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KOPIJ VOOR VOLGENDE SPINSELS INLEVEREN VÓÓR 10 FEBRUARI 2023 

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 kwantiteit van de natuur. 

 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 H.drn/-Ndal:        Alexandra Bijl 

 

Deze foto's zijn gemaakt met de ICM techniek (intentional camera movement) en 

meervoudige belichting.  Dit geeft de foto's een schilderachtig effect.  

mailto:j.wennemers@home.nl
mailto:hjkraaij@kpnmail.nl
mailto:evanleeuwen58@gmail.com
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OPROEP VAN HET BESTUUR 
 

Veel vrijwilligersorganisaties hebben moeite bestuursleden te vinden. Dat geldt 

ook voor IVN Hellendoorn-Nijverdal. Al geruime tijd ontbreekt een voorzitter, terwijl 

de stoel van de secretaris sinds mei van dit jaar niet meer bezet is. Kandidaten 

hebben zich niet aangemeld, persoonlijke benaderingen hebben niet tot resultaat 

geleid. 

 

De vereniging voldoet nu niet aan de statutaire eis dat het bestuur minimaal moet 

bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Tijdens de Algemene Le-

den Vergadering in 2023 zal penningmeester Wim Feddes aftreden. Ook in het vin-

den van een opvolger van hem zijn we tot op heden niet geslaagd. Jos Wennemers 

en ondergetekende zijn niet beschikbaar voor genoemde functies. 

 

IVN Hellendoorn-Nijverdal heeft 220 min of meer actieve leden. We herhalen onze 

oproep om serieus in overweging te nemen bestuurslid te worden. Mocht je de ta-

ken van voorzitter, secretaris of penningmeester te tijdrovend vinden, dan is een 

afslanking van het pakket bespreekbaar. 

 

De situatie is niet rooskleurig, het voortbestaan van onze afdeling staat op het 

spel. Simpel gezegd: zonder bestuur geen (lokale) vereniging. Als je je het lot van 

onze afdeling aantrekt, meld je dan aan voor meer informatie over de openstaan-

de vacatures.  

Namens het bestuur 

Herman Kraaij 

Financiele bijdrage ontvangen 

 

De Rabo clubsupportactie heeft voor onze  afdeling I.V.N. Hellendoorn-Nijverdal 

een mooi bedrag ad € 374,83 opgebracht. Dit bedrag wordt besteed aan de res-

tauratie van de heemtuin. 

Penningmeester 

Wim Feddes 
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Wie dut mij wat… 

 

Weekend plantenwerkgroep 2022 in Erica  
 

Na 2 jaar niet, vanwege corona, vertrekken we op vrijdag 9 september met 10 

mensen (helaas moesten drie mensen afhaken) voor de 22e keer voor een week-

endje weg met de plantenwerkgroep. Dit keer is het Drentse Erica onze bestem-

ming. De weersvoorspellingen zijn niet zo goed: iedereen heeft een jas, regenjas 

en paraplu in de bagage. Even wennen na zoveel maanden zonder jas op pad. 

Op weg naar Erica brengen 

we een bezoek van een 

paar uur aan ‘Beelden in 

Gees’. Een gigantische 

landschapstuin met vijvers 

en thema-tuinen met tus-

sen de prachtige bomen 

en planten heel veel ab-

stracte en figuratieve beel-

den. We genieten van de 

tuin, de beelden en van 

elkaar. Ria spijkert ons op 

bomengebied weer even 

bij. De naam van die boom 

met hangende ‘muntjes’ vergeten we niet meer: Vleugelnoot. En de geur van het 

gekneusde blad van de Amberboom: volgens de boeken een zoete harsige geur, 

volgens Ria de geur van schoenpoets… 

Een heftige regenbui verfrist de natuur, wij zitten net onder dak koffie te drinken. 

Het is de enige bui dit weekend… 

Aan het eind van de middag wacht ons een warm welkom in een hotel ‘aan het 

aan het eind van de wereld’. We genieten van bitterballen en later van een heerlij-

ke maaltijd.  

Zaterdag is onze traditionele fietsdag. In alle rust doen we o.a. Klazienaveen en 

Weiteveen aan. Het weer is fantastisch. De middagpauze houden we bij de sluizen 

van het Willem Alexanderkanaal. Na de eerste kilometers over rechte lange we-

gen, worden we verrast door onverwacht mooie wegen en paden. Ik moet denken 

aan het lied van Daniël Lohues (woonachtig in Erica!) 

We fietsen langs het Bargerveen en brengen een bezoekje aan de in 2018 ge-

opende, grootste schaapskooi van Nederland in Weiteveen (met inforuimte en res-

taurant Wollegras). Hier lopen Schoonebeeker schapen. 

Wie döt mij wat, wie döt mij wat 

wie döt mij wat vandage  

'k heb de banden vol met wind 

nee ik heb ja niks te klagen 
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’s Avonds gaan we de grens over om heerlijk te eten in een restaurant in Duitsland.  

 

Het programma van de zondag is de kers op de taart. 

Marianne heeft een gids geregeld die ons het Barger-

veen intens laat beleven. We mogen onder leiding 

van Michiel in het kerngebied van wat ooit een groot 

hoogveengebied was. Een prachtig landschap met 

veel mooie natuurwaarnemingen, zoals veel kikker-

tjes, Marmerspin en Wespspin, Roodvleugelsprink-

haan, Kleine zonnedauw, groepen ganzen en een 

Zwarte wouw, vijf soorten heide, Struikheide, Dophei-

de, Lavendelheide, Kraaiheide en Kleine veenbes) 

In het meest kwetsbare deel van het veen zien we in 

een meerstal (een waterplas, die zich in levend hoog-

veen vormt tussen de sterk gewelfde uitgestrekte 

veenbulten) een grote plek met Beenbreek.  

 

Op het terras van theetuin d’Oale Pastorie aan de 

rand van het Bargerveen ronden we een heerlijk 

weekendje natuur, cultuur en samen zijn af.   

Wie dut ons wat… 

Anny Alferink 

aan het Bargerveen 

Roodvleugelsprinkhaan 
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WATERPEILEN OP EEN DONDERDAGOCHTEND IN AUGUSTUS 

 

Donderdagochtend 11 augustus 2022 staat buiten op 

een van de picknicktafels een energiezuinige Nacht-

vlinder Led Emmer om vlinders mee te lokken. Bos-

wachter Jesse heeft de emmer woensdagmiddag hier 

neergezet. In de emmer zit een lamp die de hele nacht 

brandt. De komende tijd worden er op deze plek 

nachtvlinders geteld. Het tellen van de vlinders ge-

beurt minimaal zes keer tussen 1 april en 1 november. 

Vannacht was het de eerste keer. Rond negen uur 

wordt de emmer geopend. Zou er een nachtpauwoog in zitten? Helaas zitten er 

geen vlinders in. Er is iets misgegaan. Volgende week wordt er weer een nieuwe 

poging gedaan.  

Besloten wordt om naar de bloeiende heide te lopen. Misschien zien we daar nog 

wat nachtvlinders. Op een hellend zandpad vliegen een tiental graafbijtjes af en 

aan over het zand. Het zijn heidezandbijtjes, die gebonden zijn aan de struikheide 

waar ze stuifmeel verzamelen. Dat stuifmeel is voedsel voor de larven. In het zand 

op het pad zitten allemaal gaatjes. Dat zijn de ingangetjes voor de ondergrondse 

nestjes. Tussen de zandbijtjes vliegen een paar graafwespen. Dat zijn bijenwolven. 

Bijenwolven zijn gek op de heidezandbijtjes. We zien een bijenwolf die een heide-

zandbijtje te pakken heeft. De bijenwolf verlamt het zandbijtje en zal het daarna in 

een zandholletje leggen. De bijenwolf legt vervolgens een eitje op het nog levende 

zandbijtje. Omdat de bij door de steek van de bijenwolf wel verlamd, maar niet 

dood is, blijft zij vers en vormt een goed houdbare voorraad. Uit een gelegd eitje 

komt na ongeveer 3 dagen een larve, die gewoonlijk binnen een week alle in het 

zandholletje aanwezige zandbijtjes opeet. Daarna gaat de larve een rustfase in, 

die duurt tot het volgende voorjaar. Uiteindelijk zal die larve zich verpoppen en 

komt de bijenwolf naar buiten, meestal begin juni. Daarmee is de levenscyclus 

van de bijenwolf rond. 

Even later lopen wij door een prachtig heidegebiedje. Jesse hoort het “benengetik” 

van een moerassprinkhaan. Er zijn vanochtend heel veel sprinkhaantjes te zien. 

Heidezandbij Een bijenwolfwesp heeft een bij gevangen  
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De mooiste sprinkhaan is toch wel de blauwvleugelsprinkhaan. Die hebben we nog 

nooit gezien. Het is de vondst van de dag. Het is een betrekkelijk zeldzame sprink-

haan. Zittend zijn de dieren goed gecamoufleerd, maar als ze wegvliegen vallen de 

mooie blauwe achtervleugels op. De blauwvleugelsprinkhaan is misschien wel een 

van onze mooiste sprinkhanen. Maar zijn blauwe vleugels zie je alleen als hij een 

stukje fladdert. In droge heideterreinen komen ze voor. Zittend valt de sprinkhaan 

niet zo op, maar als de sprinkhaan eenmaal gaat vliegen is hij uniek om te zien.  

 

En dan schiet de ene zandhagedis na de andere tussen de heide door. Vooral het 

fotogenieke mannetje van de zandhagedis met zijn groene flanken is schitterend 

om te zien. De kwetsbare zandhagedis is beschermd. Een paar prachtige heideli-

bellen vliegen voorbij. We lopen naar het Hellinghoogveentje. Dat is een uniek, mi-

neraalrijk en zeldzaam gebiedje. Vroeger was dit een nat heidegebied. Door de 

hoeveelheid stikstof in de lucht heeft het veel te lijden. Er staan veel pijpen-

strootjes. Er staan hier nog wel een aantal zeldzame planten. Zo heeft de zeer 

zeldzame beenbreek al een mooie oranjerode kleur gekregen. Dat zijn de doos-

vruchten van de plant. Jesse wijst ons op de zeldzame ronde zonnedauw. De zon-

nedauw staat nu in bloei. Ze hebben mooie witte bloemetjes. We zien ook de klei-

ne zonnedauw, maar die is niet zeldzaam. Het gebied kent maar liefst zeven veen-

mossen zoals het wrattig veenmos, gewoon veenmos, rood veenmos, geoord veen-

mos, gewimpeld veenmos en puntmos.  

Rond half tien lopen we terug naar de werkschuur. Jesse wijst ons op de nu al ge-

vallen groene beukenblaadjes. Dat komt door de droogte. Eigenlijk passen de ou-

de beuken van de beukenlaan niet zo goed bij het hoogveengebiedje. Beuken ont-

trekken veel water uit de grond. We nemen 

afscheid van Jesse en bedanken hem voor 

de korte, maar schitterende excursie. Wij 

pakken de elektrokar en gaan waterpeilen. 

Dat doen we twee keer in de maand. We 

beginnen bij het Hellinghoogveentje. Daar 

waren we net ook al. Het grondwaterpeil is 

niet of nauwelijks veranderd. Het oppervlak-

tewater is gezakt. Dat komt natuurlijk door 

de aanhoudende droogte. In het Helling-

hoogveentje zien we zes zeldzame zilveren-

Moerassprinkhaan 

mannetje zandhagedis 
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maanvlinders. Heel mooi zijn de klokjesgentianen. Een plant die hoofdzakelijk in 

de maand augustus bloeit. We zien er tientallen. We genieten van de paarse hei-

develden. We pauzeren even bij een roggeveld. Een roggeveld waar geen kunst-

mest en geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Er fladderen witte vlinder-

tjes boven het koren. Het zijn geaderde witjes. Een maand geleden stonden er tus-

sen het nog groene koren vele korenbloemen, ganzenbloemen en een enkele bol-

derik. Binnenkort zal er wel geoogst worden. Na een kwartiertje rijden we weer ver-

der. Maar dan hebben we pech. Een lekke band. We laten de elektrokar achter en 

lopen weer naar de werkschuur. Volgende week donderdag maken we de peilron-

de af. We hebben erg genoten van deze prachtige ochtend op een snikhete dag in 

augustus. 

Jacques Dijkman 

Tussen de heide vindt Jesse wat munitie. Op de onderkant van een patroon staat: 

P 490. Patroonhuls P 490 is Duitse munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De pa-

troonhulzen werden gemaakt door dwangarbeiders en concentratiekampgevan-

genen die te werk werden gesteld in Duitse metaalwarenbedrijven. Op de heide 

bij de werkschuur op de Sprengenberg is vreselijk gevochten tussen de Canade-

zen en de Duitsers. Veel Duitse en Canadese soldaten zijn omgekomen op en 

rond de Sprengenberg. De patroonhulzen zijn hiervan een stil bewijs. 

VOGELWERKGROEP GAAT WEER OP EXCURSIE 

 

De vogelwerkgroep gaat ook de komende tijd weer op excursie. 

Iedereen mag mee. Wel dient men zich vooraf op te geven.  

Daarbij even vermelden of je de beschikking hebt over een auto.  

We proberen met zo weinig mogelijk auto’s te rijden. De chauf-

feurs krijgen een kilometer vergoeding. De bijdrage van de deel-

nemers is afhankelijk van het aantal kilometers dat gereden 

wordt. 

Vind je het leuk eens mee te gaan meld je aan: 

Hermien Hulman (hulmanbj5@gmail.dom), tel.: 0546-657022 

Geplande excursies:  

17 december: IJssel en omgeving  

21 januari en 18 februari 2023 

mailto:hulmanbj5@gmail.dom
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IVN-PADDENSTOELDAG OP DE EELERBERG 

 

Onder ideale omstandigheden beleefden we een zeer succesvolle paddenstoel-

dag. Wanneer zijn de omstandigheden voor een paddenstoeldag ideaal?   

Natuurlijk moeten er paddenstoelen staan, het weer moet zo zijn dat mensen er-

op uit willen trekken, de PR moet goed zijn, er moeten voldoende gidsen zijn en 

de plek waar we kunnen vertoeven moet aangenaam zijn.  

En laat dat alles nou samenkomen op die zondag 23 oktober op de Eelerberg. 

Na een extreem droge zomer waren er tot dan toe heel weinig paddenstoelen. 

Maar precies op tijd kwam er wat regen, de temperatuur was goed en dat is wat 

paddenstoelen nodig hebben: ze schoten letterlijk uit de grond.  

Het weer was heerlijk. ’s Morgens en ’s middags werden de deelnemers opge-

wacht door de twee ‘Vliegenzwammen’ Jeannette en Marianne die spiegeltjes en 

zoekkaarten uitdeelden. Daarna gingen de in totaal 100 deelnemers met gidsen 

van de paddenstoelenwerkgroep (Johan, Herman, Ineke, Jetty, Gerard en Anny) op 

pad voor een zoektocht naar de bijzondere vormen en kleuren in de wonderlijke 

wereld van de paddenstoelen.  

 

Aan het eind van de wandeling kwamen we uit bij het Koetshuis ‘Onder de Lin-

de’ (bij het landhuis op de Eelerberg). We werden daar hartelijk ontvangen door 

de bewoners Willy de Waal en Henk Altena. Binnen 

was een kleine tentoonstelling over paddenstoelen 

ingericht en konden de mensen een drankje nemen. 

De kinderen konden knippen en kleuren. Door het 

prachtige weer en de heerlijke plek was het aange-

naam vertoeven aan de picknicktafels buiten. Veel 

mensen bleven dan ook een tijdje hangen om wat na 

te praten. En als daar dan ook nog Rupsendoders en 

Groene knolamanieten staan, is het plaatje compleet. 

We zijn Willy en Henk zeer dankbaar voor de gastvrij-

heid en het belangeloos mee helpen om deze dag zo 

succesvol te maken. 

Anny Alferink 
Rupsendoder 
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VERSLAG ROOFVOGELONDERZOEK 2022 

 

Ook dit jaar hebben we weer roofvogelinventari-

saties verricht in de gebieden van Staatsbosbe-

heer, gelegen ten noorden van de N35 rijksweg 

Almelo/Zwolle. Voor Landschap Overijssel heb-

ben we het Wierdense Veld met het gebied bij 

de Bruine Hoopsweg geïnventariseerd.  

We hebben dit jaar weinig last gehad van co-

ronamaatregelen. Op 17 maart hebben we het 

ravenhorst met camera bekeken. Het nest was 

leeg op wat dons na. Het lijkt erop dat het horst 

is leeggeroofd.  

Vanaf 28 april hebben we met de camera op 

telescoopstok de horsten bekeken. De broedre-

sultaten van de roofvogels zijn in 2022 voor de 

buizerd veel minder goed dan vorig jaar. Met de 

havik gaat het beter we hebben weer twee broedgevallen. Van de sperwer hebben 

we geen succesvol  broedgeval kunnen ontdekken. 

In de gebieden van Landschap Overijssel hebben we dit jaar geen succesvolle 

broedgevallen.  

Havik: We hebben twee bezette havikshorsten ontdekt. Er zijn zeven jongen uitge-

vlogen Vorig jaar was één havikshorst bezet.  

Buizerd: Vijf buizerdhorsten waren bezet en drie succesvol. Er zijn vier jongen uit-

gevlogen. Vorig jaar waren acht buizerdhorsten bezet en zeven  succesvol. Er zijn 

15 jongen uitgevlogen. 

Sperwer: We hebben evenals vorig jaar geen bezet sperwerhorst ontdekt.  

Namens de werkgroep roofvogels 

Frits Teunissen 

Jonge havik. 
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Tabel 1. Aantal uitgevlogen jongen 
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RINGSLANG 

 

Aan de kant van een poel aan de Knollenhaarweg ontdekten we op 22 juni 2022 

dat daar een ringslang  uit zijn huid was gekropen. En zo te zien, is de slang tij-

dens het vervellen zo het water in gegleden.  

De huid was ongeveer een meter lang - op de foto zit daarvan ongeveer 2/3e ach-

ter het groen.  

De foto van de poel zelf is van 9 mei 2021 - het jaar daarvoor dus.  

Werner ten Cate  
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DOEK VALT VOOR WERKGROEP GEOLOGIE 

 

De werkgroep Geologie houdt op te bestaan. Iets meer dan 40 jaar na de oprich-

tingsvergadering op 24 september 1982 aan de Marsjes 33 in Hellendoorn.  

Na het overlijden van Henk de Leeuw (86) en Ruud Paus (66) op respectievelijk 15 

juni en 19 oktober jl. ben ik de enige die als lid is overgebleven. Daarmee is  het 

woord groep is niet meer op zijn plaats en is het doek van de werkgroep definitief 

gevallen. 

 

De werkgroep werd destijds opgericht door Gerlof Ploeger en mij. Aanvankelijk 

hadden we enorm de wind in de zeilen en groeide de werkgroep als kool. Enige tijd 

waren we zelfs de grootste werkgroep binnen onze IVN-afdeling, met tussen de 30 

en 40 deelnemers, waaronder meer dan tien jeugdleden tussen de 8 en 18 jaar. 

Met de inzet van ouders bezochten we jaarlijks verschillende steengroeves in bin-

nen- en buitenland. Vele prachtige vondsten van fossielen en mineralen werden 

daarbij gedaan. Veel informatie werd uitgewisseld, veel enthousiasme werd ge-

deeld. 

 

Na een aantal jaren 

moest ik vanwege 

drukke bestuursactivi-

teiten bij andere orga-

nisaties mijn taak als 

coördinator overge-

ven aan andere en-

thousiastelingen en 

kwam mijn betrokken-

heid bij de werkgroep 

op een lager pitje te 

staan. Achtereenvol-

gens Albert Mulder, Gerard Hoogland en Ruud Paus namen met veel inzet het 

stokje van coördinator over.  

 

Maar ja, hoe gaat dat. De jeugdleden werden ouder 

en vlogen uit naar andere oorden. Ook volwassen le-

den kregen in de loop der jaren andere interesses en 

haakten af. De functie van coördinator was al enkele 

jaren vacant, toen ik in 2008 besloot mij weer aan te 

melden als aanspreekpunt. De werkgroep was op dat 

moment geslonken tot vijf personen, een kerngroep 

van mensen die allemaal reeds in de jaren ‘82, ‘83 

lid waren geworden.  

 

De focus kwam sindsdien meer en meer te liggen op 

educatie en voorlichting. Bovendien werd gewerkt 

Verijzerd hout uit de Nijverdalse berg. (collectie Deelstra) 

Ammoniet uit de Nijverdalse 

berg  (collectie Deelstra) 
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aan de ontsluiting van Hellendoornse 

zwerfstenen en fossielen collecties, 

ooit bijeengebracht uit de plaatselijke 

zandgroeves en het Ravijn door men-

sen als meester Ponsteen, zijn colle-

ga en tijdgenoot meester Deelstra, 

en de heer  Aarninkhof. Ook werden 

PP-presentaties gemaakt en lezingen 

verzorgd over het ontstaan van de 

Sallandse Heuvelrug en werden ex-

cursies in dit gebied en in de nabij 

omgeving begeleid.  

 

Met een goed gevoel en tevreden kijk 

ik terug op de afgelopen 40 jaar. 

Voorlopig blijf ik  aanspreekpunt voor 

het thema Geologie. Wie weet kan ik 

dat stokje in de nabije toekomst over-

dragen aan een enthousiaste opvol-

ger.  

Willem Zuethoff 

Zee-egel uit de Nijverdalse berg. 

 (collectie Deelstra) 

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 

 

 

De redactie 

wenst iedereen 

FIJNE FEESTDAGEN 

http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/aanmelden
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OPGEDIEPT 

 

Zeventien jaar geleden werd in Haarle een bijzondere paddenstoel gevonden. Bij 

Marian Jong in het buitengebied van Haarle komen elk jaar deze bijzondere pad-

denstoelen omhoog. Ze worden steeds groter en sterker. In Haarle zijn nog twee 

plekken bekend waar ze groeien. Landelijk staan ze te boek als matig algemeen, 

maar dan vooral in het westen van het land. 

 

Dit is de 650e Natuursprokkel van de 731 die van 1983 tot 2009 door eigen leden 

geschreven zijn. U vindt ze allemaal terug via onze website. 

 

TOVERKRACHT IN HAARLE 

 

Deze wat mysterieus aandoende titel vraagt om een nadere uitleg. Na het lezen 

van dit artikel kunt u zelf verklaren waarom de woorden tover en kracht in de aan-

hef zijn genoemd. 

 

Enkele weken geleden werden we gebeld door mevrouw Riek Besten van de Mo-

lenweg in Haarle. Ze woont nabij de toegang tot de Sprengenberg en staat bekend 

als natuurliefhebber. Daarom werd ze gebeld door Willy Besten, naamgenoot, rij-

schoolhouder en buurman van Riek Besten. Hij had iets speciaals ontdekt in zijn 

schuur en wilde dat aan anderen laten zien. Toen ik bij mevrouw Besten kwam kon 

ik mijn ogen haast niet geloven. Op haar werktafel had ze enige paddenstoelen lig-

gen van een omvang zoals je die bijna nooit ziet. Normaal wil je dan direct onder-

zoeken of kunnen benoemen van welke soort ze zijn. 

Dat was nu niet het geval, want het verhaal rond de vondst is namelijk heel bijzon-

der. 

Rijschoolhouder Besten heeft zo’n vijfentwintig jaar geleden een varkensstal om

gebouwd tot een ruimte waar momenteel de motoren worden gestald waarmee 

rijlessen worden gegeven. Het was hem opgevallen dat de trottoirtegels niet mooi 

vlak meer lagen, maar hij liet dat nog even zo. Toen de ongelijkheid steeds groter 

werd, vond Besten het tijd worden daar iets aan te doen. Hij begon met de tegels 

op te lichten en kon zijn ogen niet geloven. 

 

Kolossale paddenstoelen 

Over een oppervlakte van een vierkante meter bleek een tiental kolossale padden-

stoelen de oorzaak te zijn van het ongemak. Hij heeft de exemplaren vervolgens 

naar mevrouw Besten gebracht die ons belde om de vondst te laten zien. Je stelt je 

dan zelf veel vragen: heeft een paddenstoel zoveel kracht, heeft dat proces jaren 

geduurd, welke soort paddenstoel is het? 

Omdat we, ook na raadplegen van boeken, niet het antwoord konden geven, heb-

ben we contact gezocht met andere IVN-ers, maar ook toen bleven de vragen over-

eind. 

Daarom hebben we gebeld met Wim Ligterink uit Rijssen, een bekend paddenstoe-

lenkenner in onze regio. Hij was zeer geïnteresseerd en wilde meehelpen de soort 
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nader te onderzoeken. Toen hij een exemplaar had ontvangen, heeft hij er uitge-

breid studie van gemaakt. 

 

Beschrijving 

Een globale beschrijving van de soort:: Het is een plaatjeszwam en hij verspreidt 

de sporen dus via de plaatjes onder de hoed. De enigszins gewelfde hoed heeft 

een diameter van ongeveer 20 centimeter en is bleek wijnrood met een lichte on-

dergrond. De steel is dik en  zo’n 15 centimeter lang. 

Bij kneuzing wordt het vlees geel, maar gaat dan over in bruinrood. De padden-

stoel ziet er heel droog uit. De lamellen (plaatjes onder de hoed) zijn bruin. De 

paddenstoelen hebben zichtbaar alle krachten moeten bijzetten om de tegels om-

hoog te krijgen, want de stelen waren flink gekromd. 

 

Toverchampignon 

Toen de heer Ligterink ons belde om zijn ervaringen door te geven, was zijn op

merking: “Jullie hebben me even behoorlijk wat werk bezorgd.” Om tot zijn defini-

tieve conclusie te komen, had hij enkele uren werk gehad. Het is echter zijn groot-

ste hobby … 

Bij het zien van de paddenstoel dacht hij meteen aan een soort champignon; de 

bruine plaatjes waren daarbij richtinggevend. Om zeker van de zaak te zijn, deed 

hij meerdere onderzoeken. Hij is ervan overtuigd dat hier sprake is van een zeer 

speciale vondst: de Toverchampignon (Agaricus geesterani) De grootte van deze 

paddenstoel is totaal anders dan die van onze gekweekte champignons. Wat daar 

wel mee overeenkomt zijn de bruine plaatjes. Verder is het een feit dat onze eet-

bare champignons ook goed gedijen in het donker. De Tover champignon heeft 

zich in de schuur in het donker een weg naar boven gebaand en dat kostte veel 

kracht! 

 

Zeldzaam 

Voor Wim Ligterink was dit de eerste maal dat hij deze kolossale paddenstoel 

heeft gezien en hij gaat het melden aan het landelijk paddenstoelennetwerk. Bij 

verder speurwerk kwam hij erachter dat de soort in 1986 voor het eerst in Neder-

land is aangetroffen en wel in het Amsterdamse Bos. Ook ontdekte hij dat Tover-

champignons in Eindhoven een betonnen vloer in een fabriekshal omhoog hebben 

geduwd. 

 

Ik heb in vele boeken gezocht om iets meer te vinden over de Toverchampignon, 

maar in slechts een van mijn boeken staat de soort genoemd. Daar staat vermeld 

dat de Toverchampignon zeer zeldzaam is en op de Rode Lijst van bedreigde soor-

ten staat.  Die Toverchampignons hebben hun krachten wel bewezen! 

 

september 2005 

Hennie Bouwhuis 
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BOMENKERKHOF 

 

Het is een mooie nazomerdag. De najaarszon straalt door de nog aanwezige bo-

men in het Bergbos van de Sprengenberg in Haarle. De paddenstoelenwerkgroep 

inventariseert daar vandaag de paddenstoelenrijkdom.  

Eigenlijk is het veel te droog en warm geweest de afgelopen maanden voor een 

paddenstoelenexcursie. In het bos staan nog geen boleten en russula’s. Padden-

stoelenexcursies worden op grote schaal geannuleerd. De zeer droge en warme 

zomer zorgt er dus voor dat er minder paddenstoelen staan dan we in september 

mogen verwachten.  

Het is even goed schrikken bij de eerste schreden in het Bergbos. De staat van 

het bos is  verslechterd ten opzichte van de vorige paddenstoelenexcursie. Het 

bos is in een paar jaar tijd veranderd in een bomenkerkhof. Een heel bosperceel 

is afgestorven. Oorzaak: de droogte van de afgelopen jaren. Door de aanhouden-

de droogte verzwakt de fijnspar en op dat moment krijgt de letterzetter, een kever 

die in staat is om sparren te verwoesten, de vrije hand. De larven vreten zich een 

weg door de boom, waardoor die het loodje legt. Daarmee verdwijnen ook de pad-

denstoelensoorten die in symbiose leven met fijnsparren. De fijnsparren zijn nu op 

het punt gekomen dat ze het niet meer trekken. Door stormen zijn een aantal aan-

getaste bomen omgewaaid. Sommige fijnsparren zijn halverwege geknakt. Ook de 

lariksen hebben zwaar te lijden gehad van de droogte en de warmte. Dat zien we 

nu ook door ons hele land. Natuurmonumenten laat die bomen en takken liggen. 

Dat is goed voor de biodiversiteit in het bos.  

Fijnsparrenbossen sterven uit in ons land. Het is een duidelijk teken van klimaat-

verandering. Natuurmonumenten wil hier in enkele van die fijnsparrenbossen 

niets doen. In het Bergbos zie je nu veel kleine zaailingen van naaldbomen, ber-

ken en lijsterbessen. Er zal op termijn hier waarschijnlijk een gemengd loof- of 

naaldbos ontstaan. Met een grotere biodiversiteit. 

foto: Herman 
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Maar naast alle ellende van de bossterfte genieten we van de aanwezige padden-

stoelen. Op de grond staat veel “haarmos”. Tussen het frisse groen van het haar-

mos staat een piepklein oranjegeel paddenstoeltje. Het is het oranjegeel trechter-

tje. Vlakbij het trechtertje trippelt een bosmuisje snel tussen de gevallen takken 

weg. 

 

Guttatiedruppels op de roodgerande houtzwam  

Massaal zien we op de dode stronken en stammen van de fijnsparren roodgeran-

de houtzwammen. Dat zijn mooie houtzwammen. Ze profiteren van de omgewaai-

de bomen. Roel maakt een heel 

mooie foto van zo’n roodgerande 

houtzwam.  

Er hangen druppels aan de padden-

stoel. Dat zijn guttatiedruppels. Die 

druppels ontstaan als deze padden-

stoelen in de groei zijn. De padden-

stoel zuigt dan veel water op. Het 

teveel aan water moet deze padden-

stoel daarna weer kwijt. En dat zie je 

aan die grote druppels aan de rand 

van de paddenstoel. De roodgeran-

de houtzwam is de mooiste padden-

stoel van vandaag. 

Aan een omgevallen berk zit een echte tonderzwam. Vroeger werd wel gezegd dat 

tonderzwammen zich aan de boom omdraaiden als de boom omviel. Maar die 

kennis is intussen wetenschappelijk achterhaald. De hoed van deze paddenstoel 

draait zich helemaal niet om. Op gevallen bomen worden weer nieuwe zwammen 

gevormd die parallel aan de aarde groeien zodat de sporen naar beneden kunnen 

vallen.  

Dit verschijnsel noemen we geotropie  

Veel paddenstoelen kunnen zich om-

draaien of bewegen ten gevolge van 

de zwaartekracht. De vruchtlichamen 

staan dan in de juiste positie ten op-

zichte van de aarde. Zo kunnen de 

sporen van de paddenstoel recht 

naar beneden worden afgeworpen.  

In het bos zien we een aantal valse 

cantharellen. De echte cantharellen 

komen bijna niet meer voor in deze 

bossen. Hoog in een van de overge-

bleven lariksen fluit de kleine bonte 

specht. De boomklevers zijn vandaag 

ook heel actief. Zo ook de groene en 

de bonte specht. De bosuilenkast 

Foto:Roel 

Zoeken, zoeken, wat is de naam van deze padden-

stoel?  

Foto:Roel 
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hangt nog in een van de overgeble-

ven bomen. 

Zo rond half twaalf loopt de mooie 

bosexcursie ten einde. Langs het 

bospad staat nog uitgebloeide wa-

terpeper. Naast de paddenstoel van 

de dag hebben we nu ook het plant-

je van de dag. Er wordt even aan 

geproefd. Het blad is zeer scherp 

van smaak. Waterpeper dankt zijn 

naam aan de peperige smaak.   

Het is inmiddels erg druk op de 

Sprengenberg. Veel fietsers en wan-

delaars genieten van een mooie 

herfstdag. De heide is nog een beet-

je paars, Tussen de heide staan nog 

een paar grote parasolzwammen. 

De wandeling van de paddenstoe-

lenwerkgroep  is de moeite waard 

geweest. Het mistroostige gezicht 

van omgevallen en geknakte bomen 

wordt ruimschoots goed gemaakt door de hoeveelheid gevonden paddenstoelen. 

Meer dan 55 soorten 

staan erop de inven-

tarisatielijst. 

Herman maakt een hele mooie foto van een paar spinnenwebben. 

Dauw blijft hangen op de spinsels van de spinnen waardoor ze goed 

zichtbaar zijn. 

Waterpeper 

Jacques Dijkman 
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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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AGENDA PLANTENWERKGROEP  NAJAAR 2022 

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.   

3 december/17 december. 

7 januari/21 januari. 

4 februari/ 18 februari. 

4 maart/18 maart. 

VRIJWILLIG NATUURBEHEER 

 

De vogelwerkgroep gaat ook de komende tijd weer op excursie. 

Geplande excursies  

17 december: IJssel en omgeving  

21 januari: waar we naar toe gaan wordt nader bepaald 

18 februari: waar we naar toe gaan wordt nader bepaald 

 

Iedereen mag mee. Wel dient men zich vooraf op te geven. Daarbij even vermelden 

of je de beschikking hebt over een auto. We proberen met zo weinig mogelijk au-

to’s te rijden. De chauffeurs krijgen een kilometer vergoeding. De bijdrage van de 

deelnemers is afhankelijk van het aantal kilometers dat gereden wordt. 

 

Vind je het leuk eens mee te gaan meld je aan: 

Hermien Hulman (hulmanbj5@gmail.dom), tel.: 0546-657022. 

VOGELWERKGROEP 

mailto:hulmanbj5@gmail.dom
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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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