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KOPIJ VOOR VOLGENDE SPINSELS INLEVEREN VÓÓR 10 MEI 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 Hellendoorn/-Nijverdal  Jan Uitzetter  

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


3 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Het is begin 2016 als ik door Jan van Rijn benaderd 

wordt met de vraag of ik misschien penningmeester van 

IVN Hellendoorn-Nijverdal wilde worden. Ik moest daar 

wel even over nadenken omdat ik IVN helemaal niet ken-

de en dus duidelijk iemand van buiten zou zijn. Toen Jan 

zei dat de vereniging prima draaide en dat ik me voorna-

melijk zou hoeven te beperken tot de financiën heb ik toegehapt. 

 

Inmiddels zijn we zeven jaar verder. In die jaren is het niet altijd even gemakkelijk 

geweest. In de eerste plaats doordat er niet voorzien kon worden in de vacatures. 

Laurens en ik zijn twee jaren de enige bestuursleden geweest. Teveel zaken ble-

ven liggen. Daarna kwam Corona. De verenigingsactiviteiten lagen helemaal stil. 

IVN was in die tijd net een dood vogeltje om in natuurtermen te spreken. 

 

Toch was niet alles kommer en kwel. De verschillende werkgroepen bleven door-

gaan met het organiseren van activiteiten. En daarbij is het heel goed dat de ver-

antwoordelijkheid laag in de organisatie ligt.  

 

Ik merk aan alles dat het oude enthousiasme weer terug begint te komen. Er wor-

den steeds meer activiteiten georganiseerd. We krijgen veel nieuwe leden die en-

thousiast deelnemen aan de verschillende excursies. Gelukkig waren we het laat-

ste jaar weer met drie bestuursleden, waardoor er ook weer meer aandacht be-

steed kon worden aan de externe contacten. 

 

Aan alles komt een einde. Ik heb al geruime tijd geleden aangekondigd dat ik wil 

stoppen met het penningmeesterschap. Het gevolg zou zijn dat er weer één a twee 

bestuursleden zouden zijn. De oproep in de Spinsels en Hellendoorn Doet heeft tot 

onze vreugde geleid tot de aanmelding van drie nieuwe bestuursleden. De vacatu-

res van secretaris en penningmeester zijn daarmee weer ingevuld. We blijven zoe-

ken naar een voorzitter. Uiteraard moeten de aangemelde bestuursleden nog wel 

benoemd worden in de jaarvergadering. 

 

Ik heb het penningmeesterschap met veel plezier gedaan. Altijd was ik weer onder 

de indruk van de volstrekte eerlijkheid van de declaraties. Tot op de cent waren ze 

kloppend. Ook heb ik de contacten altijd zeer gewaardeerd. IVN’ers zijn gewoon 

heel aardige en betrokken mensen. Ik vond het een voorrecht om penningmeester 

te zijn en ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de steun die jullie mij altijd 

gegeven hebben. 

 

Ik blijf deelnemer aan een paar werkgroepen en daar zul-

len jullie mij wellicht nog eens zien bij de activiteiten 

 

Wim Feddes 
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WINTERWANDELING PLANTENWERKGROEP OP 10 DECEMBER 2023 

 

Een wandeling met zo’n schoonheid die we niet gauw zullen vergeten.  

Getooid met muts en handschoenen en een temperatuur van min 6 vertrokken we 

vanaf camping Noetsele. Vanuit Het Kattenbos gingen we richting Hexelse heide, 

een weg met veel boomwortels, dus het was uitkijken geblazen. 

Onze trouwe metgezel Anny ontbrak vanwege haar zeventigste verjaardag. Op een 

gegeven moment stonden we stil bij een hulstboom vol 

met kralen, en blaadjes met een wit randje door de 

vorst. Hier werd Anny toegezongen door de hele groep 

wat symbolisch geweldig was, natuur en techniek kwa-

men hier samen. 

De tocht werd vervolgd en de eerste jeneverbesstruiken 

kwamen in zicht. Nadat we door een laan van jenever-

besstruiken gelopen waren, kwamen we op de Hexelse 

heide. Hier hadden we een adembenemend uitzicht. De 

grote open vlakte met hier en daar een struik, en de 

witte vorst op de struiken en heide was een paradijs 

om te zien. Een zucht met de opmerking: hier hoef je 

niet voor naar het buitenland. We stonden allemaal stil 

om hiervan te genieten. 

Dit gevoel was wel het hoogtepunt van de wandeling. De nieuwe landschapsin-

richting heeft een groots effect gehad. 

 

We vervolgden het pad en zagen in de verte reeën. Hier kreeg ik de informatie dat 

reeën nu al een vrucht dragen die in de winter tot stilstand komt om plusminus 
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twee maanden later weer te groeien zodat de reekalfjes dan in het voorjaar gebo-

ren kunnen worden. Dit was  voor menigeen nieuws en hier werd het wonder van 

de natuur gevoeld. 

Hierna vervolgden we ons pad met nog steeds het brede uitzicht. 

We stonden stil bij een grote krentenboom die naast het pad stond. Gerrit Tijhof 

heeft ervoor gezorgd dat deze boom bij de herinrichting van het gebied is blijven 

staan. Ook heeft Gerrit afgelopen zomer bepaalde Jeneverbesstruiken water gege-

ven, zodat ze de droogte overleefd hebben. Als dat geen liefde voor de natuur is! 

Hierna bleef het uitzicht weids en de vrieskou deerde ons niet. 

We eindigden onze tocht bij camping Noetsele waar we koffie wilden drinken 

maar er was helaas een besloten gezelschap, dus dat ging niet door. Angela en 

Marianne, bedankt voor de mooie tocht door onze mooie achtertuin. 

 

Tekst: Ine Hoogland 

Foto’s :     John Rolf 

OPROEP:  

 
KIKVORSMANNEN EN -VROUWEN GEZOCHT VOOR DE SLOOTJESDAG! 

 

Van 4 t/m 11 juni 2023 organiseren IVN-afdelingen door heel Neder-

land activiteiten voor jong en oud langs de waterkant.  

Onze afdeling gaat dit op zondag 11 juni 2023 organiseren.  

Een prachtige activiteit die alle jaren druk bezocht werd door kinderen 

met hun ouders. Helaas kon het vorig jaar niet door gaan, omdat er te 

weinig mensen waren die konden helpen.  

 

WIE O WIE WIL ER DIT JAAR MEEDOEN MET DEZE ACTIVITEIT?  

Het is een middagactiviteit.  Waar kun je o.a. mee helpen? 

 - Helpen bij de microscopen 

 - Nieuwkomers op weg helpen 

 - Rondlopen, helpen bij vangen, vertellen 

Heel veel kennis van waterdiertjes is geen must, maar enige kennis 

wel handig.  

Er is overigens een gratis mini cursus waterdiertjes herkennen die je 

online kan volgen. https://www.youtube.com/watch?v=qLx7uXB5WTY 

 

Wil je meer informatie en je opgeven dan kun je contact opnemen 

met : 

Marijke Hegeman. hegeman.schippers@home.nl of 06-40018476 

mailto:hegeman.schippers@home.nl
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GROOT ONDERHOUD VAN DE HEEMTUIN 

 

Aan het eind van de Rossinistraat in Nijverdal ligt een kleine, maar prachtige 

heemtuin met allerlei verschillende biotopen. De heemtuin is eigendom van de ge-

meente, maar wordt al sinds de jaren 80 onderhouden door het IVN. 

Door omstandigheden is 

dat de laatste jaren niet 

meer gebeurd, groot on-

derhoud is inmiddels 

hard nodig! We zijn al be-

zig met een paar vrijwil-

ligers om onder leiding 

van een boswachter een 

aantal bomen te kappen 

en struiken te snoeien 

zodat er meer licht in de 

tuin komt en we weer 

over de paden kunnen 

lopen.  

 

De Junior Rangers hebben in april vorig jaar al een bloemenweide ingezaaid en 

een appelboompje gepoot. Zij zijn ook bezig geweest met het weghalen van de 

enorm uitgegroeide braamstruiken (het was een bloederig geheel na afloop…).  

Junior Rangers: inzaaien bloemenweide. 

De oude blokhut 
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Er staat ook een kleine blokhut die helemaal ver-

vallen is en vervangen gaat worden door een nieu-

we en wat grotere blokhut. Vergunning daarvoor is 

aangevraagd en we hebben maar liefst € 6.400 

subsidie hiervoor gekregen (grotendeels van het 

Prins Bernard Cultuurfonds). De Junior Rangers 

gaan de oude blokhut binnenkort slopen en ook 

weer verder met het werk in de heemtuin. De amfi-

bieënpoel is bijna helemaal dicht gegroeid en wordt 

dit voorjaar uitgebaggerd en voorzien van een 

leemlaag. 

 

Er is een werkgroep in oprichting die zich bezig gaat houden met jaarlijks onder-

houd en de verdere plannen met de heemtuin zoals bijvoorbeeld het ophangen 

van nestkasten, het laten plaatsen van bijenkasten, aanplanten van nieuwe 

struiken en dergelijke. Heb je zin om mee te doen, we kunnen zeker nog wat hulp 

gebruiken! Bel me maar even. 

Marian Torenbeek  

0615606175 

JEUGDNATUURCLUB 
 

De redactie kreeg een leuk briefje van een van de deelnemers aan de Jeugdna-

tuurclub. We  laten het u met plezier lezen. Als er meer kinderen zijn die eens een 

verslagje over de Jeugdnatuurclub willen schrijven, dan zijn ze van harte welkom. 

 

 

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.  

Ik vind het erg leuk bij de Jeugdnatuurclub. Iedere week doen we andere dingen. 

Je leert veel over de natuur. Elke keer een ander onderwerp op andere lokaties. 

Er zijn veel vriendjes en andere kinderen. Het is heel gezellig. 

Er zijn lieve mensen die goed kunnen uitleggen. 

De sterrenwacht en kristallen stenen vind ik het leukst 

 

Groetjes Stijn 

http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/aanmelden
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JUNNER KOELAND ARRIËN (Ommen) 

 

Het is zondag 20 november. Zeven paddenstoelenliefhebbers lopen via een brug-

getje naar het Junner Koeland. De vraag is: “Hoeveel wasplaatjes zullen we van-

daag te zien krijgen?” 

Twee weken geleden was er een paddenstoelenexcursie op de schrale grond van 

de Fazantenweide op het landgoed “De Sprengenberg”. De opbrengst van gevon-

den wasplaatjes was teleurstellend. Dat kwam door de aanhoudende droogte. 

Maar de afgelopen tijd is er behoorlijk wat regen gevallen. Wie weet, zullen er van-

daag meerdere soorten wasplaatjes te zien zijn. Het is flink koud. Vannacht vroor 

het negen graden. De paddenstoelen zijn nog stijf bevroren. De zon schijnt volop. 

Over een uurtje zullen ze vast ontdooid zijn. Het is fotogeniek weer. Er worden fo-

to’s gemaakt van rijp op gras, zwammen, takken en paarden.  

Gerard vertelt in het kort iets over het Junner Koeland: “De schrale graslanden 

van het Junner Koeland liggen op een zandige bodem. Ze zijn omgeven door rivier-

duintjes van de Overijsselse Vecht en een gemengd bos met voornamelijk zomer-

eiken. Er staan veel struiken, zoals sleedoorns, jeneverbessen en egelantiers.  

Het gebied is rijk aan insecten. Zo komt hier de gele weidemier voor. Er broeden 

zo’n 70 soorten broedvogels. Regelmatig zie je reeën lopen. En als je een beetje 

geluk hebt, kun je een vos of een das zien. 

Het Junner Koeland is dan ook een be-

schermd natuurmonument sinds 1993. 

Staatsbosbeheer beheert het gebied. Al 

sinds de Middeleeuwen wordt dit gebied be-

graasd door koeien. Hier is nooit extra be-

mest. 

Op drie lage heuveltjes ligt iets heel aparts. 

Het lijkt op ijsklompjes, maar dat zijn het 

niet. Maar wat zijn het dan wel? Een mysteri-

eus natuurverschijnsel waar niemand een 

Op zoek naar wasplaatjes. In het weiland kleine heuveltjes van de gele weidemier. 

Foto: Anny 
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antwoord op heeft. [ws is het ‘sterrenschot/heksensnot’ van een reiger - redactie.] 

Het is een mooi gezicht om op deze late herfstochtend 15 lakenvelders en tien 

IJslandse paarden te zien grazen. Heel apart in dit Koeland zijn de vele bultjes. Op 

die bultjes staan Vechtanjers, Thijm en St. Jacobskruiskruid. 

De Vechtanjer (ook wel Steenanjer of Zwolse Anjer genoemd) is het icoon van het 

Vechtdal. Hoewel het knalroze bloempje een opvallende verschijning is in het 

groene landschap, moet je goed zoeken. Het staat namelijk op de Nederlandse 

Rode Lijst van planten als een vrij zeldzame plant in het Nederlandse landschap. 

Waarom dan juist in het Vechtdal? De reden kun je vinden in de bodem van het 

Vechtdal. De Vechtanjer groeit alleen op plaatsen met een speciale bodemsamen-

stelling. Vroeger ontstond die samenstelling doordat de rivier regelmatig over-

stroomde en vruchtbaar slib meebracht. Nu zorgen ‘gravende’ dieren zoals konij-

nen, dassen, vossen en in het bijzonder de gele weidemier ervoor dat diepliggen-

de grond omhoog gebracht wordt en zich mengt met de bovenlaag.  

De gele weidemier komt hier massaal voor. Je ziet ze niet zomaar, want deze mier 

leeft volledig ondergronds. De zeldzame anjer kan hier overleven doordat er een 

samenwerking is met deze gele weidemier. De mier graaft dus zandkorrels op en 

legt die korrels te drogen. Zo ontstaan kleine bultjes in het landschap. Met het op-

graven van de zandkorrels komen er mineralen mee die de Vechtanjer nodig heeft 

om te groeien.  

Op de bultjes van het Junner Koeland worden de eerste wasplaatjes gevonden. 

Een IJslands paardje staat een weidewasplaatje op te eten. Deze wasplaat is ge-

lukkig niet giftig. De hoed is eetbaar.  

Heel specifiek voor dit soort schraalgraslanden is de 

Sikkelkoraalzwam en het Elfenwasplaatje. Vol be-

wondering wordt gekeken naar het mooie contrast 

tussen de kleuren van het Elfenwasplaatje en de Pa-

pegaaizwam.  

Er valt een hoop te genieten vanochtend. Vooral de 

variatie van kleuren van de wasplaatjes is een genot 

om naar te kijken. Wasplaatjes zijn de magic 

mushrooms onder de paddenstoelen. 

Sikkelkoraalzwam met ijs            (foto Herman) IJskristallen op grasspriet   ( foto Herman) 

Sikkelkoraalzwam 
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Hanneke ziet een klapekster die naar de top van een boom vliegt. Daar heeft de 

vogel een mooi uitzichtpunt om te loeren naar een prooi. Een buizerd vliegt heen 

en weer. Een groene specht laat ook van zich horen. Misschien is de specht wel op 

jacht naar een gele weidemier. Willy vindt het mestborstelbekertje. Een piepklein 

paddenstoeltje. Ze zal thuis de gele knotszwam nog eens microscopisch onder-

zoeken. 

En zo is het opeens 13.00 uur. De mooiste excursie van het najaar loopt ten einde. 

Zelden duurt een paddenstoelenexcursie zo lang. “O, wat is het hier zeldzaam 

mooi”, roept Gerard uit! Op zijn lijstje staan maar liefst negen soorten wasplaatjes. 

Dat komt zelden voor!  

         Jacques Dijkman 
Zie ook:  

1) Volkskrant van 19 oktober 2022: Casper Janssen:  

            “Erg bekend zijn de ondergronds levende gele weidemieren niet, maar ze zijn goud waard.”  

2)        Nature today: “Gele weidemieren op de staart”. 

Scharlaken wasplaat              foto Herman Hooiland wasplaat   foto Herman 

Papegaaizwammetje (wasplaatje) Elfenwasplaat 
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Roel zoekt naar de naam van een gevonden was-

plaatje. Een IJslands paardje is nieuwsgierig 

Een IJslandse paardje staat erbij te grinniken! 

waar Roel naar zoekt!  

VOGELWERKGROEP GAAT 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 be-

schikking hebt over een auto. We proberen met zo weinig mogelijk auto’s te rij-

den. De chauffeurs krijgen een kilometer vergoeding. De bijdrage van de deelne-

mers is afhankelijk van het aantal kilometers dat gereden wordt. 

Dus vind je het leuk eens mee te gaan, meld je aan. 

Geplande excursies 

18 maart:  Arkemheenpolder 

Vertrek: 8.00 uur, vanaf de parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum. Grotestraat 

281, 7441 GS Nijverdal 

19 april  Avondexcursie:  

Vertrek: 19.00 vanaf de Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle 

20 mei:  locatie nog onbekend. 

Opgave voor de excursies via Hermien Hulman : 

(hulmanbj5@gmail.dom), tel.: 0546-65702  (zie ook pagina 21) 

 

LEDENVERGADERING 
De algemene ledenvergadering van de afdeling IVN Hellendoorn/Nijverdal 

wordt gehouden op donderdag 16 maart in het Buitencentrum. Aanvang 

19.30 uur.  

Na afloop is er een lezing over Amfibiëen 

mailto:hulmanbj5@gmail.dom
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IJSHAAR 

 

Het is zondagochtend 18 december. Het heeft vannacht 10 graden gevroren. Het 

is kwart over acht. De radio staat aan. Lavinia Meijer speelt op haar harp de Toc-

cata uit de Suite voor harp van Benjamin Britten. Een mooi begin van de zondag.  

Na de rustgevende muziek vraagt Andrea Pol, de omroepster van het programma 

“Vroege Vogels”, zich af waarom je in de winter met veel geluk ijshaar kan vin-

den. Een bijzonder verschijnsel. “Maar hoe ontstaan die dunne ijshaartjes pre-

cies?” Ze kondigt ijshaarexpert Herman Stevens aan: “Herman inventariseert de 

plekken waar ijshaar in Twente kan voorkomen. Herman weet precies te vertellen 

hoe dit fenomeen werkt.” 

Herman begint te vertellen: “IJshaar is een bijzonder verschijnsel. Het komt voor 

in vochtige loofbossen. Het is het resultaat van een proces dat in hout plaats-

vindt en dat zichtbaar is in het najaar en de winter na nachtvorst. Het verschijn-

sel bestaat uit hele dunne lange draden van ijs, te vinden op dunne/dikkere tak-

ken, maar niet op dikke stammen. Het is vooral het kale kernhout waarop het te 

vinden is.  

Schimmeldraden in het hout tasten het hout aan. In het hout ontwikkelt zich 

warmte. Er komt water en koolzuurgas vrij. Bij nachtvorst blijft het hout iets war-

mer dan de buitenomgeving. Dat komt door de gasvorming. Er ontstaat ook een 

beetje overdruk in het hout. Het water dat zich in het hout bevindt, wordt door die 

overdruk naar buiten geperst via hele kleine haarvaatjes aan de onderkant van 

het kernhout, haarvaatjes van slechts 0,1 cm. Zo gauw het water door die nauwe 

gangetjes naar buiten geperst wordt, zie je aan de buitenkant water in aanraking 

komen met de buitenlucht en dan bevriest het meteen. De minuscuul dunne 

straaltjes water veranderen in ijshaar. Onder gunstige omstandigheden ontstaat 

er eerst een heel klein haartje. En dat haartje groeit verder aan de onderkant van 

het kernhout, steeds weer opnieuw als er water naar buiten geperst wordt. Er 

Sneeuwmycologen 
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ontstaan haartjes die bij gunstige 

weersomstandigheden, vorst van 

twee à drie graden, een halve tot 

1 centimeter per uur kunnen aan-

groeien. Er ontstaan dan wel eens 

draden van zes tot tien cm. Hele 

mooie fijne dunne haren. 

Het is eigenlijk het resultaat van 

een proces dat in het hout plaats-

vindt. Aan de onderkant van het 

hout wordt het naar buiten ge-

perst, via hele kleine poriën in het 

hout. Als je geluk hebt zie je in 

deze tijd van het jaar ijshaar mas-

saal op het hout. Ik denk dat op één vierkante meter duizenden ijsharen kunnen 

voorkomen. En je kunt heel mooi die afzonderlijke haartjes zien zitten” aldus Her-

man Stevens. Het rozeblauwig waskorstje en diverse trilzwammen blijken ook een 

belangrijke rol te spelen als schimmelbron van de vorming van het natuurver-

schijnsel ijshaar. (zie ook site: Paddenstoelen in Friesland” ) 

 

Tijdens de paddenstoelenexcursie naar de Schotjansplas op 18 december wordt 

er geen ijshaar gezien. Het vriest nog te hard. Het heeft ‘s nachts acht graden ge-

vroren. Er ligt een 

dun laagje sneeuw 

op de velden. De ge-

voelstemperatuur is 

min vijftien graden. 

Het is dan ook de 

koudste excursie 

sinds jaren. In een 

bosgebiedje bevindt 

zich de oudste das-

senburcht van de Sallandse Heuvelrug. Omdat de grond bedekt is met een laagje 

ijs, zijn er geen dassenpootafdrukken te zien. Er rennen een paar hazen over de 

koude vlakte. De hazen maken hier in de winter graag gebruik van de kleine bos-

gebiedjes. Ze gebruiken die dan als schuilplaats. Op een omgevallen berkenstam 

zijn heel mooi kevergangetjes te zien van raderkevertjes. Die gangetjes liggen 

mooi in rechte lijntjes naast elkaar.  

Ondanks de ijzige kou heeft Gerard op zijn inventarisatielijstje maar liefst vijfen-

dertig soorten kunnen noteren. Mooie waarnemingen dus in een heischraal en 

vochtig gebied. Aan het eind van de koude wandeling wordt het paddenstoelenjaar 

2022 heerlijk warm afgesloten bij Henny en Agnes in Haarle. Ervaringen en ideeën 

worden weer uitgewisseld. Daarmee eindigt een mooi paddenstoelenseizoen.2022 

was een mooi en goed geslaagd paddenstoelenjaar.  

Tekst: Jacques Dijkman 

Foto’s: Herman Stevens 

Elzenweerschijnzwam 

Brandrode runderen Kevergangetjes 
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OPGEDIEPT 

 

Vogelbescherming  heeft 2023  uitgeroepen tot het jaar van de Scholekster. Het 

gaat niet goed met ze en ze vragen om waarnemingen door te geven. Doen! 

Dit is de 5e Natuursprokkel van de 731 die van 1983 tot 2009 door eigen leden 

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

 

Bonte Piet 

Bij honderden stonden ze er, die soldaten, kop in de wind, schouder aan schou-

der, pootjebadend op het wad van Terschelling. De kop gedraaid, zodat de snavel 

verdween tussen de veren. Een machtig gezicht, die Scholeksters. 

 

"Ze slapen", hoor ik iemand naast me zeggen. Slapen? Om de drommel niet! Ieder 

houdt de nadering van een indringer nauwkeurig in de gaten. Ze lijken er wel uren 

te kunnen staan. Wachtend tot het tij zal keren. Terwijl zij wachten, ontdekte ik 

overal hun pootsporen: drie tenen naar voren gericht. De vierde teen, die bij veel 

vogels achter deze drie te vinden is, is bij de Scholekster niet aanwezig. En overal 

lagen schelpen, vooral kokkels en mossels. Sommige waren opengebroken, ande-

re voorzien van een gaatje. 

 

Later kwam ik weer zo'n groep Scholeksters tegen. Door mijn kijker sloeg ik ze van 

voldoende afstand gade. Zo groot als een duif, zwart-wit als een Ekster, opvallend 

rode poten en lange rode snavel. Door het glas turend kon ik zien dat ook hun 

ogen gekleurd waren. Met de lange snavel werd het ene na het andere schelpen-

huis gekraakt. 

 

"Te-piet, te-piet". Af en toe vloog er één luid roepend over, waarbij de witte band op 

de bovenkant van de vleugel contrasteert met het zwart. De volksnaam, Bonte 

Piet heeft de vogel vooral aan zijn roep te danken. Vooral in het voorjaar kunnen 

de partners elkaar in pijlsnelle vlucht achterna zitten, onderwijl voortdurend "te 

Piet, te Piet" roepend. 

 

Ook bij ons 

Dit fantastische schouwspel 

kunnen we ook in onze omge-

ving waarnemen. De Scholek-

ster is van oorsprong een kust-

bewoner die sinds het eind van 

de vorige eeuw langzaam land-

inwaarts trekt. Zij het, dat ze dit 

alleen doen om te broeden. AI 

in 1870 werden er in heel 

Friesland broedparen waarge-

nomen. In 1940 werd het eer-

ste paartje broedende Scholek-
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sters uit Twente gemeld, terwijl de vo-

gel nog steeds verder landinwaarts 

oprukte en in 1961 Limburg bereikte. 

Zoals gezegd vinden we ze ook rond 

onze woonplaats om te broeden. 

Eisen stelt de Bonte Piet nauwelijks 

aan zijn broedgebied, maar ze worden 

het meest gezien in open terreinen als 

weilanden. Het nest is een eenvoudig 

kuiltje in de grond. Het wordt soms fel 

verdedigd om de drie à vier eieren te 

beschermen.  

 

Nu zult u zich misschien afvragen waar zo'n van oorsprong kustbewoner zijn voed-

sel vandaan haalt. Maar in plaats van schelpen voeden ‘onze’ Scholeksters zich 

met wormen en insecten. Deze vogel heeft zich goed aangepast aan zijn verander-

de manier van leven. Wat dat betreft, er zijn zelfs broedsels waargenomen langs 

drukke wegen, op wat uitgeholde koppen van hekpalen en op de keien tussen de 

rails van een druk bereden spoorweg! Maar ook op uw met grint bedekte platte 

dak kunt u ze tegenkomen. Na het broeden trekt de vogel terug naar de kustgebie-

den. Geen wonder dat zo'n aanpasser wel een leeftijd van over de twintig jaar kan 

halen.  

 

Let u eens op deze ‘vreemde vogel’. Van eind maart af is hij rond onze woonplaats 

zelfs met het blote oog gemakkelijk te herkennen. Aan de rand van het Wester-

veen bij de schaapskooi en in de omgeving van Schuilenburg heeft u grote kans 

Scholeksters te zien en/of te horen. 

mei 1983 

Ton Kappert 

VAN DE REDACTIE 

 

Voor het eerst sinds jaren hebben we ditmaal meer kopij ontvangen dan we kun-

nen plaatsen! Dank voor jullie inzet!  

Bij de kopij zaten ook diverse jaarverslagen van werkgroepen of secties van werk-

groepen. Die verslagen bundelen we sowieso in het Activiteitenjaarverslag dat we 

moeten maken voor de gemeente Hellendoorn.  

Waar mogelijk plaatsen we de jaarverslagen ook in de Spinsels als de werkgroe-

pen daar om vragen. Op die manier kunnen de lezers een mooie indruk krijgen van 

de activiteiten van andere werkgroepen. Dat kan het gevoel versterken dat we sa-

men actief zijn voor natuur, milieu en landschap. 

Dit jaar zaten bij de kopij enkele nogal lange exemplaren. Dat betekende voor ons: 

heel veel passen en meten en uiteindelijk tot de conclusie komen dat er niet voor 

alle verslagen ruimte in deze uitgave was. Uiteraard proberen we die te plaatsen in 

het juni nummer. 
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JAARVERSLAG 2022 FOTOWERKGROEP  
 

Algemeen 

Het IVN is een educatieve vereniging en de fotowerkgroep is een onderdeel daar-

van. Fotografie is één van de mogelijkheden de schoonheid van de natuur onder 

de aandacht te brengen van een breed publiek. Het inrichten van een foto-

expositie is daarvoor een prima middel. De eerste vergadering in januari was nog 

online, maar gelukkig konden we daarna weer op een normale manier functione-

ren en elkaar lijfelijk ontmoeten. Door het uitwisselen van kennis op het gebied 

van techniek en creativiteit brengen wij onze hobby op een hoger peil.  

 

Werkgroep 

De fotowerkgroep is één van de vele werkgroepen binnen de plaatselijke afdeling 

en bestaat inmiddels alweer 12 jaar. Het aantal leden is op dit moment 25, drie 

meer dan het jaar daarvoor. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u con-

tact opnemen met één van de leden, die u kent, of met de secretaris Jaap de Beer, 

telefoon: 0548-612643 of per e-mail: jenhdebeer@gmail.com.  

 

 

Activiteiten 

 We hebben vijf clubavonden gehouden, waarin het punt bespreking van el-

kaars foto’s altijd weer een belangrijk en vooral leerzaam onderdeel is; 

 Als groep zijn we meerdere keren het veld in geweest, maar ook individueel 

werd er druk gefotografeerd en via WhatsApp gedeeld; 

 In de hal van het Zorgcentrum Hoog Schuilenburg in Almelo hebben we twee 

exposities verzorgd, de eerste met als thema “Winter” en aansluitend het 

thema “Lente”; 

 In augustus konden we weer in de hal van Huis van Cultuur en Bestuur te-

recht. De expositie “Beleef de zomer” gaf de hal een fleurige aanblik. Na een 

maand is, de iets aangepaste expositie, verlengd tot eind september; 

 De expositie van diverse kunstuitingen “Eigen Oogst” is in november gehou-

den in de Smidse. De foto van ons lid Jaap de Beer is in de categorie fotogra-

fie door de bezoekers gekozen als “Uitgelicht”. 

Weidebeekjuffer   Jan Podt Blauwtje   Jan Uitzetter 

mailto:jenhdebeer@gmail.com
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Diversen  

De website van onze vereniging geeft algemene-, maar ook actuele informatie en 

is zeker de moeite waard om regelmatig te bezoeken. Ton Kappert is onze web-

master; Marijke Hegeman verzorgt de 

Facebookpagina; Leden van de fotowerk-

groep zorgen voor de seizoengebonden 

foto’s van het verenigingsblad Spinsels. 

 

Secretaris fotowerkgroep  

Jaap de Beer 

Reeën              Clemens Vloedgraven 

IJsvogelpaar       Jolanda van der Straat 
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VERSLAG 2022 VAN DE WERKGROEP BOSUILEN 

 

Veel slechter dan dit jaar is bijna niet mogelijk. Dat kan voor een aantal zaken 

gelden, maar zeker ook voor de bosuilen. We controleren ongeveer 40 nestkas-

ten in de gemeente Hellendoorn. Uiteraard in de bosgebieden maar ook wel bij 

particulieren met een grote tuin en de nodige bomen in de buurt. 

 

Bij de eerste ronde in het vroege voorjaar constateerden we in twee kasten ze-

ven eieren (drie plus vier) die warm aan voelden. De afvliegende uil broedde dus. 

Uit twee andere nestkasten liet ook een bosuil zich zien, waarschijnlijk roesters 

( dat zijn rustende vogels), want bij een tweede controle was er geen ei of uil te 

bekennen.  

Bij de tweede controle van de twee bewoonde nestkasten zo’n zes weken later, 

waren er geen jongen. Albert Stevens, de ringer had niets te doen. Eén kast was 

geheel leeg, in de andere lagen alleen koude eieren. In een nestkast in een tuin 

in Nijverdal, die we niet controleren, heeft de eigenaar een camera geplaatst. Op 

de tv in de huiskamer zag hij 4 eieren. Uit deze kast zijn twee jongen uitgevlogen. 

Anton Verbeek controleert in Holten 13 nestkasten van bosuilen. Als er eieren of 

jongen zijn zorgt onze werkgroep verder voor deze kasten. Maar helaas, ook in 

Holten was het slecht gesteld met de bosuilen: Nul eieren. 
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Tijdens de controle hadden we gezelschap van een gast, Nico Kloek. Hij is een 

vrijwilliger die verhalen schrijft en foto’s maakt van mensen die in de natuur be-

zig zijn. Zijn schrijfproducten zijn terug te vinden op www.groenbezig.nl/verhalen-

uit-het-veld. 

 

Meerdere mensen melden ons ieder jaar dat ze bosuilen horen. In de donkere 

wintermaanden zoeken de bosuilen een partner. Prachtig om hun baltsroepen te 

horen in de vooravond in het stille bos. Ze zijn er dus wel, maar ze maken dus 

weinig gebruik van onze nestkasten. Zouden ze nestelen in holtes in bomen? 

 

 

De werkgroep die bestaat uit Frits Bosman, Wim Kulsdom, Douwe Slot en Uwe 

Widow, heeft het seizoen afgesloten met het ophangen van een kast die in de 

winterperiode van de boom gevallen was.  

 

Tekst: Douwe Slot  

Foto’s : Willem Kulsdom 

http://www.groenbezig.nl/verhalen-uit-het-veld
http://www.groenbezig.nl/verhalen-uit-het-veld
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JAARVERSLAG PLANTENWERKGROEP 2022 

 

Na bijna twee jaar in een lock down te hebben gezeten konden we als Planten-

werkgroep van het IVN weer een programma voor het nieuwe jaar maken. 

Plantenjacht januari 2022 

De plantenjacht die altijd tussen Kerst en 3 januari wordt gehouden moesten we 

nog wel individueel uitvoeren, omdat er toch nog bepaalde coronamaatregelen wa-

ren. En laat nu net in deze week veel regen vallen en komt er ook nog een kou-

frontje langs. Dit had consequenties voor de soortenlijst. 

Dit is wat er is waargenomen in januari 2022: Straatgras - Poa annua -.Vogelmuur - 

Stellaria media.-.Kleinkruiskruid - Senceio vulgaris.-.Madeliefje - Bellis perennis.-

Paarsedovenetel - Lamium purpureum.-Paardenbloem - Taraxacum officinale. 

 

Knoppenexcursie maart 2022 

De knoppenexcursie bij de Eversberg op 5 

maart was en voelde eindelijk weer als het 

‘oude normaal’. Er was grote belangstelling van-

uit de werkgroep en van IVN leden. Het was 

koud en helder weer. We begonnen met koffie 

om een beetje warm te worden en kregen van 

de gidsen uitleg over takken en soorten bomen. 

Onderweg hebben we met bewondering geke-

ken naar de bloeiwijze van de taxus. En voor 

wie nog tijd en zin had zijn we nog door het Pi-

netum gelopen wat in herstel was. 

 

Stinzeplanten-excursie april 2022 

De stinzeplanten-excursie vond op 9 april 2022 

plaats bij Brandlecht- Nordhorn. Deze excursie 

stond al een poosje op de agenda, omdat we 

graag dit bijzondere bos langs de Vecht in Brandlecht wilde bezoeken. Het bos was 

inderdaad bedekt met een zee van bosanemonen alsof er een laagje sneeuw over 

was gevallen.Door goed te kijken zagen we steeds meer mooie planten, zoals 

speenkruid, pinksterbloemen holwortel, muskuskruid, gele anemoon, slanke sleu-

telbloem,en viooltjes. 

 

Tuinbezoeken juni 2022 

Op 18 juni 2002 waren we in het buurtschap Elshof om daar de tuin ‘Ruimzicht” te 

bezoeken. Nou deze tuin doet haar naam eer aan. De tuin is ruim 7000 m2 groot 

en een passie van de eigenaresse en haar man. We kregen een warme ontvangst 

op het terras met zelfgebakken koek en koffie / thee. Met uitzicht op een enorme 

vijver en met het verhaal over de tuin. We konden bijna niet wachten om de tuin in 

te gaan. En we kregen dan ook een prachtige rondleiding. 

Na dit bezoek, waarvan onze indrukken nog even moesten landen, zijn we doorge-

gaan naar de Heemtuin in Olst-Wijhe (‘Het Veermanshof)’. 

Bloeiende taxus 
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Deze tuin is tot stand gekomen door een ex- 

schoolmeester en journalist Jan Veerman. Hij wil-

de met name de flora van de IJsselstreek laten 

zien en beschermen. De tuin is ingericht in thema-

tische hoekjes, zoals het roomse hoekje met voor-

komende planten als Roomse Kervel, Judaspen-

ning, Monnikskap enz. Sinds 1991 voert IVN-

afdeling ‘De Grutto Wijhe-Olst’ het beheer over de 

tuin. De planten zijn voorzien van bordjes. Het was 

die dag snikheet, dus we zijn niet al lang gebleven 

vanwege de hitte. 

 

Inventariseren juli 2022 

Op 9 juli 2022 zijn we wezen inventariseren langs 

het kanaal Zwolle-Vroomshoop. Na een pittige 

fietstocht kwamen we op de plaats van bestem-

ming aan, waar we eerst op een bankje ons wel-

verdiende kopje koffie dronken. Vanaf de Dalvoor-

de Brug hebben we langs een zandpad aan de 

noordzijde van het kanaal gelopen. 

Er was vooral veel Riet en Haagwinde. Maar we 

werden blij verrast door de zang van de Kleine ka-

rekiet. Al pratende kom je een heleboel soorten 

tegen en daar is dan alles bij meegenomen, ook 

bomen en struiken. Het resultaat was 88 soorten!  

 

Bloemenweide juli 2022 

Op 15 juli 2022 waren we in Haarle uitgenodigd bij Tom en Winniefred (IVN’ers) 

om de ontwikkeling van hun bloemenweide te komen bekijken. 

We werden verwelkomd door twee hele enthousiaste mensen op hun erf (lees: 

droomplek!) met een kop koffie en een heerlijke zelfgemaakte lekkernij. We kre-

gen een uitgebreide uitleg van de gastheer/vrouw over de bloemenweide en vooral 

over hun ‘droomplek’en wat daar allemaal langs komt aan wild. Daar kan je alleen 

maar van dromen. 

De bloemenweide is een paar jaar geleden ingezaaid met een samengesteld bloe-

menmengsel van gebiedseigen wilde bloemen en planten. Er is een poel gegraven 

voor amfibieën en deze heeft al een enorme aantrekkingskracht op vlinders en 

libellen. De opzet van de tuin is om zoveel mogelijk de natuur z’n eigen gang te 

laten gaan. En het is mooi om te zien hoe alles zo zijn weg vindt. Maar door de 

droogte van de afgelopen zomers moet er wel worden ingegrepen en waar nodig 

water worden gegeven. Verder is het motto: de sterkste soorten redden het. 

 

Blije Berm verkiezing juli 2022 

Met een klein groepje hebben we op juli 2022 de bermen, die de gemeente had 

aangegeven voor de nominatie Blije Berm, aan een inspectie onderworpen. 

Inventariseren langs het kanaal  

Zwolle-Vroomshoop 

Heemtuin Veermanshof 
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Een geweldig initiatief om de bur-

gers bewust te maken van het 

belang en de achtergronden van 

het maaibeleid. En zo hebben wij 

diverse omstanders (door wie wij 

werden aangesproken of we wat 

zochten) erop gewezen wat het 

belang ervan is voor de biodiver-

siteit. 

We kregen leuke reacties en ont-

moetten ook begrip in de trant 

van: “nu ga ik heel anders kij-

ken!” 

 

 

Geannuleerde excursie Boetelerveld  

Op 12 augustus 2022 stond een bezoek aan het ‘Boetelerveld’ (Natura 2000 ge-

bied) op het programma. Deze excursie zou plaatsvinden met een ecoloog van het 

Landschap Overijssel maar kon vanwege de droogte helaas niet doorgaan. In 

2023 staat het weer in ons programma. 

 

Weekend  Drenthe september 2022 

Ons jaarlijkse weekendje ging naar Bargerveen in Drenthe van 9 t/m 11 septem-

ber 2022. Op weg  naar het hotel in Erica hebben we eerst nog een bezoek ge-

bracht aan de Beeldentuin in Gees. Deze enorme landschapstuin met vijvers en 

diverse thema-tuinen bracht ons al helemaal in vakantiesfeer. Het was erg fijn om 

de kennis over bomen en planten met elkaar uit te wisselen. 

Bij het hotel aangekomen waar we heel gastvrij werden ontvangen met een drank-

je en bitterballen, zat de stemming er al aardig in. De volgende dag stond er de 

traditionele fietstocht op het programma. Een prachtige en erg afwisselende tocht 

door de omgeving van Klazinaveen en Weiteveen met onderweg de nodige stops. 

En niet alleen voor de koffie, maar zeker ook om de bermen af te speuren. 

Op zondag hadden we een excursie gepland vanaf het Informatiecentrum aldaar 

van Staatsbosbeheer. We hadden te maken met een heel bevlogen natuurgids/

ecoloog van het gebied. En hij nam ons mee in het niet toegankelijke deel voor be-

zoekers. Wij hadden de kennis van planten en hij van vogels en zo vulden we el-

kaar mooi aan en kregen we nog een toegift op de geplande tijd en route. 

Na afloop in de theetuin bij de d’Oale Pastorie werd ons weekend afgesloten van 

‘natuur cultuur en samen zijn’ met een kop koffie/ thee met wat lekkers erbij. 

 

Bos van de toekomst november 2022 

Op 12 november 2022 hebben we het ‘Bos van de toekomst’ te Holten bezocht. 

Het ‘Bos van Zichzelf’ is een twaalf hectare bos, verdeeld in twee percelen op de 

Holterberg. Het is een initiatief van twee Holtenaren, te weten Paul Akkerman en 

Meindert Bonnema. Hier mag de natuur haar eigen gang gaan. Het onderhoud zal 

Bloemenweide in Haarle 
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beperkt blijven tot het verwijderen van 

bomen die gevaar vormen voor pas-

santen en dat is aan de buitenkant van 

het bos waar wandelpaden aan gren-

zen. 

We kregen een mooie rondleiding door 

een van onze leden die ons erop wees 

dat de twee brede Douglassparren een 

toegang tot het bos vormden. We za-

gen de ontwikkelingen bij de toen om-

gezaagde bomen, waarvan de dichtge-

groeide stobben voorbeelden zijn van 

de overlevingskracht en groei van de 

natuur om het leven door te geven. En 

dat is precies de filosofie die achter 

dit bos zit. Echt een plek om even helemaal één met de natuur te worden. 

 

Winterwandeling december 2022 

Onze winterwandeling vond plaats op 10 december 2022. We hadden de wande-

ling een week vervroegd en dat kwam qua weer heel goed uit. Het had die nacht 

gevroren en alles was wit van de rijp, onderweg nog een klein sneeuwbuitje en 

daarna een prachtige blauwe lucht. We spraken af bij de Oale Stè camping de 

Noetsele. Via het Kattenbos ging onze wandeling naar de heide van het Hexel. On-

derweg verwonderde we ons over de prachtige natuur die zich in een winters sfeer 

had getooid. De Jeneverbessen waren bijna topzwaar van de bessen. De Hulst had 

mooie rode bessen en over de heide zagen we nog een stuk of drie reeën op de 

vlucht voorbij komen. Vanaf het Hexel hadden we een prachtig uitzicht op de Zuna-

se heide. 

Het was een zeer geslaagde wandeling met een echt winters karakter. Koud en 

voldaan en het benoemen dat wij toch wel heel veel geluk hebben met deze mooie 

natuur in onze achtertuin, gingen we richting warme chocolade en koffie… Maar 

helaas: we kwamen voor gesloten deuren. 

 

Plantenjacht  2022/2023 

Op 28 december besloten we met de plantenjacht het jaar af te sluiten. Het had 

die dagen ervoor net gevroren en deze ochtend was het ook koud, dus de verwach-

tingen waren niet hoog. We hebben een stukje langs de F35 gelopen richting de 

waterzuivering. In eerste instantie zag de berm er kleurrijk uit, maar helaas...... 

zwerfvuil! Gelukkig hebben we toch nog aardig wat soorten kunnen determineren:  

negen in totaal. Te weten: madeliefje, paarse dovenetel, herderstasje, kleinkruis-

kruid, vogelmuur, spurrie, straatgras, reigersbek, paardebloem. 

Deze gegevens zijn weer doorgegeven aan Floron, die deze gegevens noteert in de 

zogenaamde verspreidingsatlas. Aan het einde van deze dag sloten we deze keer 

wel af met een lekker drankje. 

Marianne Verhoeven. 

Dwars door Bargerveen’ 



24 

NIEUWE WEBSITE 

 

Onze website is veranderd. Als je ‘m bezoekt, zul je waarschijnlijk zeggen: “Huh, 

veranderd, alles is hetzelfde.” Gelukkig klopt dat voor een deel. Zoveel als moge-

lijk heb ik alles dat goed is kunnen behouden. Het beeld is iets groter, het groene 

blok links is weg en de website is nu volledig geschikt voor mobiele telefoons en 

tablets. De aansturing achter de website is dus echt volledig anders. 

 

Even terug in de tijd. 

Op 19 maart 2004 opende onze afdeling haar eerste website. Die website werd 

destijds, met input van mijn kant, door mijn zoon Emiel gebouwd. In het jaarver-

slag van 2004 lees ik: “Even wat technische informatie, waar we bij het 50-jarig 

jubileum zeker hartelijk om zullen lachen! De site is opgebouwd uit frames in 

html. Voor de database van o.a. Natuursprokkels is gebruik gemaakt van de 

techniek van php, wat uitstekende zoekmogelijkheden oplevert”.  

 

We liepen daarmee als vereniging echt vooruit, temeer omdat vanaf het begin de 

Natuursprokkels incl. zoekmachine onderdeel van de site uitmaakten. Dat lever-

de een fraaie vermelding in Mens en Natuur op! 

 

Rond 2010 wilden wij als vereniging graag een vernieuwing van de website. Tijd-

gebrek en kennis en kunde hielden dat tegen. In 2011 verraste het landelijk IVN 

ons met de aankondiging van een landelijke webomgeving voor afdelingen in het 

moderne CMS-systeem. Vanaf eind 2013 draaide ook onze website daar op.  

 

Na nog een aanpassing in 2015, kondigde ‘het landelijk’ vorig jaar opnieuw een 

flinke wijziging aan. Het CMS draaide onder Drupal en gaat nu over naar Word-

press. En alle afdelingen moeten weer mee.  

 

Dat betekent dat ik flink wat tijd kwijt ben om me hierin te verdiepen. Ook op het 

landelijk bureau worden flink wat peentjes gezweet. De livegang van alle websi-

tes van de afdelingen is al meerdere malen uitgesteld! 

 

Toch lijkt ons pakkie-an redelijk te lukken. Als je dit leest, kun je als het goed is, 

een volledig vernieuwde website zien op www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal.  

Mocht je toch onvolledigheden, niet werkende links of wat dan ook tegen komen, 

dan graag een berichtje naar tonkappert52@gmail.com   

 

In 2024 bestaat onze afdeling 50 jaar. We lachen inderdaad om die frames in 

html. Maar voor alle Natuursprokkels, inclusief database en zoekmachine, wordt 

u nog altijd doorgelinkt naar de ‘oude site’ onder php!  

 

Webmaster Ton Kappert 

http://www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
mailto:tonkappert52@gmail.com
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2023 

 

Vorig jaar is Dorie Bruggeman gestopt als coördinator van de werkgroep natuurgid-

sen. Vier jaar heeft ze zich volledig ingezet om de groep natuurgidsen te vertegen-

woordigen en activiteiten te ontwikkelen om de doelstelling van het IVN te verwe-

zenlijken. Ze was de drijvende kracht achter het activiteitenprogramma. We heb-

ben veel aan haar te danken. Er is nog geen opvolger gevonden. Een aantal natuur-

gidsen is bereid gevonden om de maandelijkse publieksactiviteiten voort te zetten.  

 

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

milie, vrienden of werk, dan kan dat ook. 

Neem hiervoor contact op met : 

Hanneke van Schooten, tel: 06 17891557  

email: hannekevanschooten@hotmail.com 

 

Fietstochten met natuurinformatie 

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

ten 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 

 

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.  

 

Kijk voor de actuele informatie over onze activiteiten altijd op onze website:  

www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal 

Vervolg: pag 26 

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

Zaterdag 18 maart:   Landelijke opschoondag  

We gaan samen aan de voorjaarsschoonmaak in onze omgeving. In heel Neder-

land wordt op deze dag zwerfafval op straat en in de natuur opgeruimd.  

Voor de juiste tijd en plaats: zie IVN-website en persberichten   

Coördinatie: Anny Alferink annyalferink@gmail.com 

 

Woensdag 29 maart:  Lezing over de bever 

Vorig jaar is voor het eerst sinds mensenheugenis weer een bever in onze gemeen-

te gespot. Tijd om meer over het dier te weten te komen. Beverdeskundige Willy de 

Koning houdt voor ons een Powerpointpresentatie met schitterende foto’s. Daarbij 

laat ze ook tanden, keutels, schedels e.d. van bevers zien. Na de pauze zien we 

haar film ‘Bevers in Nederland’ met unieke beelden en geluiden.   

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug (zij-ingang), Grotestraat 281, 7441 GS Nijver-

dal. Aanvang: 19.30 uur. 

Coördinatie: Ton Kappert tonkappert52@gmail.com 

 

APRIL 

Zaterdag 22 april:  Vogelzang in het voorjaar 

Als de vogels weer beginnen te zingen, dan begint het voorjaar. Vandaag kun je op 

pad met gidsen van de IVN-vogelwerkgroep om te luisteren naar de zang van vo-

gels en hopelijk krijg je ze ook te zien. We wandelen in de prachtige omgeving van 

de Sprengenberg. Een verrekijker is handig, maar niet noodzakelijk.  

Erve De Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Aanvang: 9.00 uur 

Coördinatie: Els Giezen theoelsgiezen@gmail.com 

 

MEI 

Zondag 14 mei:  Wildplukken met IVN-gidsen 

We zijn al lang geen jagers/verzamelaars meer, die hun eten in de natuur moesten 

zoeken. Maar wat weten we nu nog van eetbare planten, bessen en noten? Wat is 

er te vinden in onze natuurlijke omgeving en hoe kunnen we dit veilig gebruiken? 

We voelen onze verbondenheid met de aarde, die ons dit allemaal schenkt en die 

het verdient om met respect behandeld te worden. 

De IVN-werkgroep Natuurlijk Puur laat het je zien en na de wandeling kun je proe-

ven van verschillende natuurlijke producten.  

Opgave verplicht via: natuurlijkpuur@outlook.com  

Natuurcamping Eelerberg, Ossenkampweg 4, 7447 PR Hellendoorn. 

Aanvang: 10.30 uur 

Coördinatie: natuurlijkpuur@outlook.com  

 

JUNI 

Woensdag 7 juni:  Wandeling door het Doktersbos  

Met een IVN-natuurgids wandelt u door dit bijzonder natuurgebiedje, ingesloten 

tussen de bebouwing van Hellendoorn en Nijverdal. Het gebied heeft historie en 

een grote natuurwaarde.  

mailto:annyalferink@gmail.com
mailto:tonkappert52@gmail.com
mailto:theoelsgiezen@gmail.com
mailto:natuurlijkpuur@outlook.com
mailto:natuurlijkpuur@outlook.com
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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 

Start: Parkeerplaats tegenover het uitvaartcentrum, Hoek Meester Ponsteenlaan/

Duivecatelaan, Duivecatelaan 1 7443 PS Nijverdal. Aanvang: 19.00 uur 

Coördinatie: Gerard Huis in 't Veld famhuisintveld@hotmail.com 

 

Zondag 11 juni:  Slootjesdag 

Ook dit jaar kunnen kinderen èn hun begeleiders op onderwatersafari. We gaan 

kijken wat er allemaal onder de waterspiegel leeft. Je mag de waterdiertjes met 

een schepnetje vangen en samen gaan we kijken hoe ze heten en wat ze eten of 

door wie ze gegeten worden. Laarzen zijn niet vereist, maar wel handig.  

Kalvenhaar Hellendoorn , (achter ijsfabriek Ben & Jerry’s, Reggeweg 15, 7447 AN 

Hellendoorn). Kijk voor de precieze locatie en routebeschrijving op onze website 

www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal   

Tijd: doorlopend van 13.30 tot 16.00 uur 

Coördinatie: Marijke Hegeman hegeman.schippers@home.nl 

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.   

4 maart/18 maart. 

VRIJWILLIG NATUURBEHEER 

http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/aanmelden
mailto:famhuisintveld@hotmail.com
http://www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal%20
mailto:hegeman.schippers@home.nl
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Coördinator: Marianne Verhoeven, tel 0548 625588  of 06 30876525 

 

AGENDA PLANTENWERKGROEP   

 

Tijdens onze activiteiten zelf wat te eten/drinken meenemen. 

Informatie en aanmelden voor deelname bij: Marianne Verhoeven.  

PLANTEN WERKGROEP  

 

De vogelwerkgroep gaat ook de komende tijd weer op excursie. 

Geplande excursies  

18 maart: Arkemheen polder 

Vertrek: 8.00 uur, vanaf de parkeerplaats bij het Bezoekerscen-

trum. Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal 

 

19 april  Avondexcursie:  

Vertrek: 19.00 vanaf de Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle 

 

20 mei:  locatie nog onbekend. 

Opgave voor de excursies via Hermien Hulman: 

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

 

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 

Voor de werkgroep biodiversiteit blijkt binnen onze vereniging te weinig belang-

stelling te bestaan. Daarom wordt deze groep in oprichting beëindigd. 

mailto:hulmanbj5@gmail.dom
mailto:hulmanbj5@gmail.dom
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Cursussen  Ton Kappert  tonkappert52@gmail.com 610237  

Geologie  vacant 

   Info: 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 

 

Overige activiteiten  

CNME   Steffie Vluger en Annelied Bugel -donderdagmiddag  geopend.   

   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  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:annyalferink@gmail.com
http://www.ivnhellendoorn-nijverdal.nl/
mailto:annyalferink@gmail.com
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