd op de FLORON-site) en de mate van voorkomen in de gemeente Zwolle: r = zeldzaam, + = ver-
spreid, ++ = algemeen in haar habitats, - = niet waargenomen (bron atlas FLORON op internet, www.floron.nl)

Persoonlijk initiatief
Tegelijk met het schrijven van dit artikel blijkt in Zwolle-Zuid de situatie wat de reuzenberenklauw iets 
minder rooskleurig dan in mijn verhaal geschetst. Er zijn hier toch al een aantal grotere plekken waar be-
strijding nodig is. Door de heer Jelle Zijlstra is al actie ondernomen om de nodige plekken aan te pakken 
en zijn de nodige uren arbeid verzet. Wie mee wil helpen om deze en andere exoten de baas te blijven in 
het Zwolse kan met hem contact opnemen (jellezijlstra@telfort.nl).

Signaleringsproject Exoten
Het ministerie van EL&I wil een goed beeld krijgen van de verspreiding van exotische planten en dieren in 
Nederland. Daarom is het Signaleringsproject Exoten gestart op initiatief van het Team Invasieve Exoten.

Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren, uit te kijken naar exoten 
en waarnemingen te melden in Waarneming.nl of Telmee.nl. Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn 
interessant voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en beleidsma-
kers in Nederland.

Wij willen iedereen vragen om waarnemeningen van exoten te melden. Dat kan via www.waarneming.nl 
of via www.telmee.nl.
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De Natuurkoffer. Een project van de IVN-werkgroep 
Groen voor Ouderen Zwolle door Wietske van Santen-de Vries

“Kijk dit is een teunisbloem! Hij heeft gele bloemen maar dat kun je nu niet zo goed zien.” De zon schijnt 
naar binnen en daar houden teunisbloemen niet van. Ze zien er dan wat verlept uit. Maar als het donker 
wordt gaan de nieuwe bloemen open. Zij maken daar een zacht ‘plop’-geluidje bij. “Mijn Teunis zegt nooit 
‘plop’”, is de reactie van een van de bewoners van het verzorgingstehuis.

We zitten met elkaar in de huiskamer en praten over de zomer. Een van de dames heeft de door mij meege-
brachte (veld)bloemen in een grote vaas gezet. Zij herkent verschillende bloemen van vroeger: margrieten 
en een koekoeksbloem. Wat een rommel, zegt een ander. Er zitten namelijk ook grassen bij. Toch wil zij 
wel even ruiken aan de lavendel. Ja, dat doet haar denken aan de linnenkast van haar moeder. We bekijken 
de foto’s uit de koffer. Op één foto staat een prachtige eikenboom. Die vindt iedereen heel mooi. Ik heb 
een paar takjes meegenomen, waar het dopje van het eikeltje nog aanzit. Iemand weet nog dat zij als kind 
daarmee ging ‘pijpjeroken’.

We zien een koe in de wei en proberen daar een spreekwoord bij te bedenken. En bij een foto van een 
heideveld zingen we ‘Op de grote stille heide’. Dan gaan de ogen van iemand die al die tijd wat heeft zitten 
dommelen open en wordt er meegezongen.

Zo ongeveer verlopen de natuurkofferbijeenkomsten voor dementerende bewoners van een zorginstelling. 
Tenminste wanneer we werken in een huiskamer met zes tot acht bewoners. Bij het werken met een gro-
tere groep, wordt het meer een presentatie, meer eenrichtingsverkeer.

Een meegebrachte dahlia voor zijn schoonmoeder in het verzorgingstehuis was voor Jan Westera de aan-
leiding voor het ontwikkelen van de Natuurkoffer. Zijn schoonmoeder die nauwelijks nog reageerde op haar 
omgeving, glimlachte toen zij de dahlia zag. Die herkende ze nog vanuit haar eigen tuin. Jan moest in die 
tijd een afstudeeropdracht maken in het kader van de IVN-Natuurgidsenopleiding. De ervaring met de 
dahlia vormde de basis voor zijn idee. Hij wilde de natuur weer dichter bij de mensen in tehuizen brengen. 
Hij ging met een koffer met foto’s en materialen uit de natuur de tehuizen in. Hem bleek al gauw dat de 
bewoners positief reageerden, er werd gelachen en gezongen. De activiteitenbegeleiders waren ook van 
mening dat de natuur een goed middel is om contact te leggen met bewoners.

Jan werkte verschillende thema’s uit: de jaargetijden, de uiterwaarden, de wadden… Er kwamen handlei-
dingen bij de foto’s en tips voor werkwijzen. Spreekwoorden bedenken, liederen, hoe een vetbol te maken. 
Er ontstond een IVN-werkgroep ‘Groen voor Ouderen’, zodat er in meer tehuizen aan de gang kon worden 
gegaan. Ook werd het mogelijk om koffers uit te lenen aan tehuizen, zodat de verzorging daar zelf mee 
aan de slag kan.

Wij, de leden van de werkgroep, doen ons werk met veel plezier. Iedere bijeenkomst verloopt anders. 
Bewoners kunnen rake, soms amusante waarnemingen doen. Ze kunnen je aan het lachen brengen, maar 
soms ook in verlegenheid. Zo vertelde een mevrouw mij dat zij een schipperskind was. “Ja”, zei ik enthou-
siast, “daar ken ik nog een versje van.” Vrolijk zongen wij met zijn allen “Alles in de wind, alles in de wind, 
’t is maar een schipperskind.” “Nee”, riep de mevrouw een beetje boos, “mijn moeder heeft mij geleerd dat 
het moet zijn ‘het is een schipperskind’ en niet ’het is máár een schipperskind’.” Een adequate reactie en ik 
schaamde mij wel een beetje.

We proberen contact te krijgen met bewoners, die vaak in zichzelf gekeerd en passief zijn. Dat lukt niet 
altijd en dan is het fijn dat er ook bewoners zijn, die nog levendig en belangstellend zijn. Zij kunnen leuk 
vertellen over hoe het vroeger toeging en dan gebeurt het soms zomaar dat een stille bewoner zich opeens 
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ook in het gesprek mengt.

Speciale kennis of kwaliteiten hoef je voor dit werk niet te hebben. Enige kennis van de natuur is vanzelf 
gewenst, maar het belangrijkste is dat je je kunt thuis voelen bij de bewoners. Zij reageren soms onver-
wachts en zeggen nogal eens onverbloemd wat zij van iets of iemand vinden. Daar moet je tegen kunnen. 
Het is niet kwaad bedoeld. Het is ook prettig als je tegen een zekere wanorde kunt. Mensen staan bijvoor-
beeld opeens op, lopen weg en komen weer terug. En natuurlijk wordt al snel vergeten wat er gezegd is 
of wat er te zien viel.

Wij stellen wel de eis dat er iemand van de verzorging aanwezig is, als wij aan het werk zijn. Wij zijn 
vrijwilligers en geen hulpverleners of verzorgenden.

Onze werkgroep is maar klein en dan is dat wat je doet de bekende druppel op de gloeiende plaat. Wij zijn 
blij dat er nu enkele mensen zijn die grote interesse hebben om met ons mee te doen. Er komen regelmatig 
verzoeken van tehuizen om daar aan het werk te gaan. We hopen dat nog meer mensen mee willen doen. 
Het helpt dat Natuur en Milieu Overijssel op provinciaal niveau een project ‘De Groene Visite’ uitwerkt. Op 
verschillende plaatsen zal gestart worden met activiteiten als onze ‘Groen voor Ouderen’. Er is een lan-
delijke subsidie vanuit het Ministerie van Economie, Landbouw en Natuur om deze activiteiten te starten, 
scholing te geven en werkmateriaal te ontwikkelen. Wij gaan daar ook gebruik van maken.

We zijn van plan om deze winter nieuwe thema’s te ontwikkelen. ‘Rond de boerderij’ zal er een van zijn. 
Door een bijdrage van de provincie Overijssel is het mogelijk geworden om daarover een fraaie natuurkof-
fer te maken. Daar zijn we heel blij mee en gaan dus enthousiast aan de slag.

Figuur 1: De natuurkoffer. (foto: Anne-Floor Zuurbier)
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Dit jaar deed ik voor de vijfde keer mee aan de vogelzangcursus. De eerste keren zijn altijd in het Engelse 
Werk. We starten om acht uur ’s morgens en stoppen om ongeveer half tien. We lopen door het bos en gaan 
vaak ook nog even bij de uiterwaarden kijken. In het bos horen we de zanglijster, boomklever, boomkruiper, 
koolmees, pimpelmees, merel, winterkoning en roodborst.

Op een grasveld zagen we de grote lijster. Als we geluk hebben zien we een ijsvogel. Dit jaar zagen we de 
ijsvogel mooi bij het eiland. In de uiterwaarden zien we tureluurs, verschillende soorten ganzen en eenden 
en soms lopen er konijnen. Na een paar weken arriveren ook de zomergasten, zoals de tjiftjaf en iets later 
ook de fitis. We kijken ook altijd erg uit naar de zwartkop omdat die zo mooi zingt.

Na een paar keer naar het Engelse Werk gaan we ook naar andere plaatsen. Bij Zandhove zagen we de 
roodborsttapuit. Bij Kranenburg hoorden we de groene specht en vonden we ook nog een van zijn mooie 
groene veren. In het Westerveldse Bos zong de nachtegaal weer prachtig voor ons. In Windesheim zagen 
we een bever zwemmen. Dat is geen vogel maar wel heel leuk. Vanuit de vogelkijkhut de IJsvogel zagen 
we van erg dichtbij een ijsvogel.

Toen we naar huis fietsten gingen we nog even langs de kerkuilschuur op het landgoed Windesheim. En 
eindelijk zagen we de kerkuil. Ik keek omhoog naar een balk, daar zat de kerkuil op en keek naar beneden 
naar mij. We hoorden en zagen bij de Wezepsche Heide: fluiter, boomleeuwerik, bonte vliegenvanger. We 
zagen ook een hele familie gekraagde roodstaart in een struikje zitten, en de boompieper in een para-
chutevlucht.

De slotexcursie was bij het Reestdal. We zagen ooievaars, een hele mooie meikever en hoorden de spotvo-
gel. Dat was een mooi besluit van de vogelzangcursus 2014.

Vogelzangcursus 2014 door Anna de Vries 

Figuur 1:  Nachtegaal, zingend in een els in het Westerveld 
 se bos. (foto: Karl Veneman Jr.)

Figuur 2:  De zaterdag-gevorderdengroep bij het Wes 
 terveldse bos. (foto: Karl Veneman Jr.)
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Het brongebied van de Mosbeek door Elja van Dongen

De Mosbeek is een beek in Overijssel. De beek ontspringt op de westflank van de stuwwal van Ootmarsum 
en wordt gevoed door een groot aantal bronnen. Op 24 mei 2014 bracht de Plantenwerkgroep van de 
KNNV-Zwolle een bezoek aan dit bijzondere gebied, dat eigendom is van Landschap Overijssel. Dit artikel 
geeft een overzicht van de habitattypen in het Dal van de Mosbeek, doet daarna verslag van de eigen 
waarnemingen en gaat vervolgens in op de knelpunten en potenties van het brongebied.

Habitattypen in het Dal van de Mosbeek
Het Dal van de Mosbeek kent een lange ontstaansgeschiedenis. Twente was enkele miljoenen jaren ge-
leden een ondiepe zee. Later kwamen de ijstijden, die een belangrijk stempel drukten op het landschap. 
Enorme ijsmassa's schoven zand, leem en grind voor zich uit. Zo ontstonden de stuwwalcomplexen van 
Ootmarsum en Vasse.

Na de ijstijden werd het klimaat milder en het gebied werd door de mens beetje bij beetje in cultuur 
gebracht. Het Dal van de Mosbeek is van oorsprong een nat gebied. De weinige droge plaatsen werden 
gebruikt om te wonen en om gewassen als rogge en spelt, een primitieve tarwesoort, te verbouwen. Op 
deze manier ontstond een fijnmazig patroon van dorpen, landbouwgronden, struweel, houtwallen, droge 
en vochtige heidevelden en natte hooilanden.
De afwisseling van zand, grind en keileem in de ondergrond maakt het gebied zeer gevarieerd en rijk aan 
bronnen. Op veel plekken op en rond de heuvels komt spontaan water uit de bodem opwellen. Dit kwelwa-
ter kan moeilijk wegzakken door de lemige bodem en vormt daardoor kleine stroompjes. Uiteindelijk zakt 
dit water, vaak in minibeekjes, af naar de laagst gelegen delen, waar het uitkomt in de Mosbeek.

Figuur 1:  De ligging van het brongebied van de Mosbeek bij Mander (rode cirkel); de Plantenwerkgroep KNNV-Zwolle 
 bezocht op 24 mei 2014 de groen omlijnde vierhoek binnen de rode cirkel) (zie kaart 3).
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De Mosbeek heeft zijn oorsprong in een klein schraal veengebied in de buurt van het dorpje Mander (zie 
figuur 1). Uit vele kleine openingen in de keileemlaag stroomt haast onmerkbaar water.  Het brongebied is 
ongeveer 2 ha groot en bevat een voor Nederland unieke stroomhoogveenvegetatie en is bekend vanwege 
het voorkomen van Vetblad. Dicht bij het brongebied ligt een stukje schraal grasland en een broekbos.

Het beheer van het brongebied bestaat uit het jaarlijks (eind september) maaien en afvoeren van het 
maaisel. Om te voorkomen dat de natte, zachte bodem beschadigd raakt, gebruikt Landschap Overijssel 
speciale, lichte machines. Voor de afvoer van het maaisel wordt een groot stuk zeil gebruikt. Als het maaisel 
erop ligt, trekt een lier het zeil uit het weiland. Het zeil heeft de bijnaam vliegend tapijt.
Het had trouwens niet veel gescheeld of Landschap Overijssel had dit gebiedje niet eens gekocht. Vlak na 
de Tweede Wereldoorlog ging een groep afgevaardigden kijken of de bron van de Mosbeek kon worden 
aangekocht. Men was niet echt onder de indruk, maar de dames in het gezelschap gingen overstag van-
wege de uitbundige bloei van moerasvergeet-mij-nietjes. Zij drongen er bij de heren op aan om het gebied 
toch te kopen. Later zijn, mede dankzij de inspanningen van Victor Westhoff, grote delen van het beek-
landschap aangekocht.

Figuur 2:   De loop van de Mosbeek (blauw).

Tegenwoordig behoort dit gebied tot het Natura2000-gebied "Springendal en Dal van de Mosbeek" (zie 
Figuur 2). Natura 2000 is het samenhangende Europese ecologische netwerk bestaande uit de gebieden 
aangewezen onder de Habitatrichtlijn. Dit netwerk moet de betreffende natuurlijke habitattypen en habitats 
van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of 
in voorkomend geval herstellen. In het brongebied van de Mosbeek komt op een klein oppervlak een aan-
tal kwetsbare habitattypen voor, te weten trilveen, kalkmoeras, vochtige heide, blauwgrasland, heischraal 
grasland en beekbegeleidend bos.

Het habitattype Trilveen betreft hier het subtype van neutrale tot basische, mineralenrijke, mesotrofe 
(gematigd voedselrijke) milieus. Het is een overgangsmilieu tussen water- en landgemeenschappen. Er is 
actieve veenvorming en de vegetatie staat steeds onder invloed van enerzijds neerslagwater en anderzijds 
grond- en/of oppervlaktewater. De grens tussen dit overgangsveen en aangrenzende vegetatietypes op 
natte veengronden is vaak moeilijk te trekken.

Het zijn vaak soortenrijke gemeenschappen waarin hooggespecialiseerde soorten als Ronde zegge, 
Draadzegge, Slank wollegras en bruinmossen prominent aanwezig kunnen zijn. Ze hebben meestal een 
kenmerkend bulten- en slenkenpatroon. Dit subtype komt in Nederland meestal samen voor met het habi-
tattype kalkmoeras. In dit subtype kunnen Groenknolorchis en Geel schorpioenmos voorkomen.

Dit habitattype is uiterst gevoelig voor verstoringen van de complexe waterhuishouding, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Een verstoring van een van de componenten, door bv. drainage, verhoogde nutriënten-
concentraties in het grond-, regen- of oppervlaktewater, verminderde toevoer van grondwater, verzuring 
door atmosferische depositie, pesticideninvloed, enzovoort, volstaat om heel het habitattype negatief te 
beïnvloeden.

Het habitattype Kalkmoeras is in Nederland zeer zeldzaam en de er voorkomende soorten zijn vaak ook 
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heel zeldzame soorten. Bovendien is dit type vaak onderdeel van gradiënten naar zuurdere, drogere, maar 
eveneens voedselarme standplaatsen. Hier kunnen bijvoorbeeld blauwgrasland, heischraal grasland, natte 
en droge heide voorkomen. Waar kalkmoeras ligt, is ook in de omgeving meestal veel meer moois te 
beleven. Kalkmoerassen liggen vaak op de meest kwetsbare plekken en die blijven alleen voedselarm als 
ook de hogere gronden eromheen arm blijven.

Kalkmoerassen komen verspreid over heel Europa voor, maar bijna overal zijn het relatief kleine en bijzon-
dere plekken. In Nederland is in totaal circa 10 ha aanwezig. In veel terreinen betreft het oppervlakten van 
hooguit enkele honderden vierkante meters. Het best ontwikkeld komt het kalkmoeras voor op plekken 
waar langdurige aanvoer van zeer basenrijk, soms met kalk verzadigd grondwater zorgt voor zeer gelijk-
matig natte en basenrijke omstandigheden. Op plekken waar zulk grondwater aan het maaiveld uittreedt, 
kunnen de Associatie van Vetblad en Vlozegge of de Associatie van Armbloemige waterbies voorkomen.

Kenmerkend is dat de grondwaterstanden vrijwel het hele jaar tot aan maaiveld komen. In zo’n permanent 
natte omgeving kunnen ook (veen)mosbultjes ontstaan die (deels) door regenwater worden gevoed en een 
zuurder karakter hebben. Er ontstaat dan een patroon van bulten en slenken met een afwisseling van kalk-
moeras in de slenken en natte heide of zelfs hoogveen op de bulten. Dergelijke permanent kwelgevoede 
systemen zijn te vinden in zeer reliëfrijk gebied, zoals op en rond stuwwallen. Het brongebied van de Mos-
beek is het beste voorbeeld en de grootste oppervlakte van dit habitattype in ons land. Daarom levert het 
gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype.

Goed ontwikkeld kalkmoeras is zeer soortenrijk met soorten als Moeraswespenorchis, Grote muggenorchis, 
Groenknolorchis, Tweehuizige zegge, Dwergzegge, Vlozegge, Blonde zegge, Gele zegge, Blauwe zegge, 
Ronde zegge, Armbloemige waterbies, Breed wollegras, Slank wollegras, Parnassia, Teer guichelheil, 
Paddenrus, Alpenrus en Knopbies.

Het beheer is zeer belangrijk voor de instandhouding van dit habitattype met prioritaire aandacht voor 
het behoud van een goede grond- en waterkwaliteit zonder inspoeling van landbouwmeststoffen of 
huishoudelijk afvalwater, behoud van een maximale kwel en bescherming tegen betreding. Een extensief 
maaibeheer is meestal noodzakelijk om verbossing tegen te gaan. Doorgaans is één maaibeurt in de zomer 
of nazomer voldoende.

Het habitattype Vochtige heide bestaat uit dwergstruikvegetaties met Gewone dophei in gebieden 
met permanent hoge grondwaterstand, vaak met een goed ontwikkelde moslaag met diverse soorten 
veenmossen en levermossen. De soortensamenstelling van vochtige heide wordt bepaald door het 
grondwaterregime en het beheer. Pijpenstrootje, Gewone dophei en Struikhei hebben meestal een hoge 
presentie en combinaties van deze soorten geven de vegetatie haar algemene aspect. Soms ontbreekt één 
van deze soorten. Hun abundanties (mate van talrijkheid) in de vegetatie zijn zeer gevarieerd.
Een kleine daling van de grondwaterstand of wijziging in de fluctuaties kunnen een verandering in de 
(dominante) soorten teweegbrengen. De begroeiingen zijn doorgaans half open tot gesloten, afhankelijk van 

Figuur 3:  Beenbreek in het bron- 
 gebied.
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het successiestadium en het gevoerde beheer. Kenmerkende planten zijn Beenbreek, Ronde zonnedauw, 
Trekrus, Heidekartelblad, Klokjesgentiaan en Veenbies. Deze vegetaties komen vaak voor in complexe 
mozaïekpatronen en overgangen met o.a. heischrale graslanden en trilveen met veenmossen.

Onder het habitattype Blauwgrasland wordt verstaan onbemeste, vochtige, één keer per jaar gehooide 
graslanden, die ‘s winters plas-dras staan en in de zomer enigszins uitdrogen. Ze danken hun naam aan 
de aspectbepalende blauwe kleur van hetzij bloemen, hetzij blaadjes van een aantal soorten zoals Blauwe 
knoop, Gewone vleugeltjesbloem, Blauwe zegge, Zeegroene zegge en Pijpenstrootje.
Andere kenmerkende soorten zijn Spaanse ruiter, Parnassia, Welriekende nachtorchis, Gevlekte 
orchis, Moeraswespenorchis, Moerasviooltje, Gewone dophei, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw, 
Heidekartelblad, Klokjesgentiaan, Veenpluis, Gagel, Blonde zegge, Vlozegge, Tandjesgras, Borstelgras en 
Pijpenstrootje.

Het habitattype Heischraal grasland is een vegetatie op voedselarme, onbemeste, meestal zure en 
vochtige bodems, waarin grassen of lokaal ook grasachtigen (zeggen, russen) domineren, maar waarin 
kruiden en dwergstruiken eveneens talrijk aanwezig zijn. Struikheide noch Gewone dopheide domineren, 
maar zijn gewoonlijk wel aanwezig. In vergelijking met heidevegetaties zijn heischrale graslanden soorten-
rijker en zijn de dwergstruiken niet dominant.Net zoals blauwgraslanden zijn vochtige heischrale gras-
landen onderhevig aan hoge grondwaterstanden tijdens de winter, eventueel tot boven het maaiveld. Het 
zomerpeil van het grondwater kan kortstondig wegzakken.
Kenmerkende soorten zijn Liggende vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, Tweenervige zegge, Borstelgras, 
Tandjesgras, Ronde zonnedauw, Trekrus, Klokjesgentiaan, Stekelbrem, Gewone dophei, Blauwe zegge, 
Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora en Luzula congesta), Tormentil, Gevlekte orchis en Gewone 
vleugeltjesbloem.

Het habitattype Beekbegeleidend bos is een smal, meestal lijnvormig bostype langs bronnen en bron-
beekjes, die kalkhoudend zuurstofrijk en voedselrijk grondwater van constante temperatuur aanvoeren. 
De standplaats is vochtig tot nat en schommelingen van het grondwaterpeil zijn vrij beperkt. Overstromin-
gen zijn uitzonderlijk en steeds van korte duur. Daar de eenheid meestal lineair voorkomt of slechts een 
zeer kleine oppervlakte inneemt, vinden we deze eenheid vaak terug in een complex met andere bostypen.

Het wordt gekenmerkt door een uitgesproken voorjaarsaspect. De planten weten te profiteren van het 
relatief warme bodemwater op het moment dat de grond in de omgeving nog niet op temperatuur is. 
De boomlaag wordt gedomineerd door Gewone es, Zwarte els en Populier. In de struiklaag overweegt 
Hazelaar. De meest typische soorten in de kruidlaag zijn Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, Reuzen-
paardenstaart, Bittere veldkers, Bosereprijs, Hangende zegge, Slanke zegge en Dotterbloem.

Figuur 4:  Gewone vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, Ge- 
 vlekte orchis, Blauwe knoop, Tormentil. (foto: Elja  
 van Dongen)

Figuur 5: Groot bronkruid. (foto: Elja van Dongen)
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Eigen waarnemingen in het dal van de Mosbeek
Een aantal leden van de plantenwerkgroep van de KNNV-Zwolle bezocht op 24 mei 2014 dit unieke gebied. 
Vanwege de kwetsbaarheid is dit gebied zonder toestemming van Landschap Overijssel niet toegankelijk 
(bij overtreding van dit verbod riskeert men een boete van € 96,-!). Het habitattype beekbegeleidend bos 
werd niet onderzocht.

Onze bevindingen staan aangegeven in de tabel aan het eind van het artikel. De meest opvallende soorten 
zijn ingetekend in de kaart in figuur 6 (Rl.: Rode lijst).

Figuur 6:  De vier gebieden binnen het onderzochte terrein met de locaties van de meest opvallende soorten; rood om- 
 lijnd een stukje in gebied 4 met vrijwel alleen Beenbreek.

De belangrijkste gevonden soorten zijn:

Gebied 1 (28 soorten):
Heel veel Vetblad (Rl.: Bedreigd), Tormentil en Geelgroene zegge.
Veel Blauwe knoop (Rl.: Gevoelig), Blauwe zegge, Gevlekte orchis (Rl.: Gevoelig) en Grote ratelaar.
Verder o.a. Gewone vleugeltjesbloem (Rl.: Kwetsbaar), Heidekartelblad (Rl.: Kwetsbaar), Kleine valeriaan 
(Rl.: Kwetsbaar), Spaanse ruiter (Rl.: Kwetsbaar), Gewone dophei, Groot bronkruid, Rietorchis, Struikhei 
en Zwarte zegge.

Gebied 2 (27 soorten):
Heel veel Geelgroene zegge, Tormentil en Vetblad (Rl.: Bedreigd).
Veel Blauwe knoop (Rl.: Gevoelig), Blauwe zegge, Gevlekte orchis (Rl.: Gevoelig), Gewone waterbies en 
Grote ratelaar.
Verder o.a. Armbloemige waterbies (Rl.: Bedreigd), Bittere veldkers, Echte koekoeksbloem, Grote boter-
bloem, Heidekartelblad (Rl.: Kwetsbaar), Kleine valeriaan (Rl.: Kwetsbaar), Moerasviooltje, Ronde zonne-
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dauw (Rl.: Gevoelig), Schildereprijs, Veenpluis en Zwarte zegge.

Gebied 3 (24 soorten):
Heel veel Geelgroene zegge, Tormentil en Vetblad (Rl.: Bedreigd).
Veel Blauwe knoop (Rl.: Gevoelig), Blauwe zegge, Gevlekte orchis (Rl.: Gevoelig) en Grote ratelaar.
Verder o.a. Heidekartelblad (Rl.: Kwetsbaar), Kleine valeriaan (Rl.: Kwetsbaar), Parnassia (Rl.: Kwets-
baar), Kruipend zenegroen, Moeraszoutgras en Zwarte zegge.

Gebied 4 (35 soorten):
Heel veel Beenbreek (Rl.: Kwetsbaar), Geelgroene zegge, Tormentil en Vetblad (Rl.: Bedreigd). 
Veel Blauwe knoop (Rl.: Gevoelig), Blauwe zegge, Gevlekte orchis (Rl.: Gevoelig), Grote ratelaar, Grote 
wederik en Vlozegge(Rl.: Bedreigd).
Verder o.a. Brede orchis (Rl.: Kwetsbaar), Gewone dophei, Heidekartelblad (Rl.: Kwetsbaar), Kamvaren, 
Kleine valeriaan (Rl.: Kwetsbaar), Kleine zonnedauw, Moerasviooltje, Moeraszoutgras, Parnassia (Rl.: 
Kwetsbaar), Ronde zonnedauw (Rl.: Gevoelig), Sterzegge, Struikhei, Veenbies(Rl.: Kwetsbaar) en Zwarte 
zegge.

Alle vier gebieden (zie de blauwe stippen in figuur 6) vertonen kenmerken van zowel trilveen, 
kalkmoeras, vochtige heide, blauwgrasland en heischraal grasland. Dit komt overeen met bovenstaande 
beschrijvingen van deze habitattypen, die mozaïekvormig door elkaar heen voorkomen en waarvan de 
grenzen moeilijk zijn vast te stellen. Wel zijn er kleine verschillen: het habitattype trilveen komt het meest 
voor in de diepere slenken in gebied 4 en langs en in het stroompje in gebied 2; het type kalkmoeras komt 
iets meer voor in het oostelijk deel van gebied 4; het type vochtige heide wordt het meest aangetroffen in 
gebied 4 en heischraal grasland iets meer in het westelijk deel van gebied 4.
Het oostelijk deel van gebied 4 is het eigenlijke brongebiedje waar her en der water uit de grond komt 
(figuur 7). Dit verzamelt zich uiteindelijk op de rand van gebied 4 en 2, waar zich dan een echt stroompje 
vormt (figuur 8). Op één plek in dit stroompje (zie figuur 6) komt Bittere veldkers voor, wat een kensoort 
is van de Klasse der bronbeekgemeenschappen. 

Op één andere plek (in gebied 1) groeit Groot bronkruid, een kensoort van de Bronkruid-associatie, die 
behoort tot de Klasse der bronbeekgemeenschappen.

Figuur 7: Het brongebied in gebied 4. (foto: Elja van Dongen) Figuur 8:  Gebieden 1, 2 en 3 van het brongebied van de  
 Mosbeek. (foto: Elja van Dongen)

Knelpunt en potenties van het brongebied
Zoals hierboven al is vermeld komt in het brongebied van de Mosbeek op een klein oppervlak een aantal 
kwetsbare habitattypen voor. De meest kritische typen in dit rijtje, te weten kalkmoerassen en beekbege-
leidende bossen, zijn afhankelijk van permanent hoge grondwaterstanden die veroorzaakt worden door de 
aanvoer van schoon, kalkrijk kwelwater, dat vanaf hoger gelegen infiltratiegebieden toestroomt. Met name 
kalkmoeras is een zeer kritisch habitattype dat zich (zeer) langzaam ontwikkelt en alleen onder specifieke 
abiotische omstandigheden voorkomt. Een dergelijk habitattype is niet ‘zomaar’ te creëren.
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Uit onze bevindingen blijkt dat geen van de vier door de plantenwerkgroep onderzochte habitattypen opti-
maal ontwikkeld is. Door het nitraat- en sulfaatrijke grond- en kwelwater is de kwaliteit van deze habitat-
typen niet goed en kan de gewenste kwaliteitsverbetering niet worden bereikt.

Omdat het brongebied van de Mosbeek (figuur 8) boven op de stuwwal ligt, is er hier geen sprake van meer 
bovenstroomse invloeden, alleen nog van zijdelingse afstroming van landbouwpercelen. De oorzaak moet 
worden gezocht in bemesting van de oostelijk van de bron van de Mosbeek gelegen huiskavels van agrari-
sche bedrijven. Het kan gaan om bemesting in het verleden, maar ook om huidige bemestingsniveaus. 
Een van de twee, of een combinatie van beide, is momenteel de oorzaak van het feit dat een deel van het 
kwelwater dat in de bron omhoog komt, rijk aan nitraat is. Dit nitraatrijke kwelwater zorgt ervoor dat fos-
faat immobiliseert. Hierdoor ontstaat een P-gelimiteerd systeem. Het systeem is momenteel zo arm dat de 
orchideeën en de veenmossen daarvan te lijden hebben. Voorkoming van nutriëntentoevoer naar de bron 
van de Mosbeek resulteert binnen 10 jaar in nitraatvrij kwelwater. Hierdoor ontstaat een hogere P-beschik-
baarheid waardoor het systeem iets rijker wordt. Hier zullen de orchideeën en veenmossen van profiteren.

Drainage van landbouwpercelen oostelijk van het brongebied van de Mosbeek zorgt ervoor dat water 
minder lang wordt vastgehouden in de oppervlakkige watervoerende lagen. Dat leidt tot minder aanvoer 
van water in de bronnen. Het gaat om drainage van de oostelijk van het brongebied gelegen huiskavels 
van agrarische bedrijven (zelfde percelen als hierboven genoemd).

De kwetsbaarheid van het brongebied van de Mosbeek kan worden verminderd door in de nabije omgev-
ing meer percelen een bestemming natuur te geven of door extensivering van de landbouw. Voormalige 
landbouwpercelen in het brongebied blijken zeer veel potentie te hebben voor bijzondere habitattypen. De 
percelen rondom het brongebied zijn aangewezen als nieuwe natuur. Deze percelen hebben gezien hun 
ligging in het hydrologische systeem naar verwachting veel potentie voor de ontwikkeling van habitattypen 
als heischraal grasland of vochtige heide. Dit komt de kwaliteit en de robuustheid (verminderde kwets-
baarheid) van de habitattypen in het brongebied ten goede, omdat er daardoor minder ontwatering nodig 
is (wat het watersysteem ten goede komt) en er minder in- en uitspoeling plaatsvindt, waardoor verrijking 
minder optreedt. 

Figuur 9: Gevlekte Orchis.   
                    (foto: Elja van Dongen)

Figuur 10: Rietorchis.                        
 (foto: Elja van Dongen)
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Gebied 2, in en langs de beek

Armbloemige waterbies op meerder plekken in en langs de beek bedreigd

Bittere veldkers op één plek in de beek zie figuur 6  

Blauwe knoop veel in hele gebied gevoelig

Blauwe zegge veel in hele gebied  

Echte koekoeksbloem op enkele plekken langs de beek  

Geelgroene zegge heel veel in hele gebied  

Gevlekte orchis veel in hele gebied gevoelig

Gewone brunel op meerdere plekken  

Inventarisatie brongebied Dal van de Mosbeek, 24-5-2014

Gebied 1

Blauwe knoop veel in hele gebied gevoelig

Blauwe zegge veel in hele gebied  

Geelgroene zegge heel veel in hele gebied  

Gevlekte orchis veel in hele gebied gevoelig

Gewone brunel op meerdere plekken  

Gewone dophei op één plek zie figuur 6  

Gewone dotterbloem op  drie plekken dichtbij elkaar zie figuur 6  

Gewone vleugeltjesbloem op één plek zie figuur 6 kwetsbaar

Gewone waternavel op meerdere plekken  

Groot bronkruid 2 exemplaren zie figuur 6  

Grote ratelaar veel in hele gebied  

Grote wederik veel op één plek van ± 2 x 2 m, elders verspreid zie figuur 6  

Heidekartelblad op meerdere plekken kwetsbaar

Kale jonker een aantal exemplaren verspreid in het gebied  

Kleine valeriaan op meerdere plekken kwetsbaar

Koninginnekruid op meerdere plekken  

Lidrus op meerdere plekken  

Moerasviooltje op meerdere plekken  

Rietorchis 3 à 5 exemplaren zie figuur 6  

Spaanse ruiter op één plek van ± 3 x 3 m zie figuur 6 kwetsbaar

Sterzegge een aantal exemplaren verspreid in het gebied  

Struikhei enkele exemplaren zie figuur 6  

Tormentil heel veel in hele gebied  

Veelbloemige veldbies subsp. congesta op meerdere plekken  

Veelbloemige veldbies subsp. multiflora op meerdere plekken

Vetblad heel veel in hele gebied bedreigd

Zomprus op meerdere plekken

Zwarte zegge op meerdere plekken 

Gewone dotterbloem vlak langs de beek op meerdere plekken

Gewone waterbies veel in en langs de beek  

Gewone waternavel op meerdere plekken  

Grote boterbloem op één plek in de beek zie figuur 6  

Grote ratelaar veel in hele gebied  

Heidekartelblad op meerdere plekken kwetsbaar

Kleine valeriaan op meerdere plekken kwetsbaar

Koninginnekruid op meerdere plekken  

Lidrus op meerdere plekken  

Moerasviooltje op meerdere plekken  

Ronde zonnedauw op meerdere plekken in het veen langs de beek gevoelig

Schildereprijs op één plek bij de beek zie figuur 6

Tormentil heel veel in hele gebied  

Veelbloemige veldbies subsp. congesta op meerdere plekken  

Veelbloemige veldbies subsp. multiflora op meerdere plekken

Veenpluis meerdere exemplaren op één plek zie figuur 6

Vetblad heel veel in hele gebied bedreigd

Zomprus op meerdere plekken

Zwarte zegge op meerdere plekken 

Zwarte zegge op meerdere plekken 

Gebied 3

Blauwe knoop veel in hele gebied gevoelig

Blauwe zegge veel in hele gebied  

Geelgroene zegge heel veel in hele gebied  

Gevlekte orchis veel in hele gebied gevoelig

Gewone brunel op meerdere plekken  

Gewone dotterbloem op meerdere plekken

Gewone waternavel op meerdere plekken  

Grote ratelaar veel in hele gebied  

Grote wederik enkele exemplaren verspreid in het gebied

Heidekartelblad op meerdere plekken kwetsbaar

Kale jonker een aantal exemplaren verspreid in het gebied  

Kleine valeriaan op meerdere plekken kwetsbaar

Koninginnekruid op meerdere plekken  

Kruipend zenegroen op één plek bij de beek zie figuur 6

Lidrus op meerdere plekken  

Moerasviooltje op meerdere plekken  

Moeraszoutgras op twee plekken zie figuur 6

Parnassia op meerdere plekken kwetsbaar
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Gewone dotterbloem vlak langs de beek op meerdere plekken

Gewone waterbies veel in en langs de beek  

Gewone waternavel op meerdere plekken  

Grote boterbloem op één plek in de beek zie figuur 6  

Grote ratelaar veel in hele gebied  

Heidekartelblad op meerdere plekken kwetsbaar

Kleine valeriaan op meerdere plekken kwetsbaar

Koninginnekruid op meerdere plekken  

Lidrus op meerdere plekken  

Moerasviooltje op meerdere plekken  

Ronde zonnedauw op meerdere plekken in het veen langs de beek gevoelig

Schildereprijs op één plek bij de beek zie figuur 6

Tormentil heel veel in hele gebied  

Veelbloemige veldbies subsp. congesta op meerdere plekken  

Veelbloemige veldbies subsp. multiflora op meerdere plekken

Veenpluis meerdere exemplaren op één plek zie figuur 6

Vetblad heel veel in hele gebied bedreigd

Zomprus op meerdere plekken

Zwarte zegge op meerdere plekken 

Zwarte zegge op meerdere plekken 

Gebied 3

Blauwe knoop veel in hele gebied gevoelig

Blauwe zegge veel in hele gebied  

Geelgroene zegge heel veel in hele gebied  

Gevlekte orchis veel in hele gebied gevoelig

Gewone brunel op meerdere plekken  

Gewone dotterbloem op meerdere plekken

Gewone waternavel op meerdere plekken  

Grote ratelaar veel in hele gebied  

Grote wederik enkele exemplaren verspreid in het gebied

Heidekartelblad op meerdere plekken kwetsbaar

Kale jonker een aantal exemplaren verspreid in het gebied  

Kleine valeriaan op meerdere plekken kwetsbaar

Koninginnekruid op meerdere plekken  

Kruipend zenegroen op één plek bij de beek zie figuur 6

Lidrus op meerdere plekken  

Moerasviooltje op meerdere plekken  

Moeraszoutgras op twee plekken zie figuur 6

Parnassia op meerdere plekken kwetsbaar
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Vlozegge veel in hele gebied bedreigd

Zomprus op meerdere plekken

Zwarte zegge op meerdere plekken 

Gebied 4

Beenbreek een groot veld met vrijwel uitsluitend beenbreek zie figuur 6 kwetsbaar

Blauwe knoop veel in hele gebied gevoelig

Blauwe zegge veel in hele gebied  

Brede orchis één exemplaar zie figuur 6 kwetsbaar

Geelgroene zegge heel veel in hele gebied  

Gevlekte orchis veel in hele gebied gevoelig

Gewone brunel op meerdere plekken  

Gewone dophei op één plek zie figuur 6  

Gewone dotterbloem op meerdere plekken

Gewone waternavel op meerdere plekken  

Grote ratelaar veel in hele gebied  

Grote wederik veel in hele gebied

Heidekartelblad op meerdere plekken kwetsbaar

Kale jonker een aantal exemplaren verspreid in het gebied  

Kamvaren twee exemplaren vlak bij elkaar zie figuur 6

Kleine valeriaan op meerdere plekken in hele gebied kwetsbaar

Kleine zonnedauw op meerdere plekken

Knolrus op enkele plekken

Koninginnekruid op meerdere plekken in hele gebied  

Lidrus op meerdere plekken  

Moerasspirea één plek van ± 1 x 1 m zie figuur 6

Moerasviooltje op meerdere plekken  

Moeraszoutgras op één plek zie figuur 6

Parnassia op meerdere plekken kwetsbaar

Ronde zonnedauw op meerdere plekken gevoelig

Sterzegge een aantal exemplaren verspreid in het gebied  

Struikhei enkele exemplaren zie figuur 6  

Tormentil heel veel in hele gebied  

Veelbloemige veldbies subsp. congesta op meerdere plekken  

Veelbloemige veldbies subsp. multiflora op meerdere plekken

Veenbies één pol zie figuur 6 kwetsbaar

Vetblad heel veel in hele gebied bedreigd

Tormentil heel veel in hele gebied  

Veelbloemige veldbies subsp. congesta op meerdere plekken  

Veelbloemige veldbies subsp. multiflora op meerdere plekken

Vetblad heel veel in hele gebied bedreigd

Zomprus op meerdere plekken

Zwarte zegge op meerdere plekken 
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Vlozegge veel in hele gebied bedreigd

Zomprus op meerdere plekken

Zwarte zegge op meerdere plekken 

Figuur 11: Vetblad. (foto: Elja van Dongen)
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De Oerschool is begonnen!  door Manon Nijhuis

Zaterdagochtend 27 september 2014. De mist trekt op, de zon begint te schijnen en een buizerd laat zich 
horen in de lucht boven het Zwarte Water bij wijkboerderij De Klooienberg. Tijd om te beginnen met de 
Oerschool.

Oervrouw Gerda Revenberg –staand in de droogliggende uiterwaarden van het Zwarte Water met een 
schapenwollen vacht om de schouders en een schittering in de ogen- legt aan de elf in jute hes gehulde 
deelnemers (jongens en meisjes in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar) uit dat zij nu ook behoren tot de Oerstam. 
De Oerstam bestaat verder uit negen volwassenen die de kinderen zullen begeleiden in het leren leven van 
en in de natuur op een primitieve manier, zoveel mogelijk zonder moderne hulpmiddelen. Elke maand komt 
de stam een zaterdagochtend bij elkaar.

Een vuur kunnen maken, dat is belangrijk, wordt meteen geleerd. Om eten te koken, warmte en licht te 
hebben, potten te bakken, metalen te bewerken etc. Wie wil er beginnen met vuur maken? Vier jongen-
shanden schieten de lucht in. Deze keer proberen we dat met de zogenaamde firesteel. Dat is een metalen 
staaf waar een groot aantal vonken vanaf komt wanneer je erover schraapt met een scherp ding. Met 
behulp van een beetje droog gras, wat houtjes, de firesteel en opperste concentratie lukt het al snel een 
vlammetje te krijgen. De eerste stap is gezet. Blije en trotse gezichten kijken naar het vuur. Dat smaakt 
naar meer.

Ondertussen zijn anderen bezig een blaaspijp te maken. Met deze pijp is het gemakkelijk om smeulend hout 
op te laten vlammen. Met survivalmessen ontdoen we een mooi recht stuk vliertak van de bast en met een 
lange pin boren we het binnenste uit de tak. Een instructie over veilig mesgebruik blijkt daarbij voor som-
migen echt wel nodig. Een holle tak blijft uiteindelijk over; de blaaspijp is klaar, maar kan 
natuurlijk later nog mooi versierd worden.

Figuur 1: De Oerstam aan de maaltijd.  (foto Bertina Heijnens)
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En niet te vergeten de fluitjes van bamboe. Het is moeilijk om het gat van het fluitje precies op de juiste 
manier te bekleden met bijenwas zodat het fluitje werkt, maar toch lukt dat één van de jongens. Met een 
grote glimlach kijkt hij naar zijn creatie. Mooi!

Kleding uit de natuur, hoe doe je dat? Met wol, leer en andere materialen uit de natuur kan er wat moois 
en functioneels gemaakt worden. Een jute hes heeft iedereen al. Ik verwacht dat de hele stam er aan het 
eind van het seizoen heel oer uit zal zien. De technieken voor het bewerken/maken van kleding gaan we 
in ieder geval leren.

En wat eten we vandaag? De pompoenen grijnsden ons aan de afgelopen tijd, dus de keus was snel ge-
maakt. Vers geplukte kruiden, een pompoen, een pan, een vuurtje, het nodige snijwerk en geduld zijn 
samen de ingrediënten voor een heerlijke pompoensoep. Ondertussen rijst op de buik van stamlid Marjan 
het deeg voor de bijbehorende broodjes. Dit werkt goed, want het deeg is tegen ‘baktijd’ klaar. Allemaal 
kneden we een bolletje deeg en slingeren het om een wilgentak. Boven het vuur ermee en een knapperig 
broodje vult onze maag.

Ter afsluiting van de eerste, zonnige, bijeenkomst van de Oerschool, doet de praatstok (de ‘talking stick’) 
de ronde. Met de praatstok in de hand ben je aan de beurt om je zegje te doen. De rest is stil en luistert 
en hoort dat het goed en leuk was.

De Oerschool is begonnen!
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Nachtvlinders, geen grauwe motten, maar 
kleurrijke juweeltjes  door Evert Ruiter

Nachtvlinders staan over het algemeen bekend als ‘motten’, grauwe vlindertjes die ’s nachts rondfladderen 
rond straatlantaarns en tot voedsel dienen van vleermuizen. Of het zijn die lastige beestjes waarvan de 
rupsjes gaten vreten in de gordijnen of opgezette vogels tot pulp knagen. Dat nachtvlinders een groep 
vertegenwoordigen van circa 2400 soorten en in de meeste gevallen spectaculair gekleurde diertjes zijn, 
was tot voor kort bij maar weinig mensen bekend. Slechts een handjevol kenners hield zich met deze 
soortgroep bezig.

Figuur 1:  Klein avondrood, een vrij zeldzame verschijning  
 rond Zwolle.  (foto Evert Ruiter)

Figuur 2:  Liesgrasboorder bij Hasselt, de enige 
 vindplaats in Nederland. (foto Evert Ruiter)

Toegenomen belangstelling
Sinds het verschijnen van de Veldgids nachtvlinders (Tirion) is het kijken naar nachtvlinders in Nederland 
voor een groot publiek toegankelijk geworden. Dankzij dit boek is het mogelijk de in ons land voorkomende 
soorten op naam te brengen. Het gaat daarbij om de macronachtvlinders. Sinds kort is er ook een boek 
over de micronachtvlinders, die doorgaans korter zijn dan 15 mm, en dat heeft ertoe geleid dat de ho-
eveelheid waarnemingen die worden ingevoerd in bijvoorbeeld waarneming.nl gigantische proporties heeft 
aangenomen. Kortom, nachtvlinders zijn ineens populair. De naam van het boek over de micro’s is Field 
Guide to the Micro-Moths of Great Britain and Ireland.

Dat hebben ze bij de Vlinderstichting ook goed begrepen en die stichting organiseert nu al 10 jaar de na-
tionale nachtvlindernacht. Op een vooraf vastgestelde nacht wordt er op locaties verspreid over het land 
naar nachtvlinders gekeken. De manier om ze te bekijken is het plaatsen van een vanglaken. Dat is simpel-
weg een tussen twee tentstokken gespannen laken met daarboven een speciale lamp. Die lamp verspreidt 
een licht dat nachtvlinders aantrekt. Die landen vervolgens enigszins gedesoriënteerd en verdwaasd op het 
laken en laten zich dan gemakkelijk bekijken en fotograferen.

Andere manieren om nachtvlinders te vangen of te lokken zijn het plaatsen van een lichtval (zie figuur) 
of het smeren van stroop. Die stroop wordt op een speciale manier gemaakt (zie kader) en op bomen 
gesmeerd. Daarmee wordt een bloedende boom geïmiteerd. Voor bepaalde soorten nachtvlinders is dat 
onweerstaanbaar en die komen er dan van snoepen. Sommige soorten komen niet af op licht, maar juist 
wel op stroop. Een combinatie van vangen met licht en stroop levert dus de meeste soorten op.
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Wat zijn nachtvlinders
Nachtvlinders behoren evenals dagvlinders tot één grote orde, de Lepidoptera (schubvleugeligen). Deze 
orde is weer onderverdeeld in Heterocera (nachtvlinders) en Rhopalocera (dagvlinders). Overal ter wereld 
en dus ook in Nederland zijn nachtvlinders qua hoeveelheid soorten veruit in de meerderheid onder de 
Lepidoptera. In Nederland komen circa 2400 nachtvlindersoorten voor tegenover slechts 53 dagvlinder-
soorten.

Het verschil tussen nacht- en dagvlinders zit hem niet zo zeer in het feit dat nachtvlinders ’s nachts actief 
zijn en dagvlinders overdag; er zijn namelijk ook behoorlijk wat nachtvlinders die overdag actief zijn, 
zoals bijvoorbeeld de sintjansvlinder. Het verschil zit hem vooral in het uiterlijk en de bouw van de vlinder. 
Dagvlinders hebben antennes (die sprieten voor op de kop) die altijd bestaan uit een steeltje met aan het 
uiteinde een knopje. Bij nachtvlinders zijn die antennes draadvormig of geveerd en dat dan in een zeer 
grote variatie aan vormen.

Voorts zitten nachtvlinders in rust vaak met hun vleugels gevouwen langs het achterlijf, terwijl dagvlinders 
rusten met hun vleugels horizontaal gespreid of samengeklapt boven het achterlijf. Dit is echter niet een 
verschil dat voor alle soorten nachtvlinders opgaat; er zijn soorten die als twee druppels water op een 
dagvlinder lijken.

De vorm van de antennes is altijd een betrouwbaar kenmerk. Die antennes gebruiken ze om te ruiken. 
Vooral de mannetjes hebben een gevoelig reukorgaan waarmee ze lokgeurstoffen die vrouwtjes versprei-
den, over grote afstanden kunnen ruiken. Nachtvlindervrouwtjes blijven soms op de plek waar ze uit de 
cocon zijn gekropen zitten, verspreiden hun geur en wachten tot een mannetje hen vindt om dan te paren. 
Na de paring legt het vrouwtje eitjes en daarna sterft ze. Ondanks het feit dat ze vleugels heeft vliegt 
zo’n vrouwtje soms helemaal niet. Er zijn zelfs soorten waarvan de vrouwtjes niet eens vleugels hebben. 

Net zoals veel dagvlinders leven nachtvlinders tijdens de vlinderfase van nectar of soms van andersoor-
tige vloeibare zoetigheid, zoals boomsappen of rottend fruit. De rupsen van nachtvlinders leven net als 
de rupsen van dagvlinders, van planten. Die waardplanten zijn dus van belang voor het voortbestaan van 
soorten. Verdwijnt de waardplant dan verdwijnt ook de bijbehorende vlinder. Veel rupsen van nachtvlin-
ders knagen gangen in hout of in stengels van bomen, struiken en planten. Dat kan wel eens leiden tot 
schade aan gewassen. Vooral sommige micro’s zijn gespecialiseerd in het eten van niet-plantaardig ma-
teriaal. Een leuk voorbeeld is de wasmot. De rupsen van deze soort eten was van raten van wilde bijen.

Nachtvlinders zien
Aangezien veruit de meeste nachtvlinders ’s nachts actief zijn, is het noodzakelijk ze dan te zoeken. Dat 
kan al heel eenvoudig door met een zaklantaarn te schijnen rond bloeiende en vooral geurende planten, 
zoals bijvoorbeeld wilgenroosje, kamperfoelie, buddleia. Vaak zie je daar wel nachtvlinders rondvliegen 
of stilletjes zittend nectar zuigen. De meest lucratieve manier is ze te lokken op de hierboven beschreven 
manieren: met laken en lamp, of met stroop.

Maar mocht je geen zin hebben om je nachtrust eraan op te offeren dan is een nachtvlinderval een uit-
komst. Zelfs in je eigen achtertuin of op een balkon kun je leuke soorten vangen. Wel even melden bij 
de buren, want de lamp geeft een hoop licht en voor je het weet denken ze dat er een UFO is geland. Je 
kunt dan ’s morgens met een kopje thee of koffie binnen handbereik rustig de gevangen vlinders op naam 
brengen. Er wordt door biologen wel beweerd dat het vangen van nachtvlinders schadelijk is. Dat is echter 
nooit aangetoond. Door ze te vangen ontneem je ze natuurlijk wel de mogelijkheid zich die nacht voort te 
planten. Het is dus raadzaam om niet nachten aaneen op dezelfde plek te vangen; zo verklein je de kans 
dat je steeds dezelfde vlinders vangt.

Vormen- en kleurenrijkdom
Voor diegenen die voor het eerst naar nachtvlinders kijken is het altijd een verrassing te ervaren hoe groot 
de vormen- en kleurenrijkdom is. De pijlstaartvlinders die op het laken neerploffen ontlokken menigeen 
een kreet van verbazing; het zijn dan ook echte geweldenaars die ook nog eens prachtig zijn gekleurd. 
Ook de grote beervlinder is zo’n imposante verschijning, zij het dat hij zich een stuk rustiger gedraagt.

Maar zelfs de kleine microvlinders, die niet groter zijn dan een mug, blijken bij nadere beschouwing vaak 
fenomenaal gekleurd te zijn. Tussen de pijlstaartvlinders en deze kleintjes bestaat er een keur aan vormen 
en kleuren. Lang niet altijd is het spectaculair, er zijn zeker saaie grauwe soorten, maar als je goed kijkt is 
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er aan iedere vlinder wel iets subtiels te zien. Er zijn er bij die je niet eens als vlinder zou herkennen. Dat 
zijn vlinders die een soort camouflagepak lijken te dragen, zoals de snuitvlinder die er uitziet als een takje 
met doorns. Andere hebben zich juist vermomd als een gevaarlijk ogende wesp, zoals de horzelvlinder. 
Kortom, terwijl heel Nederland slaapt, vliegt er daarbuiten een hoeveelheid vlinders rond die - wanneer je 
ze leert kennen - een nieuwe wereld voor je openen. De wereld van de nachtvlinders.

Nachtvlinders in Zwolle
Sinds een aantal jaren bestaat er in Zwolle een groepje enthousiaste nachtvlinderaars. Met enige regel-
maat gaan ze op pad om nachtvlinders te vangen. In het vroege voorjaar bestaat dit meestal uit het 
smeren van stroop om soorten te vangen als de kleine wintervlinder en wat andere winter- of vroege voor-
jaarssoorten. In het voorjaar en de zomer wordt er vooral met laken en lamp gevangen. Niet alleen in de 
omgeving van Zwolle, maar ook daarbuiten. Zo is er bijvoorbeeld een afspraak met Natuurmonumenten 
(NM) dat er ook mag worden gevangen op de Sprengenberg bij Haarle en in De Wieden. Dat levert de 
vangers leuke soorten op en voor NM is het een mooie manier om aan verspreidingsgegevens te komen.

Want ook nachtvlinders vertellen iets over de kwaliteit van de natuur ter plekke. Een jaarlijks terugkerend 
evenement als de nachtvlindernacht vindt al jaren plaats in samenwerking met de Veldschuur (van Staats-
bosbeheer) in Rouveen. Van al die plekken is inmiddels een imposante lijst van soorten ontstaan. De meest 
spectaculaire vangst bij de Veldschuur betrof die van een Liesgrasboorder. Deze soort stond al sinds de 
jaren 1980 te boek als uitgestorven in Nederland. Nu blijkt dat er zich in de omgeving van de Veldschuur 
(Stadsgaten, Olde Maten) nog een populatie van deze soort bevindt. De enige plek in Nederland! Maar ook 
in Westenholte wordt ieder jaar tijdens de nachtvlindernacht gevangen. Daar staan het laken en de lamp 
dan op het volkstuinencomplex en ook daar worden jaarlijks mooie soorten gezien. Wilt u meedoen, let 
dan op de aankondigingen in de mails van KNNV-Zwolle.

Vangmiddelen (laken, lamp, etc) zijn te koop bij www.vermandel.com.
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Vlinder- en libellencursus IVN  door Krista Esselink

Dit voorjaar werd de vlinder- en libellencursus van het IVN gegeven. Dirkje Stoltenborgh en Leo Winter 
deelden op enthousiaste wijze hun kennis over het leven van vlinders en libellen. In drie theorie-avonden 
in de Kruidwisch en twee excursiedagen op De Horte maakten we kennis met de wereld van de prachtige 
vlindereitjes (bekijk ze eens met een loepje!), rovende libellenlarven, felgekleurde vlinders - rustend op de 
bramen en fladderend boven de weiden - , en metallic juffers en libellen dichtbij en verder af van het water.

Zonder zon, geen fladderende vlinders, daar kwamen we dus snel achter op de eerste praktijkdag. Maar 
zodra de zon er maar even doorkwam, verschenen tientallen vlinders. Kleine, grote en geaderde kool-
witjes, boom- en icarusblauwtjes, bruine en bonte zandoogjes. Prachtig feloranjegekleurde grote dikkop-
jes en gehakkelde aurelia’s die er eens mooi voor gingen zitten. Met name aan de rand van het bos, op de 
overgang van de kruidlaag naar de struweelvegetatie was het een kleurrijk feest van vlinders.

Bij de vistrap op De Horte gingen we met het net op pad. Want de verschillende juffers van een afstandje 
determineren valt niet mee. Leo’s zoon Ruben hielp ons daarbij en gaf ondertussen nog heel veel meer leu-
ke informatie over andere insecten. Wat je vindt? Mooie kleuren, bijzondere vormen en prachtige namen. 
De blauwe breedscheenjuffer met net als voetballers scheenbeschermers om de pootjes, de koraaljuffer 
met de rode poten, de in en in donkerblauwe weidebeekjuffer met hun donkere vleugels. Hartstikke leuk! 

Dus als de cursus volgend jaar ook gegeven wordt, meld je dan snel aan en volg ook vooral de excursies, 
want het is zeer de moeite waard! Het is bijzonder zo veel moois te zien op maar een paar vierkante meter. 

Leo Winter is helaas op 8 oktober 2014 na een kort ziekbed overleden.

Figuur 1:  Ruben Winter toont de blauwe breed   
 scheenjuffer. (foto Krista Esselink)

Figuur 2:  Sleedoornpage. (foto Mark Zekhuis)
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Plasrombout op Westerveld gespot door Gerrit Reitsma 

Zondagmorgen 1 juni 2014 vertrek ik al vroeg naar het Westerveldse bos. Op dit vroege tijdstip hoop ik nog 
inactieve libellen te vinden met dauwdruppels nog op hun vleugels. Als ik door de nog vochtige vegetatie 
loop vliegt er in een prachtige zigzagvlucht een houtsnip tussen de bomen door. Ook zie ik al enkele actieve 
insecten zoals vliegen en hommels, een teken dat het wat warmer wordt.

Even later tref ik de eerste vlinders en libellen, dus niets staat een mooie dag nog in de weg, maar een 
bedauwde libel zit er nu niet meer in. Ook de rode lijstsoorten beginnen te vliegen, want boven een sloot 
zie ik een gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis).

Het is alweer vijf jaar geleden dat ik deze soort voor het laatst gefotografeerd heb en ook nu gaat het weer 
niet lukken, want de libel zit precies midden in de sloot op een blad. Als ik het toch probeer vliegt de libel 
weg en verdwijnt in het luchtruim.

Een andere rode lijstsoort, de bruine korenbout (Libellula fulva), laat zich wel vastleggen. Van deze soort 
vliegen er de laatste seizoenen meerdere in het Westerveldse bos.
Na het nodige rondstruinen volgt er een grote verrassing. Voor mij zie ik de zeldzame plasrombout (Gom-
phus pulchellus) opvliegen. Deze plasrombout is zeker de weg kwijt, want hij blijft rondjes om mij heen 
vliegen.

Na -voor mijn gevoel- een eeuwigheid zakt hij toch weer naar de grond. Na het nodige zoeken vind ik hem 
terug, zittend op een eikentakje. Het lukt me enkele foto’s te maken, maar te snel vindt de plasrombout 
het welletjes en kiest het luchtruim voordat ik echt mooie foto’s kan maken.
Toch ben ik enthousiast want volgens mij is dit de eerste waarneming van de plasrombout en dus heeft het 
Westerveldse bos er weer een rode lijstsoort bij.

Wat een weelde, drie rode lijstsoorten op één dag en dat “gewoon” in het Westerveldse bos.

Figuur 1:  Plasrombout. (foto Gerrit Reitsma)
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De rivierrombout als 25ste libellen-
soort op Westervelddoor Gerrit Reitsma 

Woensdag 20 augustus vind ik mijn eerst vuurlibel (Crocothemis erythraea) van 2014 op Westerveld. He-
laas zijn de foto’s niet mooi geworden, dus ik ga voor een herkansing. Het weer is goed en er is genoeg 
leven in de brouwerij, dus ik heb goede hoop.

Een beweging langs de rand van het bos trekt mijn aandacht. Ik zie een reegeit, die mij even recht aankijkt 
om zich vervolgens om te draaien en met waardige pas in de dekking te verdwijnen.
Als ik even later op het veldje kom waar ik eerder de vuurlibel heb gezien, tref ik Cees Hummelen. Glun-
derend vertelt Cees mij dat hij de noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) al op de foto heeft gezet. 
Een mooie vondst, want het is de enige juffer van de veertien juffersoorten van het Westerveldse bos die 
op de rode lijst staat.

Ik vertel Cees waarnaar ik aan het zoeken ben en we besluiten om samen naar de vuurlibel te zoeken. 
Plots vliegt er een libel vlak voor mijn voeten op en aan de gelig/groene kleur zie ik meteen dat het om 
een rombout gaat. Ik heb namelijk tijdens mijn vakantie in Duitsland met mijn broer Anne meerdere rom-
bouten gezien en gefotografeerd. Ik roep naar Cees: “Volg die libel”, want ik weet hoe snel je de libellen 
kwijt bent als je niet precies hebt gezien waar ze geland zijn.

We hebben geluk, want een eindje verder zien we de rombout naar de grond zakken. We houden onze 
blikken vast op die plek gericht en naderen zeer behoedzaam. Cees fluistert: “Ik zie hem” en we besluiten 
van afstand beiden eerst een foto te maken als het bewijs.
Dit is maar goed ook, want gelijk daarna vliegt de rombout op en verdwijnt uit zicht. Op het beeldscherm 
van mijn fototoestel zie ik, na het beeld sterk te hebben vergroot, dat het geen beekrombout (Gomphus 
vulgatissimus) is.

Ik denk dat het om een plasrombout (Gomphus pulchellus) gaat, want die heb ik eerder in het seizoen in 
het Westerveldse bos gespot. Thuis de beelden op het grote scherm maar eens goed bestuderen. Helaas 
moet Cees naar huis, maar hij zegt zijn “eerste” plasrombout direct te gaan melden op waarnemingen.nl. 
Na afscheid van Cees te hebben genomen, zoek ik nog even verder naar de vuurlibel, maar kan er helaas 
geen vinden.

Als ik thuis kom en de mail e.d. controleer, wacht mij een verrassing. Volgens Anne Hueber van waarne-
mingen.nl hebben we geen plasrombout maar een rivierrombout (Gomphus flavipes) gezien en gefoto-
grafeerd. We hebben dus de 25ste libellensoort van Westerveld gespot en die staat nog op de rode lijst 
ook.Het Westerveldse bos gaat op deze manier steeds meer lijken op een bolwerk voor libellen. Daarom 
proberen we ook nog steeds om het Westerveldse bos tot libellenreservaat uit te laten roepen, maar dat 
proces gaat erg traag. U begrijpt dat mijn dag niet meer stuk kon. Westerveld heeft voortdurend ver-
rassingen voor mij in petto.

Figuur 1:  Rivierrombout. (foto Gerrit Reitsma)
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Gierzwaluwentelling 2014  door Jan van Dijk

In 2014 werden in Zwolle gierzwaluwen geteld door vrijwilligers. Het doel was vast te stellen waar kolonies 
zijn, uit hoeveel vogels deze kolonies bestaan en zo mogelijk ook de exacte broedplaatsen te lokaliseren.

De basis voor de tellingen werd al in 2013 gelegd door een aantal enthousiaste tellers. Om in 2014 meer 
tellers te werven werd in mei een informatieavond gehouden in de Kruidwisch. Ruim 40 belangstellenden 
bezochten deze avond en 38 mensen meldden zich aan voor de tellingen. Heel mooi was dat in bijna alle 
Zwolse wijken wel één of meer tellers waren!

Op vele avonden werd er geteld. Veel mensen die individueel op pad gingen, maar elkaar ook via de e-mail 
opzochten en gezamenlijk de wijken uitkamden. De ervaren tellers wisten de minder ervaren tellers snel de 
“kneepjes van het vak” te leren. Het waren interessante en gezellige avonden met vaak leuke resultaten.

Omdat zich in de Zwolse binnenstad geen teller had gemeld, werd begin juli een gezamenlijke telling in het 
Zwolse centrum georganiseerd. Op deze schitterde zomeravond vonden de twaalf deelnemers veel kolonies 
en mooie groepen “gierende” zwaluwen. De tellers kregen veel vragende blikken van de talloze winkelende 
en terrasjesbezoekende mensen. De avond werd ijskoud afgesloten aan het eind van de Diezerpromenade 
……

Op het moment van schrijven zijn nog niet alle telgegevens binnen. Daarom een korte opsomming van de 
resultaten tot nu toe, met de toezegging dat in een van de komende ZNT-uitgaven een uitgebreid verslag 
volgt.

Voorlopige resultaten
Niet alle wijken konden dit jaar volledig worden geteld. Mijn inschatting is dat dankzij de tellingen van 
ongeveer 65% van de bebouwing bekend is geworden of er gierzwaluwen broeden. Circa 80% van de 
telgegevens zijn verwerkt. Dit leverde al een totaal op van 128 kolonies! Veel kleine kolonies van 3 tot 10 
broedparen, maar ook enkele grote van 20 tot 30 broedparen!

Volgend seizoen wordt de telling opnieuw georganiseerd. Jij kunt dan ook mee doen! De oproep volgt in het 
voorjaar via diverse media als we weer aan gierzwaluwen en aan de zomer gaan denken! Heb je vragen of 
opmerkingen of wil je je nu al aanmelden? Stuur dan een mailtje naar info@avifauna.nl.

Figuur 1:  Gierzwaluw. (foto Reinier Smabers)
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Oeverzwaluwen in Zwolle  door Jan van Dijk

Oeverzwaluwen (Riparia riparia) zijn koloniebroeders. Ze overwinteren in Afrika en zoeken in het voorjaar 
hun broedgebieden, waaronder in Nederland, weer op. Ze gaan dan op zoek naar een steile zandwand 
waarin ze een horizontale gang van ruim een halve meter lang graven. Aan het eind van deze gang maken 
ze een broedholte en hierin legt het vrouwtje meestal 4 of 5 eieren. Oeverzwaluwen broeden 1 tot 2 maal 
per seizoen.

Broedwanden vinden ze in steile oevers, aan rivieren, meren en zandafgravingen, maar ook gebruiken ze 
bijvoorbeeld gronddepots. Deze laatstgenoemde mogelijkheid geeft nog wel eens problemen bij werkzaam-
heden. Oeverzwaluwen en hun broedplaatsen zijn namelijk beschermd. Omdat de vogels niet verstoord 
mogen worden, moet het werk bij zo’n gronddepot soms tijdelijk, tot na het broedseizoen, worden stilgel-
egd. Kunstmatig aangelegde wanden kunnen hier een oplossing bieden.

De Zwolse oeverzwaluwen
Oeverzwaluwen broeden in een aantal kolonies rond Zwolle. Er zijn twee kunstwanden beschikbaar: bij de 
Milligerplas (gemeente Zwolle) en bij Sekdoorn (Landschap Overijssel). Bij de zandwinning in Sekdoorn 
houdt de eigenaar rekening met de oeverzwaluwen. Om te voorkomen dat ze op ongewenste plaatsen gaan 
broeden, zorgt de beheerder dat in april een steile wand naast de zandberging beschikbaar is. Dat blijkt 
prima te werken en de zwaluwen broeden hier jaarlijks. Verder broeden oeverzwaluwen in de tijdelijke 
zandbergingen bij de ontwikkelgebieden in Zwolle, zoals Stadshagen en Hessenpoort. Ieder jaar claimen de 
vogels wel ergens geschikte plekken. Dit is niet altijd even handig voor de werkzaamheden aldaar.

Monitoring
Een aantal Zwolse vrijwilligers telt zoveel mogelijk de kolonies en de broedparen per kolonie. Omdat niet 
alle broedwanden goed benaderbaar zijn, worden in enkele gevallen schattingen gedaan. De gegevens 
worden verzameld door Albert Roering, die ze vervolgens meldt aan SOVON.

In tabel 1 staan de resultaten van 2007 tot en met 2014. Uit deze tabel valt op te maken dat in Zwolle 
jaarlijks tussen de 300 en 400 broedparen aanwezig zijn. Het aantal broedparen per jaar wisselt nogal, ook 
per broedplaats.

Wijk/gebied Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zuid Kunstwand Sekdoorn 68 117 - 121 22 69 67 54

Zuid Zandafgraving Sekdoorn 170 95 261 - 120 34 80 98

Stadshagen Kunstwand Milligerplas 50 60 65 156 200 4 45 100

Stadshagen oever Milligerplas - - - - - 250 - -

Stadshagen Zanddepot ? ? ? ? ? ? 100 30

Stadshagen incidenteel - - - - - - - 25

Hessenpoort Zanddepot - 67 108 22 - 38 - 14

IJsselbrug Zanddepot - - - 107 - - - -

Hermelenweg Boerenerf - zandopslag nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 20

 totaal 288 339 434 406 342 395 292 341

Tabel 1:  Aantallen broedparen oeverzwaluwen per jaar en per broedplaats.  De cursief gedrukte aantallen zijn 
 schattingen.

Zo was er bijvoorbeeld in 2013 op de Hessenpoort geen mogelijkheid voor de vogels om te broeden. Aan 
de Hermelenweg lag in 2014 een bult zand achter een boerderij. In de steile kant vonden 20 paren een 
broedplaats. Maar de kans is groot dat dit zand er volgend jaar niet meer ligt; deze vogels zullen dan weer 
een andere plaats moeten zoeken.
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Onderzoek
Oeverzwaluwen zijn opportunistische broeders, die niet per se ieder jaar op dezelfde plaats broeden. Vaak is dat 
ook onmogelijk omdat niet ieder jaar dezelfde gelegenheid beschikbaar is. Ook kunnen in de loop van het broed-
seizoen wanden ongeschikt worden door bijvoorbeeld stijging van het rivierpeil. Dat roept een aantal vragen op: 
“Als een broedplaats ongeschikt wordt, waar blijven de vogels dan? Wachten ze tot de omstandigheden weer goed 
zijn of kiezen ze zo snel mogelijk een andere broedplaats? En waar gaan de jonge vogels broeden? Kiezen ze een 
plaats in de buurt van hun geboortewand of zoeken ze elders een geschikte plaats?”

Al een aantal jaren vindt landelijk onderzoek plaats om meer te weten te komen over het leven van oeverzwalu-
wen. De achterliggende bedoeling is om de soort beter te kunnen beschermen. In 2013 heeft een aantal leden 
van het Vogeltrekstation Hessenpoort (onderdeel Avifauna Zwolle) zich aangesloten bij dit landelijke onderzoek. 
Sindsdien vindt ook broedonderzoek plaats bij een aantal Zwolse kolonies.

Tijdens het broedseizoen worden zowel oude als jonge vogels gevangen en geringd. Een van de onderzoeksdoe-
len is om er achter te komen of ieder jaar dezelfde vogels gebruik maken van dezelfde wand in Zwolle of dat er 
uitwisseling plaatsvindt. Ook hopen we gegevens te verzamelen over de overlevingskansen, de trekroutes en de 
winterverblijven van onze broedvogels.

Zie tabel 2 voor de vangresultaten van 2013 en 2014.

Zanddepot Sekdoorn Kunstwand Sekdoorn Stadshagen - zandopslag

Nieuw  Terugmeldingen Nieuw  Terugmeldingen Nieuw  Terugmeldingen

Geringd Eigen
ring

Ring van
elders

Geringd Eigen
ring

Ring van
elders

Geringd Eigen
ring

Ring van
elders

5-07-13 91 - 1

10-07-13 22 1 -

12-07-13 17 - -

18-07-13 38 21 2

19-06-14 102 11 2

27-06-14 35 11 2

1-07-14 28 - -

15-07-14 16 21 1

23-07-14 24 25 1

Totaal: 253 33 5 92 57 4 28 - -

Tabel 2:  Overzicht van het aantal gevangen oeverzwaluwen per broedplaats.

Eerste conclusies
In de twee vangseizoenen zijn al interessante waarnemingen gedaan. Vogels die in 2013 in het zanddepot 
Sekdoorn hebben gebroed, troffen we in 2014 in de kunstwand Sekdoorn aan, en ook andersom. Dat lijkt 
wel logisch, echter dit jaar hebben we ook geconstateerd dat een aantal vogels die hun eerste broedsel 
hadden in het zanddepot Sekdoorn, voor hun tweede broedsel de kunstwand Sekdoorn gebruikten!

De vogels die we vangen en die een ring van een andere ringer blijken te hebben, zijn natuurlijk heel in-
teressant omdat ze van buiten ons gebied komen. Vogels van buiten Zwolle waren respectievelijk geringd 
in: Kamperhoek, Arnhem, Earnewâld/Eernewoude, Elburg, Lelystad (3x) en Winschoten. Enkele door ons 
geringde vogels werden teruggevangen en afgelezen in Elburg, Ommen (2x), Lelystad en bij Oosterwolde 
(2x) op een gemeenschappelijke slaapplaats voor het vertrek.

De meest bijzondere terugmelding tot nu toe is een volwassen vrouwtje dat op 5 juli 2013 door ons werd 
gevangen en geringd in het depot Sekdoorn. Op 28 augustus 2013 werd de vogel gevangen en afgelezen 
(door collega-ringers) in het Franse Montier-en-Der. Op haar trek naar Afrika nam zij kennelijk de route 
midden door Frankrijk. Het werd nog leuker toen we deze vogel op 27 juni dit jaar aantroffen als broed-
vogel in de kunstwand Sekdoorn!
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Onderzoek
Oeverzwaluwen zijn opportunistische broeders, die niet per se ieder jaar op dezelfde plaats broeden. Vaak is dat 
ook onmogelijk omdat niet ieder jaar dezelfde gelegenheid beschikbaar is. Ook kunnen in de loop van het broed-
seizoen wanden ongeschikt worden door bijvoorbeeld stijging van het rivierpeil. Dat roept een aantal vragen op: 
“Als een broedplaats ongeschikt wordt, waar blijven de vogels dan? Wachten ze tot de omstandigheden weer goed 
zijn of kiezen ze zo snel mogelijk een andere broedplaats? En waar gaan de jonge vogels broeden? Kiezen ze een 
plaats in de buurt van hun geboortewand of zoeken ze elders een geschikte plaats?”

Al een aantal jaren vindt landelijk onderzoek plaats om meer te weten te komen over het leven van oeverzwalu-
wen. De achterliggende bedoeling is om de soort beter te kunnen beschermen. In 2013 heeft een aantal leden 
van het Vogeltrekstation Hessenpoort (onderdeel Avifauna Zwolle) zich aangesloten bij dit landelijke onderzoek. 
Sindsdien vindt ook broedonderzoek plaats bij een aantal Zwolse kolonies.

Tijdens het broedseizoen worden zowel oude als jonge vogels gevangen en geringd. Een van de onderzoeksdoe-
len is om er achter te komen of ieder jaar dezelfde vogels gebruik maken van dezelfde wand in Zwolle of dat er 
uitwisseling plaatsvindt. Ook hopen we gegevens te verzamelen over de overlevingskansen, de trekroutes en de 
winterverblijven van onze broedvogels.

Zie tabel 2 voor de vangresultaten van 2013 en 2014.

Zanddepot Sekdoorn Kunstwand Sekdoorn Stadshagen - zandopslag

Nieuw  Terugmeldingen Nieuw  Terugmeldingen Nieuw  Terugmeldingen

Geringd Eigen
ring

Ring van
elders

Geringd Eigen
ring

Ring van
elders

Geringd Eigen
ring

Ring van
elders

5-07-13 91 - 1

10-07-13 22 1 -

12-07-13 17 - -

18-07-13 38 21 2

19-06-14 102 11 2

27-06-14 35 11 2

1-07-14 28 - -

15-07-14 16 21 1

23-07-14 24 25 1

Totaal: 253 33 5 92 57 4 28 - -

Tellingen wel juist?
Op dit moment wordt het aantal paren per kolonie vastgesteld aan de hand van het aantal uitgegraven 
nestgaten. Maar uit onze eerste bevindingen blijkt dat sommige vogels in één seizoen kunnen broeden in 
meerdere kolonies. Wij hebben niet vast kunnen stellen of ze dan als paar van broedwand wisselen of dat 
de vogels dit individueel doen. Het is dus mogelijk dat één paar oeverzwaluwen tweemaal wordt geteld. 
Als je per broedwand het aantal paren vaststelt en vervolgens de paren van alle broedwanden bij elkaar 
optelt kan dit een vertekend beeld geven van de in totaal aanwezige paren. Op welke schaal dit voorkomt 
is de vraag, maar het kan dus zijn dat het totaal aantal broedvogels te hoog wordt ingeschat. Weer een 
interessante onderzoeksvraag voor de komende jaren! 

Vervolg
Wij zijn ervan overtuigd dat de komende jaren nog veel interessante gegevens aan het licht zullen komen. 
Ook willen we kijken of een derde kunstwand gerealiseerd kan worden in Zwolle, bijvoorbeeld bij de Hes-
senpoort. De vogels die in dat gebied broedplaatsen zoeken zijn dan niet meer afhankelijk van of er al dan 
niet een zanddepot is. Ook wordt daarmee mogelijk voorkomen dat de vogels werkzaamheden in de weg 
zitten.

Met dank aan alle waarnemers: Albert Roering, Henk Rensink, Joop van Ardenne, Reinier Smabers, Tim 
van Nus, Herma van Gerner en Louis Zandbergen!

Figuur 3:  Zandwinning Sekdoorn (foto Jan van Dijk)
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De Zwolse sperweruil, een jaar later door Wietske Prummel

Iedere Zwollenaar herinnert zich het bezoek van een sperweruil (Surnia ulula) aan Zwolle in de afgelopen 
winter. Uit de wijde omgeving kwamen duizenden vogelaars naar Zwolle om deze sperweruil te bewon-
deren, te fotograferen, en te zien hoe hij mollen, bosmuizen, veldmuizen, merels en pimpelmezen ving. 
Anne Reitsma, de eerste die de Zwolse sperweruil zag, berichtte op p. 29 van nummer 4 van jaargang 
2013 van het ZNT hoe hij - als NS-machinist - op 12 november 2013 de sperweruil vanuit de trein herk-
ende. We plaatsten ook drie mooie foto’s van de sperweruil in dat nummer, waarvan een ook de voorplaat 
sierde.

Anne Reitsma besloot zijn artikel aldus: ‘Ik ben benieuwd wanneer de sperweruil alle aandacht zat is en 
weer naar zijn leefgebied vertrekt. Toch mooi dat er zoveel mensen van hebben kunnen genieten. De 
geruchten dat het misschien om een ontsnapt exemplaar gaat, doen niets aan dat feit af.’ De eerste en 
de laatste zin uit dit citaat vragen om een vervolgartikel over de Zwolse sperweruil. Daarvoor heb ik kun-
nen putten uit het interessante artikel van twee Zwollenaren en een Wijhenaar in het eerste nummer van 
Dutch Birding jaargang 36, 2014.

Acceptatie en media-aandacht
De auteurs bespreken allereerst uitgebreid de herkenning en de acceptatie van de Zwolse sperweruil. Zij 
beschrijven de verschillende plekken in Zwolle waar de sperweruil zich ophield, en de enorme aandacht die 
de Zwolse sperweruil in kranten, tijdschriften en radio- en tv-programma’s kreeg; er waren zelfs speciale 
mokken en truien te koop met een foto van de Zwolse sperweruil. Er heerste een complete sperweruilgekte 
in Zwolle en daarbuiten.

De auteurs van het artikel in Dutch Birding schatten dat minimaal 2500 ‘vogelaars’ en 8000 ‘overige be-
langstellenden’ de Zwolse sperweruil bezochten. Zij lichtten echter niet toe aan welke criteria je moest 
voldoen om in de categorie ‘vogelaar’ te vallen. Zijn alleen degenen die een waarnemingsformulier in-
vulden, ‘vogelaar’? Het doet er ook niet toe: belangrijk is dat heel veel mensen van de sperweruil genoten.

Sperweruil in zijn eerste winter
Vervolgens geven de auteurs een nauwkeurige beschrijving van het dier en van zijn gedrag hier in Zwolle. 
Het is duidelijk dat zij de vogels vaak en nauwkeurig hebben geobserveerd. Zij determineerden deze sper-
weruil als een exemplaar in zijn of haar eerste winter. Het was een sperweruil van de ondersoort Surnia 
ulula ulula, de vorm van noordelijk Eurazië. Deze ondersoort broedt in uitgestrekte bossen met grote open 
plekken in het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland of Rusland.

Sperweruilen verblijven doorgaans het hele jaar in de broedgebieden. Bij voedselgebrek kunnen ze naar 
het zuiden trekken, zelfs tot op de Balkan. Sperweruilen jagen voornamelijk overdag, zoals veel mensen 
aan dit exemplaar hebben kunnen vaststellen.

Geen ontsnapte kooivogel
De Zwolse sperweruil uit de winter van 2013/14 was geen ontsnapte kooivogel. De auteurs van het artikel 
voeren daarvoor drie overtuigende argumenten aan: 1) de vogel droeg geen ringen, 2) het verenkleed was 
onbeschadigd; de vogel had dus niet vastgezeten en was niet tegen het gaas van een kooi of iets dergelijks 
aangevlogen en 3) de vogel was een volleerde jager; een kooivogel zou gewend zijn geweest te worden 
gevoerd en prooien niet zo gemakkelijk hebben kunnen vangen. Mensen verbaasden zich erover dat de 
vogel zich van zo dichtbij liet bekijken en zich niets leek aan te trekken van de horden mensen onder zich, 
en ook niet van de grote toeters van de telescopen. Dat is geen argument dat het een kooivogel geweest 
moet zijn, want sperweruilen laten zich ook in hun broedgebieden ’s winters gemakkelijk benaderen.

De winter van 2013/14 was een duidelijke invasiewinter van sperweruilen. Op 29 september 2013 werd 
een sperweruil gefotografeerd op het Oostzee-eiland Rügen (Duitsland). In oktober, november en decem-
ber werden sperweruilen gezien in Denemarken, Duitsland (de zuidelijkste in Thüringen en Saksen) en 
Polen. Een van de Duitse sperweruilen werd gezien in Gristede, Nedersaksen, dicht bij Bad Zwischenahn, 
op 50 km van de grens met Nederland. Deze spreiding van sperweruilen buiten de broedgebieden in de 
winter van 2013/14 ondersteunt de conclusie dat de Zwolse sperweruil zich vanuit het noorden van Noor-
wegen, Zweden, Finland of Rusland zuidwaarts had verplaatst.

De precieze herkomst van deze sperweruil kon niet worden vastgesteld. Het was de vierde in Nederland 
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waargenomen sperweruil: de eerste werd in 1920 in Amerongen verzameld, de tweede werd op 2 april 
1955 gezien in Brunssum, de derde op 30 en 31 oktober 2005 bij Westerbork. De Zwolse sperweruil 
van 2013/14 verbleef uitzonderlijk lang op vrijwel dezelfde locatie en is door bijzonder veel mensen 
waargenomen, mede doordat hij of zij een stedelijke omgeving als verblijfplaats had gekozen.

Vertrek uit Zwolle
De laatste waarneming van de Zwolse sperweruil op Waarneming.nl, met foto, dateert van 6 februari 2014. 
De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) (zie www.dutchavifauna.nl) heeft waarnemin-
gen van de Zwolse sperweruil tot en met 10 februari 2014 aanvaard (informatie van David Uit de Weerd). 
Kort daarna is de sperweruil vertrokken, waarheen, is onbekend. We kunnen alleen maar hopen dat hij het 
hoge noorden heeft bereikt, en zich heeft kunnen voortplanten. Krijgen we er dit jaar weer een op bezoek? 
De kans is klein, maar je weet maar nooit, dus: houd je ogen open.

De publicatie in Dutch Birding:
David Uit de Weerd, Hans Pohlmann & Lennaert Steen, 2014: Sperweruil in Zwolle in winter van 2013/14, 
Dutch Birding jaargang 36, pp. 1-8.

Figuur 1:  Een grote schare mensen bewondert en fotografeert de sperweruil aan de IJsselallee in Zwolle.
 (foto: Leander Broere)



ZNT

48 | Zwols Natuur Tijdschrift 21e jaargang nummer 2

Recensie ”De ontvederde vogel”  door Carin van de Ploeg

“De ontvederde vogel”: het klinkt als de titel van een roman of thriller, maar niets is minder waar. Het is 
de titel van een lijvig boek over ‘ontvederde vogels’. Het is een 304 pagina’s tellend boekwerk met 385 
tekeningen van 200 soorten ‘uitgeklede’ vogels. Geen dagelijkse kost, maar een schat aan informatie voor 
vogelliefhebbers, biologen en kunstenaars. De titel van de Engelse editie is “The unfeathered bird”.

Nog nooit heeft iemand zo minutieus en gedetailleerd verslag gedaan van de binnenkant van vogels als 
Katrina van Grouw. Het wekt dan ook geen verbazing dat ze er 25 jaar over gedaan heeft om dit uitgebreide 
naslagwerk te maken en samen te stellen. Het is géén anatomieboek over het skelet van vogels; moeilijke 
Latijnse woorden en wetenschappelijk jargon ontbreken, hoewel de afgebeelde vogels ook met hun weten-
schappelijke naam vermeld staan en in de index beide namen van de afgebeelde vogels staan.

Er staan geen organen of weefsels in beschreven of getekend, maar alleen skeletten. Oorspronkelijk is het 
boek bedoeld als inspiratiebron voor kunstenaars, omdat het over de buitenkant van vogels gaat, maar wel 
de buitenkant die je in eerste instantie niet ziet. Gedurende het ontstaansproces werd het een boek dat 
wetenschap en kunst combineert met als doel toegankelijkheid voor ieder die in vogels geïnteresseerd is.

Katrina van Grouw is voormalig curator van de vogelcollecties in het London Natural History Museum. Ze 
is getrouwd met de Nederlander Hein van Grouw en heeft onder haar meisjesnaam Katrina Cook een his-
torische terugblik op vogels in illustratieve kunst gepubliceerd, “Birds”.

In bijzondere poses, soms gedeeltelijk gevederd zijn de prachtige illustraties in “De ontvederde vogel” zeer 
de moeite waard om te bekijken. De teksten in het boek zijn goed te lezen en onderhoudend. Hoewel de 
kaft als bizar gekarakteriseerd kan worden, is het een uniek naslagwerk dat niet mag ontbreken in de col-
lectie van iedere zichzelf respecterend vogelaar.

Auteur Katrina van Gouw, Uitgeverij De fontein-Tirion, ISBN-978-0-691-15134-2, €39,99

Figuur 1:  Wilson's Storm Petrel.
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Figuur 2:  De omslag van het boek "De ontvederde vogel".
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Recensie “Het raadsel van alles wat leeft - en de stink-
sokken van Jos Grootjes uit Driel- “ door Carin van de Ploeg

“Het raadsel van alles wat leeft…” is een bijzonder boek: het ziet er niet uit als een leesboek en ook niet als 
een doorsnee ‘kennis’ boek. En dat is het dan ook niet. Het heeft een zwarte linnen rug bedrukt met gouden 
letters en goud op snee ( zoek dat maar eens op: www.grafischwoordenboek.nl).

De inhoudsopgave beslaat 5 pagina’s en het hele boek (totaal 160 bladzijden) is opgedeeld in 11 delen, die 
uit allerlei vragen bestaan. Vragen als “Waarom schrijven we met fossielen op een schoolbord?” ( p. 107) en 
“Wat gebeurt er als je een spons in een gehaktmolen stopt?” ( p.89). Je kunt de vragen en hun antwoorden 
afzonderlijk lezen, maar als je het boek van voor naar achter doorleest, krijg je een verrassende kijk op de 
natuur en de evolutietheorie.

Jan Paul Schutten gebruikt moderne taal om dingen aan kinderen uit te leggen:.”een megalodon had een 
bek die even groot was als een digibord” (p. 101). Hij legt uit wat DNA en RNA is, geeft antwoord op de 
vraag of er buitenaards leven is. “Wil een boom wel hoog zijn?” (p. 53), “Hoe kun je zelf stoffen tot leven 
brengen?” (p. 76), “Kunnen de cellen in je lichaam met elkaar praten?”(p. 117), “Waarom is het verstandig 
om dood te gaan?”(p. 66), “Gelooft iedereen Darwin nu?“ ( p.47) en “zou God inderdaad om zes uur klaar 
zijn geweest?” ( p. 26)

Hij legt uit wat een beerdiertje is en waarom het een bijzonder organisme is. Op pagina 139 vind je een 
kort stukje over nutteloze dingen in of op het menselijk lichaam en het zou me helemaal niet verbazen als 
het volgende boek van Jan Paul Schutten dáárover gaat.

En dan is er natuurlijk Jos Grootjes uit Driel, die in 
deel 7 aan de orde komt en steeds weer op de prop-
pen komt. Zijn sokken heb ik nog niet kunnen ter-
ugvinden, maar ik ben dan ook nog lang niet klaar 
met het boek!

“Het raadsel van alles wat leeft…” is een heel mooi, 
maar ook heel leuk en leerzaam boek, met prachtige 
bijzondere tekeningen van Floor Rieder. Het boek 
heeft dit jaar de Nienke van Hichtum-prijs én de 
Gouden Griffel en Gouden Penseel gewonnen.

Auteur Jan Paul Schutten, illustrator Floor Rieder, 
ISBN: 9789025753467, Uitgeverij Gottmer, prijs 
€16,95. www.gottmer.nl

Figuur 1:  De omslag van het boek.
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Ook Veluwe ……: fototentoonstelling van Gerrit, 
Douwe, Anne en Jan Pieter Reitsma  door Gerrit Reitsma

Denkt men bij natuur in en rond het nationale park De Hoge Veluwe aan edelhert, moeflon en wild zwijn? 
De gebroeders Reitsma uit Zwolle vinden dat je daarmee de andere fauna in en rond het park tekortdoet.

De Reitsma’s groeiden op in een gezin waar vissen, jagen en kievitseieren zoeken als normale zaken 
worden beschouwd. Al op jonge leeftijd leerden ze de natuur kennen en waarderen. Nog steeds brengen ze 
veel vrije tijd door in het vrije veld, maar nu is fotograferen hun hoofddoel.

Of ze nu bezig zijn met inventariseren, nestbescherming of vogels ringen, de camera gaat mee. In de loop 
der jaren hebben ze een aardig fotoarchief opgebouwd, waarvan ook derden gebruik maken. Zelf schrijven 
ze regelmatig voor verschillende tijdschriften en bladen, zoals het ZNT, en deze artikelen worden natuurlijk 
geïllustreerd met hun eigen foto’s.

Na exposities in onder meer het Ecodrome te Zwolle en enkele NS-stations, krijgen ze nu de kans hun werk 
te tonen in het Bezoekerscentrum van De Hoge Veluwe in Otterlo (het Museonder ligt onder het Bezoeker-
scentrum). De tentoonstelling duurt van 10 januari tot en met 29 maart 2015 en is geopend van 9.30 tot 
17.00 uur.

Ze kiezen niet voor de fauna die altijd al wordt getoond, maar laten de minder bekende schoonheid van 
de Veluwe op geheel eigen wijze zien. Mocht u het prachtige park De Hoge Veluwe en de expositie gaan 
bezoeken dan hopen zij dat u veel plezier beleeft aan de foto’s en diapresentatie. Zij zijn benieuwd naar 
uw reacties.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Douwe Reitsma, douwe_reitsma@hotmail.com.

Figuur 1:  De omslag van het boek.
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Wedstrijd natuurselfie
Wedstrijd natuurselfie. Maak een selfie tegen een mooie achtergrond in de natuur en stuur hem 
met je naam naar zntredactie@live.nl. De mooiste selfies worden afgedrukt in het volgende 
nummer van het ZNT.

Losse foto's van een kool- en pimpelmees door Karl Veneman Jr.

Datum algemene ledenvergadering KNNV
De algemene ledenvergadering (ALV) van KNNV-Zwolle vindt plaats op donderdagavond 5 
maart 2015.
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Van de KNNV bestuurstafel
"Impressie van de jubileumvaartocht 110 jaar KNNV-afdeling Zwolle, op 21 september 2014"

Al om 9:00 uur werden de vissers bij de sluis opgeschrikt door de eerste arriverende KNNV’ers. Het landje 
liep snel vol met auto’s, en gelukkig kwam Nico de Haan, eregast van de dag, ook op tijd aanrijden. Nadat 
iedereen aan boord was en de boot op tijd weggevaren, pakte Nico direct enthousiast de microfoon om 
zijn vogelverhalen te starten, maar bedacht zich op tijd dat de voorzitter in dit geval de mensen ook even 
welkom wilde heten.

Er waren bijna 70 deelnemers en het weer was prachtig, zonnig met Hollandse wolkenluchten en een aar-
dig briesje. De stemming zat er direct goed in, zeker nadat even later koffie met gebak arriveerde.
Nico die door een bevriend KNNV-lid gevraagd was om hier te komen had niet lang hoeven aarzelen. Hij 
heeft zijn lagere schooltijd in Zalk beleefd, en kent de IJssel op zijn duimpje.

Wij zouden onderweg een vogellijst maken (zie tabel). Vrijwel iedereen zat aan dek, en de beste 
vogelaars hadden zich strategisch op de hoeken van de boot genesteld zodat niets ons ontging. Het was 
voor iedereen inspirerend. Aanvankelijk ging het natuurlijk heel snel. De slechtvalken zaten hoog op hun 
plek op de staanders van de brug voor Kampen, zoals van ze verwacht werd, maar we werden ongerust 
toen bij Kampen nog geen mus of merel op de lijst stond. De laatste kans. Ondergetekende ontdekte snel 
vier mussen op een dakvorst, en de waarneming werd niet betwijfeld. De merel kwam later ook.

Bij de randmeren moest de zeearend komen. Een grote dikke vogel met het juiste postuur in een boom, 
werd na veel turen uitgemaakt voor zeearend, maar dan een jong, want hij had duidelijk geen witte staart. 
Na nog meer turen met de beste telescopen was het natuurlijk toch een buizerd. Het wishfull thinken is 
bij vogelen nooit ver weg.

Grauwe gans Hybride grauwe gans Slechtvalk Ekster

Kolgans x grote Canadese gans Meerkoet Roek

Grote Canadese gans Dodaars Kievit Zwarte kraai

Kleine Canadese gans Fuut Watersnip Kauw

Brandgans Ooievaar Wulp Pimpelmees

Knobbelzwaan Lepelaar Oeverloper Staartmees

Nijlgans Blauwe reiger Kokmeeuw Boerenzwaluw

Krakeend Grote zilverreiger Stormmeeuw Winterkoning

Smient Aalscholver Grote mantelmeeuw Spreeuw

Wilde Eend Visarend Zilvermeeuw Merel

Slobeend Zeearend Kleine mantelmeeuw Zanglijster

Pijlstaart Bruine kiekendief Holenduif Roodborsttapuit

Wintertaling Sperwer Turkse tortel Huismus

Tafeleend Havik Stadsduif Witte kwikstaart

Kuifeend Buizerd IJsvogel (14 stuks) Putter

Parkgans Torenvalk Grote bonte specht Kneu

Parkeend Boomvalk Gaai Vos

Haas

Tabel 1:  De waargenomen vogel- (en zoogdier)soorten. (gegevens: Gerjan Petter)
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De wind trok nog een beetje aan, en de zeilen van platbodems stonden bol, een prachtig gezicht. Tussen 
de middag gingen broodjes en krentenbollen rond, voor sommigen ook een verrassing. De waterstand was 
echter wel hoog door de wind, zodat de ondiepten die er altijd zijn nu onder water stonden. Dat scheelde 
ons een aantal steltlopers. Maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen genoot van het prachtige weidse 
landschap en de zon. Een kort buitje deed een aantal in de kajuit verdwijnen, waar een glaasje wijn ook 
wel smaakte, maar dat was van korte duur.

In totaal werden 14 ijsvogels waargenomen in struiken langs de oever van de rivier, verreweg de meeste 
op de terugweg. Zoiets kun je van de landzijde nooit zien.

De tocht gaf iedereen gelegenheid bij te praten en de mensen die nog geen lid waren, de kans dit te over-
wegen. 

Er waren ook enthousiaste kinderen aan boord, die van de kapitein de kans kregen een poos aan het roer 
te staan. Ze deden dat prima, en de kapitein volgde het heel relaxed, zodat het in de stuurhut ook gezellig 
druk was.

Om half vijf kwam de steiger weer in zicht nadat ik nog even iets verteld had over het 110-jarig bestaan. 
Nico werd bedankt met een mand agrarische Vechtdalproducten. Door diverse mensen werd het bestuur 
na het aanleggen bedankt voor de tocht en de traktaties. Kortom een geslaagde viering.

Betty van Leeuwen, voorzitter KNNV Zwolle

Figuur 1:  Een van de veertien ijsvogels in beeld? (foto: Brunhilde Reicher)
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Van de IVN bestuurstafel
Verleden jaar graaide een heftige herfststorm de kruin uit een solitaire Prunus in mijn tuin. Er bleef een 
slordig staketsel van half verwrongen takken over. Het was een verdrietig gezicht. Jarenlang had de boom 
als lentebode met een kuif vol witte bloemen mij verzekerd dat het wel weer goed kwam met het licht. Nog 
even geduld en het wordt weer zomer, zo liet ze mij weten. Maar na de herfststorm was ze op sterven na 
dood.

Ik haalde er een bomendokter bij. Dat is apart volk, zo bleek mij. Niet van die mensengenezers die hun 
patiënten vooral pijn willen besparen. Bomendokters zeggen dat je flink moet doorsnoeien en daarbij niet 
bang moet zijn. Even later snerpte de kettingzaag en zonder verdoving verloor de Prunus tachtig procent 
van haar gedaante. Toen ik het resultaat aanschouwde gaf ik geen cent meer voor een nieuw vrolijk voor-
jaar.

Zoals bij veel operaties deed zich een complicatie voor. Nog net op tijd ontdekte de snoeier, in een wat aan 
het zicht onttrokken tak, de opening van het nest van een specht. Daar had die vrolijke bonte kakelaar 
dus gewoond. Vanzelfsprekend had ik de specht met zijn vallende vlucht waargenomen, maar ik had nooit 
gedacht dat hij in mijn tuin zou wonen. We besloten zijn residentie te respecteren waardoor het Prunus-
staketsel er nog vreemder uit ging zien dan de storm alleen kon worden verweten.

Toen deze ingreep achter de rug was bekeek ik mijn tuin met de ogen van een saneerder. De afgelopen 
jaren had ik steeds geroepen dat ik niet zozeer een tuinman maar veeleer een boswachter was. Het gevolg 
was er dan ook naar. Aan de rand van mijn gazon ontvouwde zich een willekeurige wildernis. De ruïnes van 
het kippenhok en de hondenkennel waren al lang overwoekerd door geil-woekerende klimop. Verder domi-
neerden metershoge esdoorns, tamme kastanjes, hazelnoten en meidoorns het perceel. Op de bodem was 
slechts plaats voor een tapijt van dovenetel dat in een niet aflatende territoriumstrijd was verwikkeld met 
grimmige hanenpoten. De inmiddels gecoiffeerde Prunus stak daar zeer exotisch bij af. Mijn tuin schreeu-
wde om groot onderhoud.

Zo deed tuinman Ceees zijn intree in mijn hof. Al gauw kwam ik erachter dat hij een goed vermomde KNNV-
er was. Ik besefte dat dat een kans kon zijn. Samen met Ceees zat ik uren naar mijn particuliere jungle te 
kijken. Hij liet mij door zijn groene ogen kijken. Alles wat er stond kreeg niet alleen een naam maar ook 
een verhaal. Ik besloot dat verhaal in te lijsten in een plan voor mijn nieuwe bospark, waarbij ik de harde 
scheiding tussen een gecultiveerde Intratuinbrochure-creatie en het oorspronkelijke oerwoud probeerde 
weg te poetsen.

Nadat Ceees de groene verhalen in mijn tuin had teruggebracht, schoten mij ook oude geschiedenissen te 
binnen. In mijn jonge jeugd genoot ik van de vertellingen van meester Hoekstra. Zoals de meeste mensen 
zich een juf herinneren die prachtig kon voorlezen over Snuf de Hond, had ik meester Hoekstra die in staat 
was om een kind tien minuten te laten doen over één meter tuinpad. Hij liet ons zien en voelen wat een 
kind kan boeien en overtuigde ons dat de natuur ook een ziel heeft.

Een paar weken geleden zaten Ceees en ik aan de voet van een kerselaar van minstens driekwart eeuw. 
Mijn buren hadden al verschillende keren hun rode boze hoofden over de schutting gestoken om mij te 
manen om de boom aan te pakken ter voorkoming van leed veroorzaakt door vallend hout. Ze hadden 
gelijk, zo vond Ceees ook. De boom was gevaarlijk.

Indachtig de vertellingen van meester Hoekstra begonnen Ceees en ik aan het ritueel voor de te vellen 
boom zoals de Indianen dat deden. We vroegen de boom om begrip voor de noodzaak een eind te maken 
aan zijn leven en bezwoeren hem dat zijn hout op een goede manier besteed zou worden. Met mijn hand op 
mijn hart beloofde ik bovendien dat ik ten minste tien jonge bomen op zijn graf zou plaatsen.

Toen Ceees de kettingzaag op gang wilde brengen klonk een schrille kreet door de toppen van de bomen. 
Ceees verstijfde bijkans. Een uil, een uil, stamelde hij, waarbij hij in vervoering in het loof van de kastanje 
tuurde. Het krijten van de uil veroorzaakte bovendien het geraas van wegstuivende duiven en kwaaie 
kraaien. Op de achtergrond klonk de daverende lach van de gaai, die al die ophef kennelijk wel kon 
waarderen.
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Nu op mijn erf de contouren zich aftekenen van het nieuwe park roept de bestuursplicht. Wanneer u dit 
leest hebben de bestuursledenleden van het IVN Zwolle een benen-op-tafel-sessie achter de rug. We heb-
ben de kansen voor het IVN in en ná het jubileumjaar eens goed betast en er conclusies aan verbonden. 
De spoedcursus die ik de afgelopen zomer in mijn tuin kreeg kwam mij daarbij goed van pas, want ik 
realiseer me sindsdien nog beter dat een mens alleen maar in zijn natuurlijke omgeving mag worden los-
gelaten wanneer hij een grondige basiskennis heeft van wat leeft en bloeit.

Het is daarbij een geruststellende gedachte dat er ten minste tientallen IVN-ers zijn die over die kennis 
beschikken en in staat zijn om die ook onder de mensen te verspreiden. In de voorbije maanden heb ik 
enkele bijeenkomsten bijgewoond van de stichting Natuur en Milieu Overijssel (NMO). Deze club heeft net 
als mijn Prunus te maken gehad met een onvrijwillige snoeibeurt. Voor NMO was niet een storm, maar de 
provincie Overijssel de beul, maar de stichting probeert dapper om overeind te blijven, onder andere door 
een netwerk te bouwen van allerlei min of meer groene organisaties.

Ik ben bij NMO vogels van allerlei pluimage tegengekomen, die op grote of kleine schaal natuurvriendelijke 
initiatieven trachten te ontplooien. Het gaat dan om uiteenlopende zaken als groene grappen voor een 
buurt, reddingsplannen voor bijen, stadstuinen of vogeltellingen. Ook grote jongens als waterschappen, 
groene opleidingsinstituten en drinkwaterbedrijven schuiven aan. Wat mij opvalt is dat het steeds vaker 
voorkomt dat vrijwel al deze participanten met vragende ogen naar onze club kijken. Als er ergens kennis 
te halen is, dan moet die toch bij het IVN zitten, is dan te horen.

In onze benen-op-tafel-bijeenkomst heb ik dit fenomeen aan de orde gesteld. Mijn door de wol geverfde 
IVN-collega’s in het bestuur delen mijn gedachte dat het mogelijk moet zijn om onze kennis meer te gaan 
delen met nu misschien nog onbekende partijen. Dat is minder makkelijk dan het lijkt, maar een uitdaging 
is het wel.

Een nieuwe klantenkring voor het IVN zouden wel eens de buurtverenigingen kunnen zijn. In haar be-
zuinigingsdrift is de gemeente Zwolle begonnen om plantsoenen over te dragen aan buurtbewoners. Dat 
gebeurt zonder al te veel plichtplegingen en ik hou m’n hart vast als ik denk aan al die overenthousiaste 
vaders en moeders die met hun bakfiets naar de Gamma scheuren om gevaarlijk gereedschap en buitenis-
sige accessoires aan te schaffen om daarmee het plantsoen te lijf te gaan. De gemeente stelt geen enkele 
voorwaarde aan de kennis der natuur van deze niet geheel vrijwillig geworven hoveniers. Velen van hen 
kunnen bij wijze van spreken nog geen eekhoorn van een postduif onderscheiden en denken dat alles wat 
er niet uitziet als een tulp of een roos onkruid is. Insecten zijn er om dood te slaan en wat hard groeit 
moet in de versnipperaar.

Ik wens deze overigens goedbedoelende groendoeners de kennis en het inzicht van een IVN-gids toe. Niet 
iedereen heeft het geluk gehad een meester Hoekstra te ontmoeten of met de groene ogen van Ceees te 
kunnen kijken. Maar een dagje bijles door een IVN-er moet er toch inzitten.
Mijn tuin ligt er weer plant- en diervriendelijk bij. De ransuil en de specht hebben beloofd er te blijven 
wonen en de gaaien hebben ingetekend voor een B&B arrangement. Mijn honden hebben een convenant 
getekend met de eekhoorns. De pluimstaarten mogen ook op de grond hun kostje bij elkaar scharrelen 
zonder geblaft commentaar. Nu die andere tuin nog, de tuin van kennis van goed gedrag in de omgang 
met de levende natuur. Het moet ons lukken om goed gedrag van plicht te veranderen in een voorrecht.

Jan van Lenteren, Voorzitter IVN Zwolle e.o.
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