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KOPIJ VOOR VOLGENDE SPINSELS INLEVEREN VÓÓR 10 NOVEMBER 2022 

Voorzitter: vacant 

 

Secretaris: vacant 

Wnd: Laurens Oude Voshaar, 

Sesamstraat 101, 7607 MC Almelo. 

email: 

secr.ivnhellendoorn.nijverdal@gmail.com. 
tel. 06-36295251 

 

Penningmeester: Wim Feddes,  

Noetselerbergweg 29, 7441 BJ Nijverdal. 

email: w.feddes@home.nl 

tel. 0548-620019 

 

Leden: 

Jos Wennemers , PC Hooftstraat 19 

7442 XA Nijverdal. tel: 0548-614390 

mob. 06-39888343 

email: j.wennemers@home.nl 

 
Herman Kraaij 

Email: hjkraaij@kpnmail.nl 

Tel. 0654908735.  

Spinsels verschijnt vier keer per jaar: 

maart, juni, september en december 

 
De inleverdata voor kopij zijn: 

10 februari, 10 mei, 10 augustus 

en 10 november.  

 

Redactie Spinsels: 

Willem Zuethoff 

Dini Zuethoff  

 

Redactieadres:  

De Marsjes 33, 7447 BZ Hellendoorn.  

tel. 0548-654909 

email: dzuethoff@hotmail.com 

 

Coördinatie bezorging: 

Eric van Leeuwen,  

email: evanleeuwen58@gmail.com  

tel. 0548-618994 

WAAR STAAT HET IVN VOOR? 

 

 Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij 

natuur, milieu en landschap.  

 Wij concentreren ons op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de na-

tuur. 

 Het middel om dat te bereiken is natuureducatie en duurzaamheid. 

 Hiervoor wordt samengewerkt binnen een landelijk netwerk van vrijwilligers en be-

roepskrachten. 

COLOFON 

Ledenadministratie :  

Laurens Oude Voshaar, email: l.oude.voshaar@ziggo.nl   tel. 06-36295251 

Het lidmaatschap van IVN Hellendoorn – Nijverdal bedraagt per jaar: € 22,- per persoon. 

Een huisgenootlidmaatschap kost € 10,--  extra. Donateurs betalen € 12,50 (minimaal). 

Rabobank: NL12 RABO 0120907526 

 

Foto‘s voor-  en achterpagina:   Fotowerkgroep IVN Hellendoorn-Nijverdal:  

Clemens Vloedgraven 

mailto:j.wennemers@home.nl
mailto:hjkraaij@kpnmail.nl
mailto:evanleeuwen58@gmail.com
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

De mussen vallen op dit moment dood van het dak. 

Als ik dit schrijf is het 32 graden. Deze temperatuur 

is niet goed voor de mens maar zeker niet voor de 

natuur. Elke avond is er wel iets in het nieuws. Het 

klimaat verandert, de vele bosbranden en het 

zwaard van Damocles om in 2030 de doelstellingen 

te halen.  

 

De vooruitzichten zijn niet bepaald positief. Op we-

reld niveau stoeien de leiders met elkaar waardoor vele beslissingen vooruit wor-

den geschoven of in afgezwakte vorm worden uitgevoerd. Ook op lokaal niveau is 

er veel aandacht voor de problemen. Maar wat kunnen wij doen? Wie neemt initia-

tieven en wie helpt daar dan mee? Hoe krijgen wij groepen mensen op de been 

voor actiematig handelen?  

 

Dit zijn zo wat losse flodders die in mijn gedachten spelen. Iedereen heeft zo zijn 

eigen gedachten, maar alleen kom je er niet. Binnen ons IVN zijn we ook bezig met 

het klimaat. Ook dit kan alleen van de grond komen door de inzet van meerdere 

mensen.  

 

Een ander probleem dat zich nu voordoet, -hier is 

al enkele keren over gesproken-, is dat wij graag 

een voltallig bestuur willen hebben zodat er een 

goede sturing gegeven kan worden aan het IVN 

Hellendoorn-Nijverdal. Wij zoeken daarom enkele 

personen met financieel inzicht en/of die admini-

stratief onderlegd zijn, die het bestuur komen ver-

sterken.  

 

Laurens Oude Voshaar  

Ex secretaris 
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MOOIE TUINEN BEZOCHT 

 

Bij het opstellen van het jaarprogramma van de plantenwerkgroep komen altijd 

veel ideeën op tafel. Vaststaand onderdeel is het jaarlijks bezoeken van een tuin; 

deze keer gaan we richting Wijhe om op zaterdag 18 juni de Tuinen van Ruim Zicht 

te bezoeken. Nabij de buurtschap Elshof beheert Anneletty Schumacher met haar 

man Frank een tuin van liefst 7000 m2 . De 12 deelnemers van de plantenwerk-

groep verbazen zich al bij aankomst, maar we moeten ons nog even inhouden alvo-

rens de tuin in te gaan. Op het sfeervolle terras naast de voormalige varkensstal  

worden we ontvangen met heerlijk gebak en koffie of thee. Vervolgens vertelt An-

neletty dat zij de tuin nu 20 jaar in bezit heeft. www.tuinenruimzicht.nl  

In het grootste gedeelte van de tuin groeide ooit mais. Het zal duidelijk zijn dat het 

veel geduld en vakkennis gekost heeft om daar een mooie tuin van te maken. Bij 

het inleidende praatje vertelt ze ook beeldend kunstenaar te zijn. Verbondenheid 

tussen noabers is een geliefd thema bij het maken van fraaie sculpturen. 

Anneletty besteedt ongeveer zes maanden van het jaar aan kunst, de andere 

maanden werkt ze vooral in de tuin. Wandelend door de tuin geeft ze uitleg over 

bomen, struiken en bloemen. Speciale aan-

dacht schenkt ze aan het maaibeleid van de 

grote stukken grasland. 

Er is een groot stuk waar massaal Grote Ra-

telaar bloeit; opvallend is dat daar het gras 

niet hoog wordt omdat de Ratelaar parasi-

teert op het gras. Voor insecten is dit gras-

land een walhalla! Er is een grote variatie in 

hoge en lage bloemen, veel namen passeren 

de revue. Achter in de tuin is een fraaie tuin-

kas waarin je ook kunt zitten. We wandelen 

terug richting de woning via een paar staps-

tenen in de grote vijver waar de Krabben-

scheren volop in bloei staan. 

De grote gastvrijheid blijkt ook nu, want op 

deze hele warme dag (ongeveer 30 gr.) staat 

al water klaar op het terras. Al met al zijn we 

hier bijna twee uur geweest, tijd om ons te 

verplaatsen naar het dorp Wijhe. 

 

Veermans Hof IJsselflora 

We parkeren op de P van de katholieke kerk 

van Wijhe en ontdekken een prachtige pick-

nickplek in de hoek van de speelplaats van 

de aangrenzende basisschool. Onder de ko-

lossale lindeboom is het geweldig goed toe-

ven op deze bijna tropische dag. 

We hoeven nog geen 100 meter te lopen om Anneletty laat ons genieten van bloeiende 

prei. 

http://www.tuinenruimzicht.nl
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in de heemtuin te komen. 

Ex-schoolmeester en journalist Jan Veerman zette in 1971 de heemtuin IJsselfora 

op in Wijhe. Hij wilde de flora van de IJselstreek laten zien en beschermen. Daar is 

hij heel goed in geslaagd want de tuin telt liefst zo’n 300 verschillende soorten 

wilde planten. Die zijn allemaal voorzien van keurige bordjes. Enkele thematische 

hoekjes trekken de aandacht: een dijkhelling, een stukje akker, een rivierduin, 

een bos-en stinzengedeelte, kruiden, verfplanten. Verder het ‘vrome hoekje’ met 

planten als Mariadistel, Roomse kervel, Judaspenning, Monnikskap enz.  Sinds 

2018 is er een ‘dierentuin’ waarin Slangenkruid, Ganzerik, Leeuwenbek, Reigers-

bek, Ooievaarsbek een mooie plek hebben. 

Sinds 1991 voert IVN afdeling De Grutto Wijhe- Olst het beheer over de tuin. Meer-

dere keren spreken we de bewondering voor onze collega IVN-ers uit, de tuin ligt 

er perfect bij en dat kost vele zweetdruppels. Ook wij voelen bij deze temperaturen 

de zweetdruppels opkomen: sjaaltjes, petten en charmante hoedjes bieden be-

scherming. We hebben zelfs een gesluierde IVN-dame uit Nijverdal in ons midden!! 

 

We hebben veel wijsheden opgedaan door de tek-

sten die op bordjes in de tuin staan. 

“De natuur gedoogt dat ge haar bespiedt. Niet dat 

ge haar ontraadselt. “(Pythagoras) 

“De natuur bedriegt ons nooit. Het zijn altijd wij die 

onszelf bedreigen.”(J.J. Rousseau) 

“Wij verkeren zo graag in de vrije natuur omdat de-

ze geen mening over ons heeft.” (Nietzsche) 

“De stilte der natuur heeft veel geluiden. “ (H. 

Roland Holst) 

Tijd om naar huis te gaan; na het zien van zovele 

mooie planten in de twee prachtige tuinen heeft 

vast wel iemand over planten gedroomd!! 

 

Hennie Bouwhuis 

Lekker in de schaduw van de grote Linde. 
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VOORJAAR OP DE VELDERBERG 

 

Vanaf een hoge plek in een van de vele in bloei 

staande wilgen zingt een mannetje geelgors uit 

volle borst zijn voorjaarslied. Door de verrekijker 

zie je pas goed hoe geel deze vogel is. Vanuit 

zijn opvallende stek kan de geelgors de omge-

ving goed overzien. Langs de rand van het wil-

genbosje ligt een frisgroen weiland. Vijf hazen 

scharrelen in het hoge gras. Twee ooievaars lo-

pen langs een sloot te zoeken naar kikkers. Een 

mooi begin van een wandeling door het natuur-

reservaat “De Velderberg”. De tjiftjaf, de fitis, de 

grasmus, het winterkoninkje, de zwartkop, de 

heggemus, de vliegenvanger, de veldleeuwerik, 

de boompieper, de rietgors, het goudhaantje, de groene specht en de grauwe gan-

zen geven een prachtig zondagochtendconcert. Een ijsvogel laat van zich horen en 

de eerste huiszwaluw die wij zien dit jaar vliegt over. In de verte roept de koekoek. 

Hier en daar lopen wat fazanten rond. Op een boerenerf kraait een haan. 

 

De mooiste wandelingen maak je in april. Dat komt omdat het dan bloesemtijd is. 

Kersen-, appel-, perenbomen, de prunus en de meidoorn, eiken, wilgen en berken 

staan tegelijk in bloei. In een houtwal staan wat kersenbomen. Daar zijn er wat van 

omgezaagd of omgewaaid. In een van de omgevallen bomen zien we veel witrot. 

Op de omgevallen stam ontwikkelt zich ook de gele korstzwam. Volgens Gerard is 

de aanwezigheid van de gele korstzwam een slecht teken. In de omgeving van “De 

Velderberg” staan nogal wat landbouwschuren en die veroorzaken heel wat lucht-

vervuiling. Vijf jaar geleden waren we hier ook.  Op een stam van een van de ker-

senbomen zat toen een waslakzwam. Die is er vandaag niet meer. Een wilgenlang-

sprietmot rust even uit op een tak van een bloeiende wilg. 

 

Op een bladsteeltje van een kersenboom zitten een paar roodachtige verdikkingen. 

Hanneke probeert erachter te komen wat dat precies zijn. Het zijn honingklieren of 

nectarklieren. Die klieren scheiden een suikerrijk goedje uit, dat wespen en mieren 

aantrekt.  

 

Geelgors.  Foto Loes 

Wilgenlangsprietmot. Gewone vogelkers Rode honingklieren op kersen-

boom  
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In de houtwallen zien we veel bloeiende vogelkers. De vogelkers bloeit in de lente 

met trossen witte bloemen die aangenaam ruiken. In de herfst verschijnen donker-

blauwe vruchten. De naamgeving heeft betrekking op die vruchtjes. Eetbaar voor 

vogels, maar niet voor de mens. Ze noemen deze struik ook wel de wilde sering.  

In de zomereiken hangen fleurige ronde appeltjes in de kleuren wit, roze en rood. 

Bij nadere bestudering blijken het echter geen appeltjes te zijn maar aardappelgal-

len. Mooi om te zien. Er hangen zelfs nog oude aardappelgallen van vorig jaar in 

deze eiken. Het leuke is dat precies op het moment dat de eik gaat bloeien ook de 

aardappelgallen op zijn mooist zijn. Er zitten meerdere aardappelgallen in de 

boom. De eik lijkt nu wel wat op een appelboom met bijna rijpe vruchten! 

 

We staan een tijdje vol bewondering te kijken naar het enorme takkencomplex van 

de eiken in de houtwallen. De zomereiken torenen boven ons uit met een enorme 

kroon. De natuur kan ons dan klein en nietig doen voelen. 

Maar… Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd…. Op een berkenstam ziet 

Gerard het gewoon purperschaaltje. Dat is een veel voorkomend korstmos. En op 

een van de fruitbomen ontdekt Gerard het gestippeld schildmos. 

Langs een oud toegangsweggetje naar een boerderij staat een haag van haze-

laars. In de begroeide rand van de slecht geplaveide weg staan op deze zonnige 

zondagochtend al wat bloeiend fluitenkruid, paarse en witte judaspenningen, bos-

anemonen, wilde postelein, een bloeiende kerriestruik, lelietjes van Dalen, dal-

kuid, boshyacinten, salomonszegels, vogelmelk en grote hoornbloemen.  

We lopen door een bosrand weer terug naar de Regge. Aan de drassige oever van 

de Regge wordt wat watermunt geplukt. Het zeldzaam wordende moeraskartelblad 

laten we staan. Rond de vele pinksterbloemen zien we oranjetipjes vliegen. 

 

Op een bruggetje over de Regge staan we stil om nog even lekker te genieten van 

het zonnetje. Op een paar keien in het water zitten een paar bonte zandoogjes 

zich op te warmen.  

Zo kunnen de vier paddenstoelenliefhebbers terugkijken op een prachtige wande-

ling langs de oevers van de Regge met zijn bijzondere flora en fauna. 

 

 

Jacques Dijkman 

Aardappelgal Gewoon purperschaaltje Gestippeld schildmos 
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GEZINSWANDELING OP DE EVERSBERG 

 

Op 10 april hebben we een gezinswandeling georganiseerd op de Eversberg. Het 

jongste kindje was drie jaar en het oudste kind was 12 jaar. We hadden mazzel 

met het weer, het was overwegend zonnig en heerlijk van temperatuur. 

Nadat iedereen zich had verzameld op de nieuwe parkeerplaats, iedereen voorge-

steld en welkom geheten zijn we begonnen. 

Vrijwel direct hadden we de eerste leuke uitdaging al, namelijk over een dode 

boomstam lopen en je best doen je evenwicht te bewaren. De kleinsten werden 

uiteraard wat geholpen. Ook ouders gingen de uitdaging aan, toch moeilijker dan 

je denkt! 

 

Bij de Berceau (Frans voor “looftunnel”) aangekomen begonnen de kinderen er al 

direct door heen en weer te sjezen. We hebben ze lekker laten rennen. Konden ze 

alvast wat energie kwijt, ha ha! De volwassenen hadden een luisterend oor voor 

wat er over Berceau`s te vertellen viel. Dat deze bedoeld waren voor de “elite” om 

er `s zomers doorheen te wandelen zodat ze niet gebruind werden door de zon, 

maar zodoende toch buiten een wandeling konden maken. Het bruin worden werd 

geassocieerd met “werklui” op het land. Berceau`s worden meestal gemaakt met 

Beuken, Blauwe regen (klimplant) en zelfs met lei-fruit (makkelijk fruit plukken als 

je eronder door loopt). In Nederland is de langste aaneengesloten Berceau, nog 

bestaand in Oosterbeek, maar liefst 300m lang. De langst nog bestaande in Euro-

pa is 550m lang, deze staat in Belgie. 

 

Aan het einde van de Berceau kregen de gezinnen een uitleg over het volgende 

spel “Mikado”. Het was de bedoeling dat op het komende stuk dat we gingen wan-

delen de gezinnen stokken gingen zoeken hiervoor. Iedereen was fanatiek aan het 

zoeken. Op de volgende 

kruising hebben we Mikado 

gespeeld. Alle stokken op 

een stapel. Het spel had 

nauwelijks uitleg nodig want 

het was bij iedereen wel 

bekend. De kinderen moch-

ten het spel spelen en wa-

ren enorm gedreven! 

De stokken van Mikado 

konden mee naar de vol-

gende opdracht op de vol-

gende kruising. Op deze 

kruising mocht men per ge-

zin een nest bouwen van de 

stokken en meer gezocht 

“nestmateriaal”. 
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Ik (Maartje) kende het spel 

niet en was aanvankelijk wat 

sceptisch. Ik was verbaasd 

hoe ontzettend leuk het was 

en wederom was iedereen 

super fanatiek! Het was zelfs 

zo dat kinderen en ook ou-

ders in de nesten gingen lig-

gen tot grote hilariteit! De kin-

deren kregen allemaal twee 

eetstokjes en moesten daar-

mee Nibbits chips, die worm-

pjes en rupsjes voorstelden, 

uit een bakje pakken en een 

aantal meter naar het nest 

brengen, erg lastig met eet-

stokjes! Maar die kinderen 

zijn er verdomd handig in! 

Nou ja, toen het spel afgelo-

pen was mochten de worm-

pjes en rupsjes opgegeten 

worden. 

 

Tijd voor pauze! 

Wim stond boven op de bult met drinken en versnaperingen. Ook deelden we loep-

potjes uit zodat de kinderen in de pauze nog op zoek konden naar van alles wat 

interessant was om van dichtbij te kijken. Het volgende werd gevonden; regenwor-

men, pissebedden, schorskevers, snuitkevers, diverse spinnen, een vlindercocon, 

en 1000-poten. En wat een 

absoluut groot succes was, 

was de kist met mini-

leskistjes! Wat ontzettend 

leuk! De leskistjes hebben 

het thema “levenscyclus”. 

Per leskistje een levenscy-

clus. Er was zeer veel belang-

stelling voor. Wim vertelde er 

van alles over en zei in het 

algemeen “hoe interessant is 

dat?”…. Kinderen in koor: 

“heel erg interessant.” 

 

De pauze liep op z`n eind en 

Pascal en Jeanet gaven uitleg 

over het vervolg van de wan-
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deling. Tijdens deze uitleg rolde 

de bal per ongeluk van de bult, 

paniek! Kinderen riepen “OW 

jongens!… even stoppen met de 

uitleg!” De uitleg ging over de 

levenscyclus van de kikker. De 

kinderen konden in de kikvors-

sprong van de bult af naar het 

ronde vijvertje met eilandje. 

Maar dit werd al snel van de bult 

af ROLLEN! Ze waren lekker vies 

en zwart toen ze beneden wa-

ren. 

 

De route vervolgd over een smal 

paadje richting uitkijkpunt en 

snoekvijver. Op dit paadje waren 

een aantal leuke waarnemingen; 

blauwe druifjes, paardebloemen, 

speenkruid, hondsdraf, hedera 

(uitgelegd dat je daar je kleding 

mee kan wassen ivm saponine 

die er in zit), Oranjetipjes, brand-

netels en Weegbree (uitleg sap 

van Weegbree op brandplek 

brandnetels). Even gespeeld op 

het uitkijkpunt en in de betonnen buis die er onderdoor loopt. Daarna uitleg over de 

snoekvijver, dat er vroeger geen koelkasten waren en men de gevangen vis die niet 

direct gebruikt kon worden zolang in de visvijver liet zwemmen. 

Daarna gingen we naar de ruïne. Het was de bedoeling dat er een uitleg zou zijn 

over de vleermuizen, maar de kinderen wilden graag even spelen, nou, helemaal 

prima! Wel hadden ze na het spelen nog zin om even het uilen-kraaienspel te doen 

met de ouders. Bij dit spel begin je met twee groepen en er dienen vragen beant-

woord te worden. Uiteraard waren dit vragen over onderwerpen die in de gezins-

wandeling waren behandeld. De vragen kunnen beantwoord worden met JA of NEE, 

en de groepen moeten elkaar aftikken. Het was een groot succes! Er werd weer 

zeer fanatiek gespeeld met veel vrolijkheid en gekkigheid! Met dit spel sloten we de 

gezinswandeling af. 

 

We hebben nog het een en ander verteld over het IVN en Spinsels uitgedeeld. Er 

kwamen vele bedankjes en zeer gulle giften. Het was een superleuke middag met 

als afsluiter van een van de kinderen, de vraag: “wanneer is er weer wat te doen?” 

We gingen zeer voldaan naar huis! 

 

Natuurlijke groeten, Wim, Pascal, Jeanet en Maartje. 
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MET DE PLANTENWERKGROEP IN DE GOEDE RICHTING 

 

Op 9 juli gingen we met acht leden van de plantenwerkgroep richting Daarle om 

bermen te inventariseren langs het kanaal Zwolle-Vroomshoop. Best een eindje 

fietsen, dus ter plekke eerst maar op een bankje een kopje koffie en wat bijklet-

sen want zoveel hebben we elkaar niet gezien door corona. We hebben vanaf de 

Dalvoordebrug eerst een stuk zandpad aan de noordzijde van het kanaal bekeken 

en daarna aan de zuidzijde. Aan de kanaalkant was het vooral Riet en Haagwinde. 

We werden begeleid door het heerlijke gezang van Kleine karekieten. Johan werk-

te het resultaat diezelfde dag nog uit en kwam op 88 grassen, bomen en wilde 

planten. Eén plant wil ik er even uitlichten.  

 

Kompassla (Lactuca serriola) 

Lactuca is de wetenschappelijke naam voor sla. De bekendste vertegenwoordiger 

van het geslacht Lactuca is onze gecultiveerde sla die we als bladgroente eten. 

Maar er zijn ook nog veel wilde soorten, die er heel anders uitzien. De kompassla 

is er daar een van. Lactuca komt van ‘lac’ (melk) naar het witte melksap dat de 

plant bevat, na een tijdje verkleurt dat naar geel. Serriola betekent ‘zaagje’. 

Ik ken de plant pas sinds een paar jaar, toen ik bij Nijmegen de onbekende plant 

determineerde. Hier in de omgeving had ik ‘m nog nooit gezien. Tot dit jaar… 

Ineens zie ik ‘m op meerdere plekken in de gemeente, hier dus aan het kanaal, 

maar ook in de Hellendoornse berg en volop bij de natuurspeelplaats Cool Nature 

naast de ijsfabriek in Hellendoorn. 

 

Stekelig 

De plant valt erg op. Het is een grote plant (tot wel 2 meter) met een rechtopstaan-

de naar wit kleurende stengel die alleen bovenin vertakt is tot een pluim met klei-

ne gele bloemetjes. Heel opvallend zijn de stekels aan de stengel en vooral de ste-

kels aan de onderkant van de middennerf van 

het blad, stevige stekels van zo’n 2 mm lang. 

De langwerpige bladeren zijn blauwgroen, wat 

leerachtig en op de gezaagde rand zitten ook 

weer korte stekeltjes. De stand van de bla-

deren valt meteen op. Ze zijn vaak een kwart-

slag gedraaid. Je zou er min of meer de wind-

richting mee kunnen aflezen, vandaar de 

naam Kompassla. Maar dat moet ik nog eens 

nader bekijken.  

De plant komt voor op stenige en ruige plek-

ken, waar de mens de bodem bewerkt heeft, 

eerst alleen in het zuiden van Nederland, maar 

hij rukt dus nu op naar het noorden.  

Let er maar eens op of je Kompassla ziet, de 

kenmerken zijn overduidelijk.  

Anny Alferink 
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JAARVERSLAG STEENUILEN IN DE GEMEENTE HELLENDOORN 2022   
 

Het seizoen 2022 zit er voor ons als steenuil liefhebbers nagenoeg weer op. Alle 

kasten zijn gecontroleerd, vele zelfs meerdere keren en wat ik persoonlijk heel 

plezierig vind is dat nu ( eind juli ) inmiddels al 90% van de kasten schoon en dus 

winter klaar zijn. Daar hoeven wij ons nu geen zorgen meer om te maken. Wel kan 

er door de erfbewoners in de winterperiode geconstateerd worden dat een kast 

uit een boom is gewaaid of nog erger, de boom omgewaaid. Na zo’n bericht gaan 

wij dat spoedig oplossen, maar wat te doen als de boom tien dagen later nog in 

het water staat. Ook dat overkwam ons. 

 

Dan onze belevingen: maart was zonnig en met een redelijke temperatuur goed 

als voorjaar. Een prima aanloop naar het broedseizoen. Dan komt april en begint 

onmiddellijk met wat sneeuw. Wat volgde tot half april was kou, beslist geen tem-

peraturen om met nestbouw en ei leg te beginnen. Maar als je alle voorbereidin-

gen getroffen hebt dan moet je ook als steenuil door met de huishouding. Dit was 

waarschijnlijk de reden dat wij begin mei in meerdere kasten enkele koude eieren 

aantroffen die ook verder niet meer zijn uitgebroed.  

Ook het aantal eieren per kast viel tegen, enkelen haalden vijf eieren, sommige 

vier maar de meesten hadden er met drie al schoon genoeg van. Ook twee eieren 

per kast was geen uitzondering.  

Bij de broedparen die gingen broeden was begin mei al goed te merken dat er niet 

veel voedsel was. Bij het uitkomen van de eieren is het gebruikelijk dat het man-

netje al veel muizen heeft aangesleept zodat het vrouwtje daar de jongen mee 

kan voeden. Dit seizoen slechts in één kast een voorraad en in veel kasten niets. 

Een slecht voorteken. Veel eieren zijn niet uitgekomen met als voorbeeld een kast 

waar de steenuilen begonnen met vier eieren, daar kwamen er twee van uit. Van 

de twee jongen is er zelfs maar één uitgevlogen. Nog een minpunt: ze zat lang niet 

op het gewicht van wat voor haar normaal moet zijn. 

 

Bijzonderheden. 

In onze kasten werden, in plaats van steenuilen, ook 25 nesten van spreeuwen, 

twee van koolmezen en twee eekhoorn gezinnen aangetroffen. Ook lag er één me-

relnest in het voorportaal. Dat is niet onze bedoeling, maar ja, de natuur regelt 

zich zelf.  
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De eekhoorn heeft niets te vrezen maar 

de andere soorten staan op de voedsel-

lijst van de steenuil. Dat dit in dit seizoen 

regelmatig gebeurde was te zien tijdens 

de controle rondes. Van velen vond je 

nog vleugel resten en ook de poten wa-

ren niet zo gewild om te verorberen. Om 

de resten alsnog op naam proberen te 

brengen is soms een hele kunst. Dit geldt 

overigens ook voor de enkele muis die wij 

nog aantroffen. Je zou er op af kunnen 

studeren maar dat is aan ons niet be-

steed.  

 

Wat we wel doen, is bij het invullen van 

de nestkaarten voor broedbiologisch on-

derzoek de aantallen gevonden prooires-

ten vermelden en ook de soort. (muis is 

muis, maar vogel zal bij ons koolmees of 

een andere soort heten. 

 

Vorig jaar melden wij broedlocaties waar al jaren achtereen gebroed werd door het 

zelfde vrouwtje en in één geval ook het zelfde mannetje. Alleen in Marle is de uil 

nog goed bezig, in de andere kasten zaten nieuwe bewoners. (meer dan welkom) 

Wij hebben nu nog twee steenuilen van 10 jaar in ons bestand zitten die ook nog 

een legsel met succes hebben groot gebracht. Van de jongen van 2020 is er één 

uitgevlogen naar Veeningen, 30 km noordelijker. Ik had daar nog nooit van ge-

hoord, het ligt ten westen van Zuidwolde en zij heeft meegedaan aan het broedsei-

zoen 2022.  

 

Educatie schoolklassen, het kon weer 

Door corona mochten wij enkele jaren geen scholen bezoeken en ook de voor kin-
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deren het meest indrukmakend gedeelte tijdens het ringen in het veld moest daar-

door helaas afgeblazen worden. 

Hoe anders was het seizoen 2022. Extra tijd werd er nu ingestoken om ook de 

groepen die het in 2021 hebben gemist alsnog er bij te betrekken en dat is bij na-

vraag op de scholen ook goed gelukt. 

In Hellendoorn deed De Es “ en in Elen en Rhaan de Jan Barbier mee. Per klas 

werden twee locaties bezocht en konden de kinderen meekijken en een enkeling 

kon zelfs meedoen. Jong geleerd is oud gedaan is zo’n gezegde wat ook hier zeker 

opgaat.  

 

Junior Rangers van het Nationaal park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal. 

Deze groep (met ouders ) werd door ons 

meegenomen naar een locatie in het bui-

tengebied waar ze werden verrast door-

dat op dat erf steenuilen en torenvalken 

broeden. En dan ook nog gelijktijdig de 

jongen kunnen ringen en bezichtigen 

overkomt je niet zo vaak. Heel mooi was 

het verschil in het soort jongen te zien. 

Vooral het gedrag dat de jonge torenval-

ken vertoonden maakte diepe indruk en 

vergeten ze nooit meer. 

 

Dit seizoen werd ik bijgestaan door Ger-

hard Bolink, Johan Boode, Henk de Bree, 

Geerhard Kleinjan, Johnny Kruse en Ray-

mond Wiegink. Vanaf 2 mei was het voor 

ons echt aanpakken, ‘s morgens, ‘s mid-

dags en ’s avonds in verschillende sa-

menstellingen in de auto er op uit om 

vooral de eerste ronde in een zo’n kort 

mogelijk tijdbestek te kunnen afronden.  

 

De auto was in gericht als kantoor waarin wij telkens met twee personen tegelijk 

prima konden werken en waar ook gelijktijdig de nodige informatie en waarnemin-

gen werden vastgelegd. 

 

Graag wil ik de perceeleigenaren, welke een nestkast op hun terrein hebben han-

gen, bedanken voor hun gastvrije ontvangst en enthousiasme. Alleen samen kun-

nen we er voor zorgen dat steenuilen in onze gemeente blijven en de populatie in 

stand blijft. 

 

 

Namens de werkgroep, Albert Stevens 
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JAARVERSLAG TORENVALKEN IN DE GEMEENTE HELLENDOORN 2022 

 

Controles en waarnemingen  

In de eerste week van mei zijn we dit broedseizoen voor de eerste keer het veld in 

geweest om nestkasten te controleren. Gebruikelijk is om wat vroeger in de lente 

te beginnen maar de maand april was dit jaar wel zeer zonnig maar te nat en te 

koud terwijl de maand maart de droogste was ooit met een nieuw zonrecord. 

In mei hebben we alle 42 kasten in de gemeente Hellendoorn gecontroleerd. Het 

weer was deze maand warm, zonnig en redelijk droog. Bij de eerste controleronde 

was het opvallend dat de meeste kasten nog niet bezet waren. 

 

De weersomstandigheden van maart, 

april en begin mei kunnen hiervoor een 

verklaring zijn dat het broedseizoen wat 

later op gang kwam. Maar er was één uit-

zondering want op 21 mei zijn er van een 

nestkast vier jonge torenvalken geringd. 

Gelukkig waren er bij de tweede controle-

ronde in meerdere kasten wel eieren ge-

legd. 

Later dan gemiddeld zijn op 7 juli de laat-

ste jongen geringd. Van deze twee reste-

rende nestkasten zijn er toen negen vo-

gels geringd. 

De conditie van de meeste geringde jon-

gen was goed tot uitstekend. Bij het we-

gen van de jongen blijkt dat er bij de gro-

tere broedsels van vijf of zes jongen er 

bijna altijd wel één jong is die in gewicht 

achter blijft t.o.v. de rest van het nest. 

De indruk dit broedseizoen was dat er in 

het algemeen wat minder voedselaanbod was van muizen, kevers en larven. Een 

oorzaak van minder muizen kan 

zijn droogte en een slecht mast-

jaar (minder eikels en beukenno-

ten in de herfst) door nachtvor-

sten in het voorjaar tijdens de 

bloeifase van deze bomen. Bij de 

resultaten is dit ook terug te vin-

den in het aantal bezette nest-

kasten. 

In een levend boerenland met 

weidegang en weinig of geen af-

watering is er meer kans op vol-

doende voedsel. Een broedsel 
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van vijf of zes eieren betekent dat 

er genoeg voedsel is in de omge-

ving van het nest. 

 

Op zaterdagmorgen 4 juni zijn er 

vijf torenvalken geringd waarbij de 

junior rangers van NP Sallandse 

Heuvelrug-Twents Reggedal met 

hun twee begeleiders en een aan-

tal belangstellende ouders aanwe-

zig waren. Albert Stevens heeft 

uitleg gegeven en meerdere vra-

gen beantwoord omtrent het waar-

om de vleugels van de jonge vo-

gels worden opgemeten en waar-

om ze geringd en gewogen wor-

den, welk voedsel ze eten en 

waarom nestkasten geplaatst wor-

den. Tijdens het ringen kreeg iede-

re ranger de unieke gelegenheid 

om even een jonge torenvalk in de handen vast te houden. Wat ze natuurlijk een 

super ervaring vonden.  

 

Resultaten 

In totaal zijn er dit jaar van de 42 nestkasten 22 niet bezet, één kast was bezet 

door kauwen en één kast was niet controleerbaar. Ook broedde er een torenvalk 

in een kerkuilenkast. Deze had vijf eieren maar bij een tweede controle was de 

kast leeg. 

Van vier kasten weten we de oorzaak waarom deze niet bezet waren. Bij één van 

de nestkasten zijn de torenvalken meerdere keren verjaagd door een groep roe-

ken. Later bleek dat de valken in een nabijgelegen hoge conifeer, tussen twee 

woningen, in een oud eksternest hebben gebroed en waar ook de jongen zijn uit-

gevlogen. Op een andere locatie zijn de torenvalken verdreven door zwarte kraai-

en en zijn ze in die buurt niet weer gezien. Dan is er een nestkast leeg gebleven 

omdat de valken zijn verdreven door een buizerd echtpaar. 

En tot slot waren er bij een andere nestkast zware gevechten geweest tussen 

twee mannetjes valken om de gunst van het vrouwtje waardoor deze kast ook on-

bewoond is gebleven. 

 

In de tabel en de grafiek staat het begrip broedsucces. De methode voor het be-

palen van het broedsucces is om het totaal aantal nesten waarvan minimaal één 

jong is uitgevlogen te delen door het totaal aantal broedsels. Dit getal is een 

waarde van hoe goed het gaat met de populatie torenvalken in een broedseizoen. 

 

Henk de Bree en Albert Stevens 
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Overzicht broedseizoen torenvalken gemeente Hellendoorn 

GIERZWALUWEN IN DE GEMEENTE HELLENDOORN 2022  
 

Alweer een Gierzwaluwen seizoen voorbij, wat gaat de tijd snel. 

Vanaf 1999 houdt een klein groepje vogelliefhebbers bij wat er 

aan Gierzwaluwen vliegt in alle kernen binnen de gemeente Hel-

lendoorn. Deze telmethode is niet voor 100% betrouwbaar door 

b.v. weersinvloeden, maar door jaren met dezelfde methode te 

controleren kunnen er zeker wel conclusies uitgetrokken worden.  

De meest in het oog springende constatering is dat er in veel wijken een behoorlij-

ke afname van de Gierzwaluwen populatie is te zien. Daar tegenover staat dat in 

wijken waar de laatste jaren nestkasten zijn aangebracht meer activiteiten plaats 

vinden. Opvallend veel vliegbewegingen dit seizoen in de Bilderdijkstraat, waar bij 

meerdere woningen nestkasten zijn aangebracht. Het inventariseren of de kasten 

ook daadwerkelijk zijn bezet is een tijdrovende klus. Per gevel kan het wel een 

halfuur duren voordat je de Gierzwaluwen ook in de kasten ziet vliegen en dat met 

hoge snelheid. Eén keer knipperen met je ogen en je mist er mogelijk al één. Te-

gen de schemering is het meest geschiktste moment, maar dan kun je maar één 

gevel per avond afhandelen.  

 

Dit seizoen waren de Gierzwaluwen weer laat, het weer zat hen niet mee. Toch zijn 

de laatsten uit onze omgeving 27 juli vertrokken en kwam daarmee een einde aan 

het prachtige schouwspel van rondvliegende groepen die rakelings langs en om 

de woningen vliegen. 
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In meerdere wijken in onze gemeente zijn door woningstichting Reggewoon nest-

gelegenheden aangeboden in de vorm van kasten, zowel in als op de muur. Dit 

moet uiteindelijk leiden tot meer broedlocatie ’s in de wijken.  

 

U als lezer kunt ook aan uw woning meerdere kasten plaatsen om de gierzwalu-

wen te lokken. Plaats er meerdere bij elkaar en vooral niet op het zuiden en wes-

ten gericht. De jongen komen dan in een te warme kast te zitten en kunnen door 

de hitte overlijden. Een vrije aanvliegroute is wenselijk. Heeft u interesse om ook 

nestgelegenheid aan te bieden dan kunt u voor de nodige informatie ook bij mij 

aankloppen. Voorbeeldkasten heb ik thuis liggen, mocht u dat over de streep kun-

nen trekken, uiteraard alles in het belang van de  “100 dagen vogel”. 

 

Hieronder de tabel met de aantallen zoals ze (vliegend  zijn waargenomen boven 

onze dorpen. 

De tellingen zijn uitgevoerd in de periode van 23 juni tot 29 juni 2022 door:  

Hennie Bouwhuis, Gerrit Dommerholt, Marijke Hegeman, Johan Kroese en Albert 

Stevens.  

Albert Stevens, augustus 2022 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

N’dal tussen spoorbaan 
Rijssensestr/Smidsstr /berg 20 16 14 22 68 34 42 0 31 14 13 

N’dal tussen spoorbaan 215 129 134 164 139 132 141 107 149 31 144 

Rijssensestr/Smidsstr en Regge 126 49 115 88 90 89 58 65 39 53 29 

N’dal tussen spoorb. en H’doorn 57 18 45 27 34 41 33 25 41 5 35 

N’dal wijk Groot Lochter 48 66 24 86 55 69 * 35 53 28 56 

N’’dal Kruidenwijk en Hulsen 95 52 61 104 120 128 137 101 117 82 147 

Hellendoorn 3 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 

Daarle 18 22 20 30 25 30 25 30 40 20 8 

Haarle 5 4 8 5 18 24 23 0 3 6 6 

Totaal 587 356 421 526 553 551 459 363 473 240 438 
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OPGEDIEPT 

 

Onlangs werden we verblijd met waarnemingen van een bever langs het veenka-

naal bij Hancate. Over dit kanaal en vooral de plantengroei aldaar schreef Johan 

Alferink in 1983.  

U vindt alle Natuursprokkels op onze website www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal  

 

Het Kanaal 

De heuvelrug is niet het enige unieke gebied in onze omgeving. Er zijn er veel 

meer, maar wel veel kleiner. Een ervan vind ik het kanaal Zwolle-Vroomshoop, 

”Marie-kanaal” noemden wij het vroeger. Het is voor mij vooral uniek vanwege de 

plantengroei. Juist in een gemeente waar weinig water is en die daarom ook wei-

nig waterplanten kent, is het altijd weer een belevenis om in de maanden juni tot 

en met augustus langs het kanaal te fietsen. 

Voor de scheepvaart wordt het al jaren niet 

meer gebruikt en zo konden de bermen en 

de rietkragen zich ontwikkelen tot wat ze nu 

zijn. Een rivier als de Regge moet vroeger ook 

zulke bloemrijke bermen gehad hebben. 

Maar o.a. door de kanalisatie, de moderne 

landbouwmethoden en het maaibeheer van 

de bermen is daar nu weinig of niets van te-

rug te vinden. 

 

Waterplanten als Waterscheerling (uiterst 

giftig), Zwanebloem(beschermde plant), 

Blauw glidkruid, Moerasandoorn, Kattestaart, 

Watergentiaan, Koninginnekruid, Lisdodde en 

vele anderen zijn nu nog langs het kanaal te 

vinden. Vooral de Zwanebloem is elk jaar 

weer een leuke belevenis. Ik kende deze 

prachtige plant alleen van de waterrijke ge-

bieden in het noorden en westen van ons 

land. Tot ik hem jaren geleden ook langs het 

kanaal vond. Tot nu toe handhaven zich elk 

jaar een aantal exemplaren.  

 

Maar niet alleen waterplanten, ook in de aan-

liggende bermen kan men leuke vondsten 

doen. Grote wilde tijm, Zwolse anjer 

(beschermd), Stijve ogentroost (een halfpara-

siet op grassen), Kraailook, Grasklokje 

(beschermd) en Hazepootje getuigen ervan. 

Vaak is de plantengroei om de paar honderd 

meter al weer verschillend. Men kan zo van 

Zwolse anjer 

Kattenstaart 
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Lemelerveld tot Daarle fietsen en iedere 

keer weer iets nieuws ontdekken.  

 

Men hoeft zich niet alleen te beperken tot 

de maanden waarin de plantengroei 

langs het kanaal op zijn mooist is. Voor de 

echte liefhebbers begint het al in het voor-

jaar als de Vroegeling bloeit. Tussen Han-

cate en Daarle is men de laatste paar jaar 

bezig geweest met werkzaamheden in 

verband met de aanleg van het laterale 

kanaal vanuit Almelo. De brede rietkra-

gen, die zich daar juist zo ongestoord kon-

den ontwikkelen, omdat het kanaal toch 

niet meer werd gebruikt, zouden verdwij-

nen. Weg planten als Poelruit en Stijf bar-

barakruid, weg ook vogels als Klein Kare-

kiet. 

 

We moesten maar afwachten wat er voor 

in de plaats kwam. Daarom juist was ik 

daar een hele tijd niet geweest om de aantasting niet te hoeven zien. Ik ben in juli 

weer eens gaan kijken. De rietkragen zijn inderdaad verdwenen, het kanaal is bre-

der geworden. Het lijkt me nu juist interessant om de ontwikkeling op plantenge-

bied langs de oevers en de bermen daar te gaan volgen.  

 

De aanpassingen bij een plek als de stuw bij Hancate vielen me mee. De bosjes 

die daar stonden zijn gelukkig niet verdwenen. Bermen zoals ze langs het kanaal 

liggen zijn kwetsbaar. Er hoeft niet zoveel te gebeuren of er verdwijnt erg veel. Er 

voor in de plaats komen dan planten als distels en brandnetels. 

Rijkswaterstaat is juist in Overijssel een experiment begonnen om een aantal ber-

men zo te beheren dat ze verschralen en tegelijk weer bloemrijk worden. Iets der-

gelijks zou ook plaatselijk mogelijk moeten zijn. Bloemrijk zijn de bermen en riet-

kragen van het kanaal al, maar ze zouden het ook moeten blijven. Ook andere ber-

men in onze omgeving komen echter voor dergelijke experimenten in aanmerking. 

 

Ik heb hierboven een aantal planten genoemd die sommige tuinliefhebbers best in 

hun tuin willen hebben. In het verleden is o.a. met orchideeën gebleken dat ze ge-

woon uitgestoken werden zodra men de groeiplaatsen maar wist. In deze tijd is 

dat helemaal niet meer nodig. Van alle wilde planten die in Nederland voorkomen, 

zijn tegenwoordig wel zaden te krijgen. Wie belangstelling heeft kan adressen bij 

mij krijgen. 

augustus 1983 

Johan Alferink 

Zwanenbloem 
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GEMEENTE HELLENDOORN WINT OVERIJSSELSE BLIJE BERMVERKIEZING 

 

De gemeente Hellendoorn heeft de Blije 

Bermverkiezing gewonnen. Deze prijs is 

bedoeld voor een gemeente die goed op 

weg is naar ecologisch bermbeheer. De 

verkiezing is uitgeschreven door de pro-

vincie Overijssel. 

 

Wethouder Annemarie Dubbink van de 

gemeente Hellendoorn is blij met de prijs: 

“We vinden het belangrijk om meer ruimte 

te geven aan insecten en andere diersoor-

ten. We bevorderen de biodiversiteit en 

daarmee ook de gezondheid van onze in-

woners. Dat lukt door een andere manier 

van beheer en dankzij de inzet van onze 

buitendienstmedewerkers. Vanaf volgend 

jaar breiden we het ecologisch bermbe-

heer uit naar alle bermen binnen de be-

bouwde kom. Deze prijs benadrukt dat we 

de juiste stappen zetten!” 

 

Bermbeheer 

Een blije berm is een berm waar insecten, vlinders en bijen blij van worden, maar 

ook vogels en kleine zoogdieren. Al die kilometers groen langs grote en kleine we-

gen vormen samen – als ze natuurlijk worden beheerd – een prachtig lint waarin 

het voor heel veel soorten goed toeven is. 

 

De winnende berm in Hellendoorn is gelegen naast de Helmkruidlaan, een rond-

weg om een wijk, waar veel verkeer langs komt. “Het is een prachtig diverse berm 

met veel inheemse kruiden”, zo oordeelt de driekoppige jury. “Het aandeel gras is 
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lager dan het aantal kruiden. Ook is er open grond. Onze ecologen hebben in de 

berm de steenhommel, tuinhommel, blinde bij, zweefvliegen, pluimvoetbij, bruin 

zandoogje, geelsprietdikkopje, nestopeningen van zandloopkevers en graafwes-

pen en/of graafbijen waargenomen. Er wordt een goed maaibeheer uitgevoerd: 

gevarieerd en een bepaald percentage blijft ongemaaid. De berm is 25 jaar gele-

den al omgevormd en nu nog steeds heel rijk aan soorten. Dat is wel het bewijs 

van goed beheer.” 

 

Vijf nominaties 

In de gemeente Hellendoorn waren vijf bermen genomineerd voor de bermverkie-

zing. Een aantal leden van de plantenwerkgroep van onze IVN-afdeling hebben 

de bermen bekeken en vervolgens hun stem uitgebracht. 

 

Vlinderidylle  

De gemeente Hellendoorn krijgt naast een bord voor in de berm ook een vlinderi-

dylle aangeboden. Een idylle is een groot bloemrijk grasland, waarin inheemse 

planten staan die thuishoren in de regio waar de idylle wordt gemaakt. Alle ge-

meenten die hebben meegedaan ontvangen een juryrapport over hun ingediende 

berm. Ook worden zij geattendeerd op de subsidieregeling van provincie Overijs-

sel voor het starten van ecologisch bermbeheer. 

 

Informatie van Provincie Overijssel en Anny Alferink  

https://www.vlinderstichting.nl/idylle/
https://www.vlinderstichting.nl/idylle/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/ecologisch-bermbeheer-gemeenten/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/ecologisch-bermbeheer-gemeenten/
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Wij verzorgen al ruim 40 jaar allerlei leuke wandelingen en interessante lezingen 

in en over de natuur. Onze natuurgidsen hebben een schat aan kennis opgedaan 

in hun tweejarige natuurgidsen-opleiding en een jarenlange ervaring die ze graag 

met u willen delen.  

 

De activiteiten zijn voor iedereen die zich voor de natuur interesseert. Ze worden 

gratis aangeboden en zijn op eigen risico. Wel stellen we een vrije gift op prijs om 

ook in de toekomst dit werk te kunnen blijven doen. 

 

Wilt u zelf eens een wandeling onder leiding van een gids organiseren voor uw 

familie, vrienden of werk, dan kan dat ook. Neem hiervoor contact op met Hanne-

ke van Schooten, tel: 06 17891557 email: hannekevanschooten@hotmail.com  

 

Fietstochten 

In de afgelopen jaren zijn er door IVN Hellendoorn-Nijverdal verschillende fiets-

tochten in de omgeving beschreven. Ze worden geregeld gecontroleerd en waar 

nodig herzien, zodat u ze met een gerust hart kunt fietsen.  

Alle IVN-fietstochten staan op onze website: www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal 

 

Alle wandelingen zijn onder voorbehoud, vanwege de coronamaatregelen.  

Het kan zijn dat een activiteit aangepast moet worden of geen doorgang kan vin-

den. Kijk daarom altijd op onze website voor de laatste informatie.  

mailto:hannekevanschooten@hotmail.com
http://www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
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SEPTEMBER 

 

Zondag 11 september: Bessenwandeling 

Start:10.30 uur. Vanaf P. Zuidbroek Haarle, Splitsing 

Bathemerweg/Deventerweg 

 

Met Werkgroep Natuur Puur ga je op pad om te zien 

welke bessen er te vinden zijn. Sommige zijn goed te 

eten, andere kun je beter aan de struiken laten hangen. 

Hoe is het met jouw kennis over eten uit de natuur? 

 

 

 

 

Zondag 25 september: Wandeling over de Eeler-

berg 

Start: 10.00 uur. Dagcamping Eelerberg. Hoek Ee-

lerbergweg / Nieuwe Twentseweg bij 7447 PL Hel-

lendoorn 

 

In de gemeente Hellendoorn liggen veel verschil-

lende natuurgebieden. Elk met zijn eigen historie 

en natuurkenmerken. 

IVN natuurgidsen nemen je mee over de Eeler-

berg. Een landgoed met een rijke historie, onlosmakelijk verbonden met de familie 

Vening Meinesz. Tijdens deze wandeling zal de historie maar ook de prachtige na-

tuur volop aan bod komen. 

 

 

 

OKTOBER  

 

Zondag 23 oktober: Paddenstoelendag  

Start: 11.00 uur èn 14.00 uur . Dagcamping Eeler-

berg, Hoek Eelerbergweg / Nieuwe Twentseweg bij 

7447 PL Hellendoorn 

 

Ze zijn er weer: Zwammen in alle kleuren, vormen 

en maten. De opruimers van het bos. Onze gidsen van de Paddenstoelen-

werkgroep nemen je mee om verschillende paddenstoelen te ontdekken en om er 

de bijzonderheden over te vertellen.  

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022 
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TWEE PADDENSTOEL EXCURSIES VAN HET NAJAARSPROGRAMMA 2022 

 

Verzamelen is om 9.00 uur aan de noordkant van het station op Nijverdal. 

Wie rechtstreeks wil, graag even doorgeven aan coördinator: 

gerardtenhave@hotmail.com. Of bel 06-12434549 

 

 

ZONDAG  11 SEPTEMBER:   Twilhaar Nijverdal  

Een oud loof- en naaldbosgebied dat in 2012 gedeeltelijk op de schop is geweest 

door de aanleg van het ecoduct "Twilhaar". 

Goede reden om eens te kijken hoe het bos zich herontwikkelt, en ook op het ge-

bied van paddenstoelen vinden we misschien bijzondere en mooie soorten. 

 

 

 

ZONDAG  25 SEPTEMBER:   Landgoed Sprengenberg Haarle 

Er zijn mooie vochtige (bos)gebieden aanwezig op dit prachtige landgoed. Bij re-

genachtig en vochtig weer vinden we vaak al veel z.g. "begeleider" paddenstoelen. 

Ook gaan we de paddenstoelenrijkdom van het sparrenbos in het gebied Bergbos 

inventariseren. De gegevens hiervan wisselen we uit met Natuurmonumenten. 

PADDENSTOELEN WERKGROEP  
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AGENDA PLANTENWERKGROEP  NAJAAR 2022 

 

Zaterdag 1 oktober 

Hègejanskaamp (zoeken naar de kruising van de blauwe en rode bosbes). 

Vertrek 9.30 uur met de fiets vanaf de parkeerplaats camping Noetsele. 

 

 

Zaterdag 12 november 

Bezoek aan het ‘Bos dat van zichzelf is’ 

Vertrek om 11.00 uur vanaf de dagcamping Holten. 

Na afloop koffie / thee bij het Losse Hoes op de Holterberg. 

 

 

Zaterdag 17 december 

Winterwandeling ’t Hexel 

Vertrek 10.00 uur vanaf parkeerplaats camping Noetsele. 

 

Tijdens onze activiteiten zelf wat te eten/drinken meenemen. 

Aanmelden voor deelname bij: Marianne Verhoeven, tel 0548 625588  of  

06 30876525 

PLANTEN WERKGROEP  

Coördinator: Gerard Huis in't Veld, tel. 0548 614445 

 

Voor de werkochtenden vertrekken we om 9.00 uur vanaf Camping Noetsele 

(Holterweg / Bergleidingweg) Nijverdal. Om 12.00 uur stoppen we.  

Voor koffie en gereedschap wordt gezorgd. 

 

Wilt u ook een keertje meewerken, dan bent u van harte welkom.   

Voor meer informatie kunt u bellen met Gerard. 

 

Hieronder de zaterdagen die we komend seizoen aan de slag gaan.   

10 september/24 september. 

8 oktober/22 oktober. 

5 november ( Nat. Natuur Werkdag ) 19 november. 

3 december/17 december. 

7 januari/21 januari. 

4 februari/ 18 februari. 

4 maart/18 maart. 

VRIJWILLIG NATUURBEHEER 
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Contactpersoon: Marian Torenbeek, 06-15606175 

Ben je graag buiten? Vind jij dieren en planten leuk? Vind jij de maan en de ster-

ren ook zo mooi? Kortom: ben je nieuwsgierig wat er allemaal buiten aan heel gro-

te en kleine dingen te zien en te ontdekken valt? Ben je tussen de 8 en 12 jaar? 

Dan is de jeugdnatuurclub De Sallandse Heuvelrug echt iets voor jou.  

 

Eén keer in de maand is er op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur de 

jeugdnatuurclub.  

 

 

Wil je meedoen, ga dan naar: 

http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/aanmelden en meld je aan.  

JEUGD NATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG 

Fotowerkgroep IVN Hellendoorn-Nijverdal:  Clemens Vloedgraven 

http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/aanmelden
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Cursussen  Ton Kappert  tonkappert52@gmail.com 610237  

Geologie  Willem Zuethoff  billyzet@planet.nl  654909 

Heemtuin  vacant 

Jeugdnatuurclub  Marian Torenbeek mariantorenbeek@gmail.com . 06-15606175 

Natuurlijk puur     natuurlijkpuur@outlook.com  

Aan te vragen excursies Hanneke van Schooten hannekevanschooten@hotmail.com. 

      tel. 615930 of 06-17891557 

Paddenstoelen  Gerard ten Have  gerardtenhave@hotmail.com 06-12434549 

Planten   Marianne Verhoeven marianneverhoeven@xs4all.nl  

   0548-625588 of 06-30876525 

Trolleys   vacant 

   Eric Ruiter (SBB)      750445 

Vogels   Anton van Beek   anton.van.beek@planet.nl 363799 

 

Vrijwillig Natuurbeheer Gerard Huis in 't Veld  famhuisintveld@hotmail.com  614445 

Fotogroep  Otlis Sampimon   ocsampimon@gmail.com       619223 

   en mobiel 06-51623392 

   Ton Kappert   tonkappert52@gmail.com      610237  

   en mobiel 06 – 28151298  

Reptielen en amfibieën André Marissen andremarissen@hotmail.com  617736 

Biodiversiteit  In oprichting   hjkraaij@kpnmail.nl of tel.     0654908735. 

 

Overige activiteiten  

CNME   donderdagmiddag  geopend. Steffie Vluger en 

   Annelied Bugel cnmehellendoorn@gmail.com     06-10420954 

Publiciteit  Anny Alferink,  annyalferink@gmail.com   610237 

Facebook  Marijke Hegeman—Schippers  hegeman.schippers@home.nl  

Website   www.ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal    

   webmaster:Ton Kappert tonkappert52@gmail.com 610237 

 

Vertrouwenspersonen 

Anny Alferink  Anny Alferink,   annyalferink@gmail.com  610237 

Gerard Huis in ’t Veld famhuisintveld@hotmail.com     614445 

Werkgroepen  Coördinatoren  Email    Telefoon (0548) 

mailto:natuurlijkpuur@outlook.com
mailto:ocsampimon@gmail.com
mailto:tonkappert52@gmail.com
mailto:hjkraaij@kpnmail.nl
mailto:annyalferink@gmail.com
http://www.ivnhellendoorn-nijverdal.nl/
mailto:annyalferink@gmail.com
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september 2022 

www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal  


