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Lidmaatschapsbijdragen 2017
Eind februari 2017 wordt bij de leden en dona-
teurs waarvan een machtiging is ontvangen,
voor het jaar 2017 de incasso uitgevoerd van de
jaarbijdragen.
In de algemene ledenvergadering van onze
vereniging van begin 2014 is besloten de jaar-
bijdragen jaarlijks te indexeren, waarbij werd
afgesproken dat daarbij ieder jaar een afronding
op (een minimum van) + € 0,25 wordt gehan-
teerd. Voor deze indexering wordt uitgegaan van
de prijsindexcijfers voor alle huishoudens,
steeds over de maand september voorafgaand
aan het nieuwe jaar: de aanpassing voor 2017
is daarom (op basis van aan de website van het
CBS ontleende gegevens) + 0,1%.
De bijdragen worden per 1 januari 2017 als volgt:
lidmaatschap (voor een volwassene) € 25,75 per
jaar (was € 25,50), voor een huisgenootlid
€ 13,25 per jaar (was € 13,00), voor een jeugdlid
€ 15,75 per jaar (was € 15,50) en voor een do-
nateur € 13,25 per jaar (was € 13,00).
Jammer genoeg zijn er nog steeds leden die niet
zijn overgegaan op incasso; ik vraag hen drin-
gend voor 1 februari a.s. een machtiging af te
geven, dan wel op eigen initiatief de betaling uit
te voeren. Een machtiging bespaart ieder jaar
aanzienlijk op (mijn) werk en evtl. portokosten.
Ben je het niet eens met een incasso dan loop
je geen enkel risico: je kunt het zelf door je bank
laten terugboeken of de penningmeester zal het
bedrag terugbetalen.
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Nieuwjaarsbijeenkomst
IVN
Ook in 2017 beginnen wij het nieuwe jaar met een
nieuwjaarsbijeenkomst voor onze leden en donateurs.
Het afgelopen jaar heeft voor een belangrijk deel in het
teken gestaan van samenwerking met KNNV afdeling
regio Doetinchem. Wij willen hier graag een vervolg aan
geven door ook de leden en donateurs van de KNNV-
afdeling uit te nodigen voor deze altijd gezellige
bijeenkomst!
 
De organisatie is in handen van de regiowerkgroep      
'Rondom Strang en Iessel'.
 
U bent van harte welkom in koffieboerderij Groot Nib-
belink in Sinderen op zaterdag 14 januari 2017,          
14.00 uur tot 17.00 uur,  inloop vanaf 13.30 uur
Nibbelinklaan 12, 7065 AH Sinderen

VOORWOORD
 
Dit is het winternummer van de Composiet. De natuur is
aan het afsterven, er is geen houden aan. Het gebeurt om
ons heen en ook in ons. 
Naarmate iemand meer seizoenswisselingen meemaakt en
dus minder perspectief heeft in deze alsmaar doorgaande
kringloop van verjonging, bloei, afsterven is de beleving
intensiever. Je voelt je meer één met dit proces want ook
jij  bent in de fase van afsterven beland en zal straks op de
een of andere manier verjongen.
Wij mensen maken deel uit van de natuur. Dezelfde aan-
drijfkracht die alles om ons heen aan de gang houdt, zit ook
in ons. De natuur geeft ons energie om onze verbruikte
voorraden aan te vullen. Zonder energie geen leven. Zonder
energie kruipt de slak niet, maar ook ons hart slaat niet
zonder deze aandrijfkracht. Er is zo bekeken geen verschil
in functioneren tussen een plant en een mens, of tussen
een dier en een mens. Is dat wat ons natuurliefhebbers zo
fascineert? Waarom raken we opgetogen bij het zien van
een boterbloem of van een pimpelmees?
Dieren, planten en  mensen reageren op elkaars geluiden,
maar ook zijn energetische krachten in het spel. Waarom
voelt de één zich aangetrokken tot insecten en de ander tot
paddenstoelen? Waarom vinden we sommige mensen
aardig en andere niet?
Er is één complicatie bij al die liefde voor de natuur. Er
zijn dieren en planten die ronduit vervelend zijn. Ook het
weer laat zich af en toe van zijn slechtste kant zien. Onder
de mensen zijn ook moordenaars. Er is dus positieve en
negatieve energie. Dat is de dynamiek van de natuur. Na-
tuurlijk willen we allemaal een fijn gevoel, maar zonder een
slecht gevoel kan geen fijn gevoel bestaan. Alles heeft zijn
keerzijde.
 
Wat betreft onze verenigingen is het nieuws dat de bestu-
ren vorderingen maken om de samenwerking tussen IVN
en KNNV vorm te geven. De KNNV afdeling regio Doetin-
chem is te klein geworden om zelfstandig verder te gaan.
Op den duur zullen de plaatselijke afdelingen en de lande-
lijke bureaus samengaan tot één vereniging. Maar meer
dan met de organisatie moeten we bezig gaan met de in-
houd, met de vraag of onze organisaties passen in het
moderne levensgevoel. De belangstelling van de mensen
verandert, en overwegend niet in de richting  van bewon-
dering voor de natuur of het graag buiten willen zijn. Net als
de natuur is de samenleving aan een kringloop onderhevig.
In de moderne tijd staat het individu centraal.
Het klassieke verenigingsleven werkt niet meer. Zijn het
verenigingen die vooral ouderen aanspreken, die de natuur
ontdekken als ze in een rustiger levensfase belanden? Dan
hoeven we ons niet bezorgd te te maken over de jeugd die
niet meer gaat determineren, maar zijn we verenigingen
voor 50-plussers die een zinnige invulling voor hun laatste
levensfase zoeken.
Of gaat IVN en KNNV zich aanpassen aan het moderne
levensgevoel van de nieuwe generatie?
 
Hanneke Evers, voorzitter KNNV

 
Na de ontvangst door het bestuur kunt u een keuze maken:
een wandeling door het Idinkbos
óf een boeiende lezing door Frans Witjes.
De wandelaars raden wij aangepast schoeisel aan.
De middag wordt vanaf 16.30 uur afgesloten met soep en
brood.
 
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst kunnen leden en dona-
teurs gebruikte boeken kopen voor een aantrekkelijke prijs.
Dit levert een leuk extraatje voor onze IVN-afdeling op.
Advies: neem je portemonnee mee, pinnen is niet mogelijk!
 
IVN- én KNNV-leden, donateurs en introducés worden
van harte uitgenodigd.
De toegang voor alle leden en donateurs is gratis. Con-
sumpties (koffie/thee bij aanvang, een consumptie na de
wandeling en soep met brood) zijn voor rekening van het
bestuur.
Introducés betalen € 10,-.
 
I.v.m. de horeca is opgave van te voren gewenst.
Wij vinden het fijn als u zich opgeeft via het aanmeldfor-
mulier op onze website.                                                 
Dit kan tot uiterlijk 12 januari 2017
Bellen kan evt. ook: 0315-346688 (Janrein van Oostrum)
De besturen van zowel IVN De Oude IJsselstreek als KNNV
afdeling regio Doetinchem nodigen u van harte uit.            
Tot ziens op zaterdag 14 januari a.s!
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Nieskruid
Planten hebben soms intrigerende Nederlandse
namen. Smeerwortel bij voorbeeld, wolfsmelk of kat-
tenkruid. Ik vraag me heel vaak af hoe zo'n naam is
ontstaan. Dat overkwam me ook bij nieskruid. Goed, je
stelt je er wel iets bij voor, maar hoe zit het nou echt?
In dit geval bleken de gemalen en gedroogde wortels
vroeger als niespoeder gebruikt te worden.
Dat gebeurde ook wel met andere planten als Wilde
bertram en Mansoor. 
Als je er tegenwoordig de behoefte aan hebt om eens
goed te niezen kun je beter terecht op http://nl.wikihow.
com/Zo-kun-je-jezelf-laten-niezen. Veel gezonder!
Stinkend nieskruid groeit gemakkelijk in onze tuin en
zaait zichzelf flink uit. Niet erg, het is geen hardnekkig
onkruid. De schoffel helpt goed als ze op plekken
groeien waar je ze niet wil hebben.

 
Naam
De Latijnse naam van Nieskruid is Helleborus. Ik ben er niet
achter gekomen wat de letterlijke betekenis daarvan is. Het
geslacht omvat meer dan 15 soorten maar geen daarvan
is in Nederland inheems. Wel in België en door de klimaats-
verandering zou Stinkend nieskruid best wel eens naar het
noorden kunnen opschuiven. Verwilderd komt hij hier al op
veel plaatsen voor.
Volgens een legende stond er een schaapsherderinnetje
op enige afstand toe te kijken toen de wijzen naar de pas
geboren Jezus kwamen met goud, wierook en mirre. De
arme meid had niets om te geven en huilde daarom. Een
engel zag dat en maakte een stukje grond sneeuwvrij,
waardoor ze ontdekte dat er vlakbij bloemen groeiden. De
naam kerstroos was geboren.
Andere Nederlandse namen waren wrangwortel, wrankkrut
of veewortel. Bij zieke dieren werd er een stukje wortel onder
de huid gestoken. Dit gebruik heette wrangen of etterdrach-

Stinkend nieskruid

ten zetten. Wrang is de aanduiding voor het droogstaan van
de koeien. Dat komt door een bacterie die een uierontste-
king veroorzaakt waardoor een koe geen melk meer geeft.
Het was vroeger gebruikelijk om de ene ontsteking met een
andere te bestrijden.
De namen Vuurkruid en brandwortel staan in verband met
het vreemde verschijnsel dat de plant zes graden warmer
is dan de omgeving, waardoor sneeuw op de bloemen
wegsmelt.
 
Bouw
Alle Helleborussoorten zijn vaste planten die in de winter
of lente bloeien. De meeste soorten groeien in kalkrijke
streken op beschaduwde plaatsen. De in trosjes hangende
bloemen van Stinkend nieskruid (H. foetidus) bestaan uit
vijf kelkbladen die groen zijn of gekleurd. De kroonbladen
zijn in hoornvormige honingklieren veranderd. De vruchten
zijn min of meer met elkaar verbonden kokertjes. De zaden
hebben een mierenbroodje, een zoet aanhangsel waar
mieren gek op zijn, en door hun gesleep worden ze door
de hele tuin verspreid. Ze hebben vlezige wortels of wortel-
stokken. Vooral oudere wortels zijn vaak donker van kleur,
tegen zwart aan zelfs. De bladeren zijn handvormig.
Er zijn soorten met en zonder stengel. De Kerstroos (Hel-
leborus niger) is stengelloos, Stinkend nieskruid heeft
stevige stengels.
 
Soorten en cultuur
Beide planten behoren tot de familie van de Ranuncula-
ceae, in het Nederlands Ranonkel- of Boterbloemachtigen.
De eerder genoemde soorten, de Kerstroos en het Stinkend
nieskruid, zie je hier het vaakst, maar er zijn verzamelaars
die een massa verschillende cultivars in hun tuin hebben.
Een strenge winter is dan een ramp, want de meeste Hel-
leborussen kunnen daar echt niet tegen. Maar met wat geluk
bloeien sommige soorten prachtig en lang: vanaf december
tot en met april.
Kerstrozen kun je in bloei trekken en echt moeilijk is dat
niet. Begin september pot je ze op in een ruime pot. Daar-
na graaf je de planten weer in de tuin in. Begin november
haal je ze in huis en zorgt voor een constante temperatuur
van 17°C. Om wat langere bloemstengels te krijgen kun je
ze wat minder licht geven (licht is een lengtegroei remmen-
de factor). De planten komen zo voor de kerst in bloei. De
'Rose de Noël' wordt ten onrechte kerst'roos' genoemd,
want de witte bloem lijkt helemaal niet op een roos.
Maar om te kweken is het geen gemakkelijke plant. Hij groeit
langzaam en doet het eigenlijk alleen maar goed in kalk-
en humusrijke, goed doorlatende, wat beschaduwde grond.
 
Medicinaal
De naam nieskruid dankt de plant aan de medicinale toe-
passing. Door het opsnuiven van de gedroogde en verpul-
verde wortels krijg je een flinke niesbui. Maar pas op: die
wortels zijn behoorlijk giftig. De Grieken gebruikten het
wortelpoeder in de oudheid bij krankzinnigheid en epilepti-
sche aanvallen. Tegenwoordig bevatten bepaalde laxeer-
middelen nog wel eens bestanddelen van de nieskruidwor-
tel.
Die bestanddelen zijn o.a helleborine, saponine, antocya-
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niden en flavonoïden.
Vooral helleborine is erg giftig, maar, net als bij Digitalis
(vingehoedskruid) kan het in kleine hoeveelheden gebruikt,
geneeskrachtig zijn.
Nieskruid is een vast onderdeel van snuiftabak waarvan je
ook gaat niezen.
Op het ogenblik wordt de mogelijkheid om het als kanker-
medicijn in te zetten al enige tijd onderzocht. Het lijkt een
succesverhaal te worden. Des te interessanter het feit dat
Helleborus in de islamitische geneeskunde al lang geleden
als zodanig ingezet werd.
Over het gebruik van Stinkend nieskruid in vroeger tijden
schrijft ook Dodonaeus: "Luiskruid van de Hoogduitsers of
de valse zwarte nieswortel heeft een wortel die in het
smaken zeer laat walgen en wordt in Italië gebruikt om de
vossen en wolven om te brengen. Het wordt gebruikt om
de luizen en neten te doden."

Kerstroos
 
Niet alleen de wortel is giftig. Desondanks werden de ge-
droogde bladeren door 'het volk' wel als medicijn gebruikt.
Dat was echter levensgevaarlijk. Als je een stukje nieskruid
in je neus steekt leidt dat al tot niezen. Het gaat nog beter
als de wortel eerst een tijdje op brandewijn heeft gestaan.
Middeleeuwse apothekers beschouwden de wortel van de
Kerstroos als een middel waarvan je al snel naar de WC
kon en dat je minder droevig maakte.
Inwendig kun je het beter niet gebruiken. In kleine hoeveel-
heid veroorzaakt het al braken en soms zelfs verlammingen.
In Roemenië werden er vroeger abortussen mee opgewekt.
En, houd je vast, in een oud kruidenboek staat te lezen:
"ook is ze opmerkelijk goed in de gebreken van de hersens,
hoofdpijn en vooral aan de ene zijde van het hoofd en ook
in het lopen van de ogen en voorts in de gebreken en
ziekten van de gewrichten of ledematen zoals knobbels en
harde gezwellen, klieren en kropachtige zweren. Ze brengt

de zinnen op hun stel, versterkt de zenuwen en het inge-
wand, de blaas en de baarmoeder en zuivert het lichaam
van buiten en van binnen. Voorts zo kan de zwarte nies-
wortel alleen of met wierook, teer en olie vermengd alle
ruigheid, schurft, melaatsheid, onzuivere smarten, plekken
en vlekken van het lichaam weg nemen als men de huid
daarmee bestrijkt."
En toch zou ik dat maar niet proberen!
 
Bronnen
Ik heb Wikipedia, volkoomen.nl, www.ferdinandushof.nl,
mens-en-gezondheid.infonu.nl en andere websites geraad-
pleegd.
Illustraties: Marietje Wenting
 
Janrein van Oostrum

Jacobskruiskruid
Jacobskruiskruid vormt door zijn giftigheid een pro-
bleem voor het vee.
In 2010 startte het Louis Bolk-instituut onderzoek naar
de mogelijkheden om de Jacobskruiskruidaardvlo in te
zetten tegen deze plant. Op diverse plekken werd die
uitgezet. Na twee jaar werd het onderzoek echter
stopgezet, omdat er geen kevers meer werden aange-
troffen. Het leek er op dat de kever de verhuizing niet
had overleefd.
Tot afgelopen jaar! In een van de weilanden in de Loonse
en Drunense duinen waar het beestje ook was uitgezet,
was het tot grote vreugde van de onderzoekers en de boer
nog steeds aanwezig. Diverse exemplaren van het Jakobs-
kruiskruid bleken afgestorven door toedoen van de kever.
De aardvlo had de winters toch overleefd en zich ook nog
eens goed voortgeplant!

De plant komt veel voor op  weilanden maar wordt in verse
toestand vanwege zijn bitterheid door grazers niet gegeten.
Die bitterheid verdwijnt echter als de plant gedroogd is. Dan
eten de dieren het wel, waardoor de paarden en koeien
vergiftigd raken.
(Jakobskruiskruid is giftig voor de meeste zoogdieren -
doordat het verschillende alkaloïden bevat. De bloemen
bevatten tweemaal zoveel gif als de bladeren. In de plant
zijn pyrollizidine-alkaloïden (PA's) aanwezig die in de N-
oxidevorm  niet giftig zijn. Pas als de plant opgegeten wordt,
worden deze verbindingen omgezet in wel giftige, vrije al-
kaloïden die de lever aantasten, waarbij kleine bloedvaatjes
verstopt raken. Wikipedia / red.)
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Dit is de reden dat de meeste weilanden waar het kruid
voorkomt niet meer gebruikt kunnen worden voor het maken
van hooi.
De larven van de Jakobskruidaardvlo zijn ongevoelig voor
het gif en vreten zich door de stengel van de plant een weg
naar boven. Daardoor kan de plant dan geen water meer
opnemen en sterft af.
Goede vooruitzichten voor de boeren!
 
Louis Bolk

ZWG-uitje naar Tienge-
meten  28-8-2016
Volgens de buienradar van Marleen zou het droog (en
zonnig) zijn bij de pont naar het eiland Tiengemeten. Was
het ook. We namen de pont van 10.00 uur.
Het boottochtje van 10 minuten  verliep voorspoedig, on-
danks de stevige wind. Vlak voor het aanmeren zagen we
al een kleine zilverreiger op de oever landen. Dat begon
goed!
Na de koffie: op de fiets en op pad! In de buurt van het
pannenkoekenrestaurant genoten we van een weids uit-
zicht vanaf de dijk. Op de plasjes dobberden diverse een-
densoorten, dodaarsjes en knobbelzwanen, op en naast
het slik o.a. brandganzen en kemphanen.
 
Op naar de slikstrandjes met nog meer ganzen, grauwe en
nijl, een clubje casarca’s, een door de paddenvlieg geïn-
fecteerd padje en de eerste Schotse hooglanders van deze
dag. Er zouden er nog vele volgen…
We besloten om op deze mooie plek met uitzicht over een
groot deel van het eiland onze meegebrachte lunch te
nuttigen.

 
Op naar de oostkant van het eiland, waar we op het terras
bij de herberg door Jacques getrakteerd werden op iets te
drinken met gebak.
Bij de zorgboerderij hoopten we nog braakballen van de
kerkuil met resten van bijzondere muizensoorten te kunnen
bemachtigen . Nada, niks, de vloer onder de uilenkast was
keurig aangeveegd. Gelukkig kreeg Henriëtte na mailcon-
tact toch haar gewenste portie braakballen (zonder moster-
d) toegestuurd. Kan er van de winter weer naar hartenlust
geplozen worden…
In het pannenkoekenrestaurant lieten we het ons goed
smaken. Dank aan Henriëtte voor het vereffenen van de
rekening. Volgende keer mag ze weer mee!
Tot slot doken een aantal van ons de aanwezige musea in,
bewonderden de bloeiende bloemen in de tuin en op de
akkers  bij het Landbouwmuseum, of gingen op vogeljacht
met als resultaat een stel prachtige kluten en een vlucht
lepelaars.

 
Op de pont terug naar het vaste land intrigeerde ons een
mezennestkastje dat aan de boot gemonteerd was. Zou
daar nou ooit van z’n levensdagen iets in gaan zitten, laat
staan broeden of uitvliegen? Wat denk je? De chauffeur
van het ‘golfkarretje’ voor de minder valide eilandbezoekers
vertelde ons dat er elk jaar succesvol in gebroed werd!
Wij zouden er het heen en weer van krijgen! Pimpelmezen
hebben er blijkbaar geen last van. Maar van ‘aankloppen’
wel - volgens het briefje dat naast het kastje hing...
 
Na het aanmeren namen we afscheid van elkaar. Het was
een mooie, en gezellige dag. Lekker uitgewaaid!
Foto’s: https://goo.gl/photos/Yhuqh1L8pvyHFpgKA 
 
Jeltje Berendsen (ingekort door de redactie)

Samenvoeging KNNV
en IVN
Begin augustus heb ik mee gedaan aan het landelijke
zomerkamp van het IVN.
Dit jaar was het van 5 t/m 12 augustus in Wateren, in
een kampeerboerderij in het Drents-Friese Woud. Er
waren 73 deelnemers in de leeftijd van 4 t/m 81 jaar,
variërend van echte KNNV-ers tot echte IVN-ers. Op het
zomerkamp liep het door elkaar en de ene “specialist”
vulde de andere “specialist” aan.
 
Van verschillende regio's hadden hun leden bladen mee-
gebracht. De Composiet van de regio Doetinchem/De Oude
Ijsselstreek was er ook bij. Van enkele deelnemers kreeg
ik een compliment dat het in onze regio is gelukt om als
KNNV en IVN samen een blad te maken, terwijl toch elke
vereniging zijn eigen identiteit heeft behouden. Uit gesprek-
ken is mij gebleken dat het in andere regio's lang niet zo
soepel verloopt. Dit is een compliment voor de KNNV regio
Doetinchem en IVN De Oude IJsselstreek.
 
Mocht je interesse hebben in het zomerkamp van 2017: dit
is in Oisterwijk
van 5 t/m 12 augsutus.
 
Riet Kempers

Wij verkeren zo graag in de vrije natuur omdat deze geen
mening over ons heeft.                           Nietzsche
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Gebruikte boeken
over?
Nogmaals doen wij een oproep aan een iedereen die
zijn boekenkast op wil ruimen, ook aan vrienden,
familie en kennissen!
Alle boeken die een relatie hebben met natuur of natu-
urbeleving zijn welkom.
Heb je boeken over en wil je ze ter beschikking stellen
aan IVN De Oude IJsselstreek? Stuur dan een mail
naar pr@ivn-doij.nl.

Oproep
Nieuwe rubriek op onze IVN-website:                              
'De groene plek van… '
 
Een nieuwe website, een nieuwe rubriek! Nadat ruim 36
'IVN'ers van de maand' in de afgelopen drie jaren de
revue zijn gepasseerd,  wordt het tijd om aandacht te
schenken aan een nieuw onderwerp.
 
Welk gebied, welk plekje, welk pareltje in jouw omgeving
draag jij een warm hart toe? Wat is hier zo speciaal aan dat
je dit graag wilt delen met anderen? Jij, als geen ander,
bent bekend met alle prachtige plekjes bij jou in de buurt of
in onze Achterhoek in het algemeen. Wij horen het graag
van je: stuur een mail naar webmaster@ivn-doij.nl en er
wordt contact met je opgenomen! 
 

Cursus wilde planten
Anhem
De afdeling Arnhem van de KNNV organiseert van april
tot juni 2017 een cursus Wilde Planten. Je leert hoe je
met behulp van een flora de naam van wilde planten
kun vinden.
De cursus omvat negen lessen op woensdagavond van
19.30 tot 22.00 uur en drie excursies op zaterdagochtend.
We bezoeken plekken met een bijzonder rijke flora.
Leslocatie en data: Thomas a Kempisschool, Thomas a
Kempislaan 25, 6822, LR Arnhem, op 5, 12 en 19 april, 3,
10, 17, 24 en 31 mei en 7 juni. Excursies op 22 april, 20
mei en 3 juni.
 
Kosten: €55 voor IVN- en KNNV-leden, €60 voor niet-leden.
Nodig: "Veldgids Nederlandse Flora" van Henk Eggelte,
een loep (10x) en een spits pincet.
Inlichtingen en aanmelding bij Wil Wamelink: 026-3643990,
w.wamelink2@upcmail.nl
of bij Margriet Dernee: 06-42564229 (tussen 18.00 u. –
20.00 u.), margrietdernee@upcmail.nl

Nieuwe leden/donateurs
Bij IVN De Oude IJsselstreek hebben de volgende nieuwe
leden zich aangemeld:
Elisabeth Ruiz von Haltern uit Doetinchem, Vogelwerk-
groep, Landschapsbeheer en 't Winkeltje
Azumi Verheij-Nakajima uit Doetinchem
Corine van den Berg uit Doetinchem, Landschapsbeheer
 
Als donateur heeft zich aangemeld:
Karin Melgers uit Gaanderen

Wespen
Veel wespen hebben we dit jaar niet gezien om ons huis.
Maar ze waren er wel. Het lijkt er op, dat het gedrag van
de populaties aan het veranderen is. Was het vroeger
zo dat de werksters na een poosje van zelfstandig
zoetigheid snoepen in het najaar stierven, op dit mo-
ment lijkt het er op dat er nu kolonies blijven bestaan
om zich dan na de winter mogelijk uit te breiden tot
superkolonies.  Een interessante ontwikkeling, die
misschien het gevolg is van de afgelopen zachte win-
ters. Dat zou kunnen verklaren waarom we dit najaar
zo weinig last van wespen hebben gehad. Ze bleven
aan de kolonie doorwerken in plaats van als zzp-er aan
de slag te gaan.
Ze waren wel massaal aanwezig op de klimopbloemen in
de tuin. Wat zijn dat toch geweldige nectarbronnen, zo laat
in de herfst. Je hoort de wespen van verre zoemen. Je kunt
er voor een foto heel dicht bij komen. Steken doen ze niet,
daar hebben ze het te druk voor! 
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Meer aandacht voor   
behoud van natuur…
Maar hoe?

 
Achterhoek uniek!
De Achterhoek is echt uniek! Het mooie Achterhoeks
Coulisselandschap, de prachtige kastelen, buitenplaatsen
en landgoederen en de fraaie natuurgebieden liggen op
loop- en fietsafstand van dorpen en steden. Soms zelfs tot
in het centrum van onze kernen is het groen te ervaren. Dit
maakt onze streek buitengewoon. Het is juist deze gewel-
dige ‘groene’ kwaliteit van de Achterhoek die onder druk
staat. Al jaren zien groenorganisaties dat natuur, cultuur en
landschap moeten inschikken - de goede voorbeelden
uitgezonderd. De groenorganisaties maken zich grote
zorgen en zoeken brede steun en actie voor het behoud en
versterken van dit Achterhoekse Groen.
 
Algemene ledenvergadering: meer doen aan natuur- en
landschapsbehoud
Op 18 maart jl. hebben tijdens de algemene ledenvergade-
ring van het IVN velen hun zorgen voor de natuur uitgespro-
ken. Bij nieuwe ontwikkelingen is de bestaande natuur vaak
geen uitgangspunt, maar een sta in de weg en sluitpost.
Ook bij het onderhoud en het beheer zien we te vaak dat
er weinig aandacht is voor de meerwaarde van groen, na-
tuur en landschap. Verder zijn bezuinigingen, aldus aanwe-
zigen, te dominant en zorgen - ongewenst - voor minder
kwaliteit. Het algemene gevoel is dat meer aandacht nodig
is voor de kwaliteit van natuur en landschap. Het is toch
met name de unieke ‘groene’ kwaliteit die de Achterhoek
buitengewoon maakt!
 
Actie
Het IVN bestuur heeft daarop aangegeven dat we naast het
geven van voorlichting over natuur ook moeten kijken naar
wat we kunnen doen om de natuurwaarde te behouden.
Duidelijk is dat we geen actiegroep moeten worden… maar
wat is onze rol dan wel? Afgesproken is dat we gaan ver-
kennen op welke wijze de IVN kan bijdragen aan het behoud
en ontwikkeling van de natuur. Bestuurslid John Westerdiep
zal deze kar gaan trekken.
 

Samenwerken aan behoud en versterken van natuur en
landschap
Voor de zoektocht naar manieren van natuur- en land-
schapsbehoud, is samenwerking gezocht met diverse or-
ganisaties in de regio Achterhoek. Na een belronde sloten
de Bomenstichting Achterhoek, Achterhoek weer Mooi,
KNNV, St. Milieuwerkgroep ‘De Oude IJsselstreek’, Be-
heergroep Park Overstegen, Buur maakt Natuur en de
Bijenvereniging zich bij ons aan. We waren het snel met
elkaar eens over het doel van de samenwerking:  ‘Benutten
van kansen voor behoud en versterken van natuur en
landschap in de Achterhoek’.
 
Groen Platform Achterhoek
Het idee is geboren om een ‘Groen Platform Achterhoek’
op te richten. Dit platform zal op gezette tijden meepraten
over ontwikkel- en beheerplannen. Dus geen op actie ge-
richte benadering richting gemeenten die niet willen, maar
een constructieve bijdrage bij gemeenten die daarvoor de
ruimte bieden. Het Groen Platform Achterhoek zou daarbij
moeten werken op basis van een manifest (verklaring)
namens meerdere groenorganisaties. In dit manifest zal
een gemeenschappelijke visie en doel zijn vastgelegd en
omschreven worden welke strategie en werkwijze we vol-
gen. Naast geven van adviezen over de kansen en meer-
waarde van natuur- en landschap, kan het bijvoorbeeld ook
gaan om het delen van gebiedskennis.

 
Gezocht…
Het werken vanuit het Groen Platform Achterhoek is iets
anders dan we gewend zijn. Dit vraagt dan ook om speci-
fieke kennis en interesse. We zijn op zoek naar mensen die
zich willen inzetten voor beschermen en benutten van de
waarden van natuur en landschap in de Achterhoek.
 
Wil jij graag samen met anderen vorm geven aan het Groen
Platform Achterhoek? Wil jij samen met gemeenten werken
aan behoud en ontwikkeling van natuur- en landschaps-
waarden? Zo ja, stuur mij (john@westerdiep.nl) dan een
mailtje met een korte motivatie. Ook andere reacties op dit
artikel zijn van harte welkom.
 
Vriendelijke groet, John Westerdiep
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Donatie aan Stichting
Buur Maakt Natuur
Op het 25-jarig jubileumfeestje van onze IVN-groep Land-
schapsbeheer, begin september, is geld ingezameld voor
de aankoop van vierkante meters grond in de Wehlse
Broeklanden, tussen Doetinchem en Wehl. Met het geld
wordt Buurgrond Knapperslag uitgebreid. Stichting Buur
maakt Natuur kan hier voor elke zes euro die zij ontvangt
één vierkante meter natuur realiseren. Met het door onze
werkgroepen spontaan bijeen gebrachte bedrag van € 126,-
kan dus 21 vierkante meter grond aangekocht worden,
maar wij worden er geen eigenaar van.
Buur Maakt Natuur maakt zich sterk om het gebied vrij
toegankelijk te houden als recreatief natuurgebied. (www.
buurmaaktnatuur.nl)

 
Zondag 25 september ben ik naar
de start van de door Buur maakt
Natuur georganiseerde Knapper-
slagcross geweest en heb het geld
aan Herman Nijhof (secretaris
BmN) overhandigd. Herman was
zeer verrast en blij met dit bedrag.
Ieder die een steentje heeft bijge-
dragen heel hartelijk bedankt!
 

                                     Sonja van Dijk
 

 POMPOENEN KWEKEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de zomer kweekten we in onze tuin pompoenen. We
genoten van de kracht van de zaadjes en de kiemplantjes
die zomaar uit de grond kwamen. Elke dag volgden we de
groei. We gaven volop water. Tot de slakken kwamen.
Overdag zagen we ze niet. Maar als het donker begon te
worden kwamen ze, wie weet waarvandaan. Als wij lagen
te slapen deden ze kun verwoestende werk. De volgende
dag als we de kiemplantjes wilden bewonderen of de
prachtige gele bloemen, was er niets meer. Kwaad werden
we erdoor. We gingen de slakken doorknippen, want we
hadden gehoord dat als je ze wegzette, ze weer snel terug-
liepen op zoek naar nieuwe lekkere pompoenplantjes. Toch
werden we gefascineerd door dit proces. We zagen de
slakken denken: hier moeten we zijn. Hun holen en voort-
planting bleven voor ons verborgen, maar voortplanten
bleven ze doen. Er was een verbondenheid ontstaan tussen
ons, de pompoenplanten en de slakken. Op kleine schaal
ervoeren we de kracht van de natuur in zijn verscheiden-
heid, de positieve en negatieve kant.
 
Hanneke Evers

 Berenklauw                                                       Foto: Ben V. herfstlicht                                          foto: Janrein van Oostrum
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IN De Zumpe
VEEL WERK VERZET

 
NATUURWERKDAG 
Na een koud miezerig ochtendgloren liepen de eerste
vrijwilligers het erf van de familie Kuiperij op. Tijdens de
introductie werd de wolkenlucht lichter en was het aange-
naam om aan het werk te gaan. De groep bestond uit 20
personen, waarvan 7 nieuwe gezichten. Dat was fijn, omdat
de meesten bekend zijn met de natuurwerkdag en elkaar
goed kunnen helpen.
Voor de koffie en de soep hebben we het maaisel rond de
Adderbroekpoel kunnen afvoeren. Twee mensen trokken
de waadbroeken aan en zijn de hele dag in de poel geweest.
De Adderbroekwei was in oktober al gemaaid en het
maaisel was afgevoerd, zodat we met z’n allen er makkelijk
overheen konden lopen. Een vijftal mensen heeft het
maaisel van de sloot en een poel in de wei van Kuiperij
afgevoerd.
Na de soep werd de lucht blauw en scheen de zon ons
lekker warm. De poel van Thijsse kreeg een opknapbeurt.
Met de bosmaaier was de weg al vrijgemaakt om bij de
elzen en de opslag te komen. De jonge elzen werden eruit
getrokken, de stobben werden afgezaagd en het maaisel
werd weggehaald. Zo kreeg de poel meer licht.
Rond 3 uur waren de meesten naar huis en konden we het
gereedschap schoonmaken en opruimen. Voor een per-
soon is een excursie gegeven en na afloop werd het kouder
en begonnen de eerste druppels te vallen.
Er is veel gedaan en het was natuurlijk prima vertoeven met
elkaar. Al met al een zeer geslaagde natuurwerkdag.
 
Esther Korndewal  
 
 

Foto: Erwin van Loo

Natuurvriendelijk
tuinieren
 
Excursie 18 febr. 
De winter staat voor de deur en wat doe je in zo’n periode
als tuingroep? Wij denken een aardig uitstapje te hebben
bedacht in februari. In Wageningen bevindt zich het
arboretum De Dreijen met daarnaast beeldengalerij Het
Depot. Een pracht combinatie van cultuur en natuur. Het
voormalig lab van Wageningen Universiteit is prachtig
verbouwd met een schitterende extra vleugel van waaruit
je telkens weer een ander prachtig uitzicht hebt op de
omringende tuin. Deze tuin bestaat al sinds eind 19e eeuw
en is in de toenmalige in zwang zijnde Engelse landschap-
stijl aangelegd door de bekende architect Springer. Ook in
de winter is er nog veel moois te zien en misschien kunnen
we de eerste voorjaarsboden zien. Enkele mooie monu-
mentale bomen zijn nu eens zonder hun bladerkleed te
bewonderen. Mocht dit alles nog niet genoeg zijn, dan zijn
er in de directe omgeving nog een paar arboreta te bezoe-
ken, zoals Belmonte. In het gebouw is ook een restauratie
waar we koffie kunnen drinken. De toegang tot de galerie
is gratis.
 
We verzamelen zoals gewoonlijk bij het NS station: zater-
dag 18 februari, 10 uur. Voor de Tom Tom gebruikers hier
vast het adres: Arboretumlaan 4, 6703BD Wageningen.
Graag van te voren opgeven; adres zie colofon
 Meer informatie: kijk op de website van Het Depot Wage-
ningen.
 
Willem Nieuwenhuis

Onderweg naar onze vorige excursie in Wageningen
kwamen we deze zeldzame pruikzwam tegen.
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Tas vol jonge torenvalken, klaar om te ringen.   
Kitty Peeters

Jonge torenvalk, net geringd.                           

NATUURFLITS
 
Wie heeft er ook een bijzondere natuurwaarneming? 
Maak  er een foto van en stuur deze, liefst met
een korte  toelichting, naar de redactie.  

 

Vogelexcursies
 
- zo. 4 dec. 9.00 – 12.00 uur
Netterden e.o.
Vertrek: parkeerplaats Azewijnse Broek, Azewijnsestraat /
Berghseweg te Azewijn.
Fiets-/vogeltocht zandwinning. Dit gebied staat bekend om
de vele soorten winter- en watervogels. We wandelen door
het natuurgebied. Daarna op de fiets door het omliggende
landbouwgebied.
 
- za. 4 febr. 9.00 – 12.00 uur
Stroombroek
Vertrek: Carpoolplein, Pedaleur, Doetinchem, of ter plaatse
westelijke parkeerplaats. (parkeerkosten; evt. carpoolen
vanaf Pedaleur)
We lopen een rondje rondom Stroombroek. Vaak zitten hier
in de winter bijzondere watervogels en vinken. Eventueel
nog naar de bosrand van Montferland.
 
Opgave: vogelexcursies@gmail.com, onder vermelding
van naam en mobielnr. Kijk vooraf of er wijzigingen zijn. 
Een verrekijker is onmisbaar. Stevige, waterdichte wandel-
schoenen aanbevolen. Honden verboden. Deelname ge-
schiedt altijd voor eigen risico van de deelnemers. 

 
De gezamenlijke vogelwerkgroepen van KNNV en IVN
hebben op 22 oktober 2016 een zeer geslaagde excursie
gemaakt naar de Bischlicher Insel (in de buurt van Xanten,
Duitsland). De opkomst was zeer goed, zo’n 16 personen
(w.o. 2 KNNV’ers). Het was de autorit van circa een uur
meer dan waard want prachtig herfstweer; afgezien van de
altijd maar weer fraaie ijsvogels, veel watervogels en
steltlopers gezien, o.a. veel (kol)ganzen, een grote groep
kieviten en een flink aantal casarca’s.
Bert Post.                                   Foto: Jeltje Berendsen.
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------------  NATUURPARK OVERSTEGEN  -------------

Het Plantennetwerk
Een half jaar ervaring
 
Vrijwel elke dinsdagmiddag trokken we erop uit om in een
door Han Hensing aangegeven deel van het park te kijken
welke planten er voorkwamen. Er werd op gewezen waar-
aan een gevonden plant te herkennen was en zo nodig werd
de flora ter hand genomen om bij de naam te komen. Was
die gevonden, dan kon met het mobieltje de afbeelding van
de plant opgezocht worden.  Alle gevonden soorten werden
aangestreept op een Floronlijst voor dat deel van het park.
Het was een fijne samenwerkingen en  er was een uitwis-
seling van kennis waar iedereen zijn of haar deel in had.
Op verzoek werden er een aantal middagen besteed om
samen planten te determineren met behulp van de Flora
van Henk Eggelte.  Bij twijfel over de gevonden plant gaf
de Oecologische Flora met de uitgebreide beschrijving en
fraaie afbeeldingen dan uitsluitsel.  
De Oecologische Flora  met o.a. de veldgids Plantenge-
meenschappen van Nederland (KNNV-uitgave)
is ook een hulpmiddel bij de beschrijving van de verschil-
lende vegetaties in het park. 
Er is in het park door verschillend beheer, de aanwezigheid
van de twee beken, en de verschillende ingrepen in het
verleden een diversiteit ontstaan aan graslanden, ruigten,
oeverbegroeiingen en bosschages met eigen levensge-
meenschappen.
Tijdens het systematisch speuren naar plantjes kwam ik
voor verassingen te staan, zoals de toename van een
aantal bosplanten maar ook het  verdwijnen van enkele
soorten (meest pioniers).
Interessant zijn enkele planten die nog nauwelijks in Ne-
derland gevonden werden maar wel werden verwacht,
zoals berglook, die al meer dan vijf jaar in grasland aan de
oever van de Slinge te zien is.
Van alle gegevens stellen we nog een  rapport op , dat de
basis kan zijn voor het toekomstig beheer.
 
Jan Brouwer

 determineren in De Groene Knoop

Vrijwilligersgroep
De Groene Knoop''
Uitstapje
 
Na twee jaar hard gewerkt te hebben in Natuurpark Over-
stegen vonden we de tijd om met de hele club er eens een
dagje tussenuit te gaan. De planning was in het voorjaar,
maar zoals het vaak bij meerdere mensen gaat: dan kon
die weer  niet en dan kwam er de vakantie tussen. Dus het
werd het najaar, donderdag 29 september. Het was goed
weer ondanks dreigende weersberichten. Dat we later in
het seizoen waren merkten we direct bij onze eerste stop
bij de landschapstuin van Alterra in Wageningen; het 2 ha
terrein was gemaaid en lag er gladgeschoren bij. Om toch
nog wat informatie te krijgen gingen we het Lumengebouw
van het Wageningen UR  binnen (Alterra is in 2000 ontstaan
uit een fusie van het Bos en Natuuronderzoek (IBN) en het
Staringcentrum) Bij navraag bleek er in het gebouw ook een
Bodemmuseum te zijn. Dit Bodemmuseum bezit een col-
lectie bodemprofielen uit de gehele wereld. Het centrum
geeft trainingen aan internationale bezoekers over beheer,
gebruik, en behoud van bodems. Het heeft 6000 bodem-
kaarten en veel literatuur over de lokale omstandigheden
van de bodems. Bodemprofielen uit vele landen zijn ten-
toongesteld op de eerste verdieping. Kortom interessant
om eens te bekijken.
 
Hierna vertrokken we naar de Blauwe Kamer in Rhenen, 
een natuurontwikkelingsgebied sinds 1992. Het is een van
de eerste gebieden van het Plan Ooievaar. De Nederrijn
loopt er langs en heeft m.n. in de hoogwaterperiode invloed
op de ontwikkelingen in het terrein. Na een heerlijke lunch
in het restaurant van de Blauwe Kamer maakten we een
wandeling door het gebied. Het Utrechts Landschap be-
heert het terrein. Konikpaarden en Galloways begrazen het
gebied. Door de variatie van poelen, plassen en slenken
en de aanwezige gradiënten in het landschap is het een
interessant gebied. Vanuit de vogeluitkijkhut, gelegen aan
een van de plassen, heb je een mooi overzicht over het
terrein. Op dat moment waren er nogal wat grote zilverrei-
gers, blauwe reigers en aalscholvers. De echtte vogeltrek
moest nog beginnen. Ondanks de begrazing groeit het
gebied langzaam dicht  met meidoorns, sleedoorns,
hondsroos en vlieren; hetzelfde is in de Millingerwaard te
zien. Aan de oever van de Nederrijn zagen we veel schelpen
van de korfmossel (te herkennen aan het mooie ribbelpa-
troon) een invasieve soort uit Azië, welke vanaf de jaren
negentig hier te vinden is. Na een bezoekje aan de info-
ruimte van het Utrechts Landschap vertrokken we weer
naar Doetinchem. Het was een mooie dag, voor herhaling
vatbaar maar dan eerder in het seizoen.
Han Hensing
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NATUUR-
BELEVING
Vlinders

 

 
Menno Venema is al een jaar of vijf lid
van onze KNNV afdeling. Begin dit jaar
is hij ‘zelfs’ secretaris van deze vereni-
ging geworden. Maar daar gaan we het
niet over hebben. Veel interessanter
zijn zijn natuurervaringen. En zijn
werkzaamheden bij De Vlinderstich-
ting. Maar natuurlijk vragen we ook
naar zijn persoonlijke omstandigheden
en zijn achtergrond.  Kortom, we willen
u graag met hem kennis laten maken.
 
Menno woont in Zevenaar. Wat opvalt
als je binnenkomt zijn de vele planten
die op tafels en vensterbanken staan.
Meest orchideeën die hij zelf op-
kweekt. Ook ligt er een verrekijker en
er staat een vitrinekast met, naar ik
schat, zo’n honderd uilen, vervaardigd
uit allerlei materiaal. Hoezo iets met de
natuur hebben? Hij woont hier (nog)
alleen, maar heeft wel een vriendin,
zegt hij. Menno vertelt dat hij in Fries-
land (Bolsward) geboren is en als kind
al vaak naar vogels op zoek ging. Hij 
is nu 47 jaar en noemt zich nog steeds
een ’vogelaar’. Zo doet hij o.a. jaarlijks,
in december, mee aan de PTT-telling 
(Punt Transiet Telling) van Sovon.
Maar zijn interesse is veel breder ge-
worden. Ook fotografeert hij veel die-
ren, vaak in zijn achtertuin.
 
Zijn werk staat ook in het teken van de
natuur, hoewel hij een technische op-
leiding gevolgd heeft. Hij werkt name-
lijk bij de Vlinderstichting als project-
medewerker. Drie dagen in Wagenin-
gen, en één dag (gedetacheerd) in
Nijmegen bij Het Natuurloket.  De

meeste tijd zit hij achter de computer,
waar hij zich bezig houdt met program-
ma's rondom het verzamelen, valide-
ren en beschikbaar maken van natuur-
data. Daarnaast doet hij af en toe
veldwerk. In een vorige Composiet
heeft u kunnen lezen over het slee-
doornpageproject; in de buurt van
Doesburg ging men eitjes van de slee-
doornpage zoeken en tellen. Een
ander voorbeeld is het monitoren van
de zeldzame vlindersoort  zilveren
maan ; drie keer per jaar loopt hij
daarvoor een bepaalde route in De
Wieden.
 
De Vlinderstichting bestaat al drieën-
dertig jaar. In haar vaandel  staat dat
zij een natuurbeschermingsorganisa-
tie is voor behoud, bescherming en
herstel van vlinders en libellen, in Ne-
derland en Europa. Er zijn ruim dertig
medewerkers in dienst, die worden
geholpen door meer dan duizend vrij-
willigers en vijfduizend donateurs. Zo
was bijvoorbeeld de grauwe kiekendief
bijna uitgestorven. Een nest van deze
roofvogel  werd beschermd en inmid-
dels zijn er al tientallen broedparen
gesignaleerd. Menno vertelt ook over
het herstel van een  perceel waar het
riet te veel opdrong en de waardplan-
ten voor het moerasviooltje in gedrang
kwamen.  In Nederland was het pim-
pernelblauwtje uitgestorven, daarna is
deze soort in Noord-Brabant uitgezet
maar door ongunstig beheer opnieuw
verdwenen.
Naast dit veldwerk geeft men voorlich-
ting over tuinieren, maakt men lespak-
ketten voor het basisonderwijs, houdt
men lezingen en tentoonstellingen, om
maar wat te noemen…
Wist u dat er zeventig soorten dagvlin-
ders in Nederland zijn, en zo’n twee
duizend nachtvlinders?
Dat er veel mensen zijn die geïnteres-
seerd zijn in vlinders en libellen blijkt
ook op de jaarlijkse landelijke vlinder-
dag, waar meestal zo’n zeshonderd
mensen komen  En er is eens per jaar
een ‘puzzeldag’, waarop men bij de
deskundigen vragen kan voorleggen,
vaak aan de hand van foto’s, om pre-
cies een naam of iets anders aan de
weet te komen.
En zo kan Menno nog wel even door-
gaan met vertellen over zijn werk. Hij
zegt dat het hem veel voldoening geeft.
 
Ben Vollmuller

lezing bij

 
KlImaatverandering
 
Op dinsdagavond 17 januari is er in
hotel Ruimzicht in Zeddam weer en
Natuuractief bijeenkomst,
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deze
avond staat in het teken van klimaat-
verandering en de veranderingen in de
natuur om ons heen, en water in het
bijzonder.  Spreker is Prof. Dr. Ir. Flip
Witte uit Oosterbeek. Hij is bijzonder
hoogleraar aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam en medewerker  van  on-
derzoeksbureau KWR water.
 
De avond is opgesplitst in twee gedeel-
ten:
Het eerste gedeelte zal gaan over de
herkenning en de oorzaken van kli-
maatverandering. Iedereen neemt
waar dat we geen strenge winters meer
hebben. Deze zijn wellicht geen gevolg
van natuurlijke fluctuaties. De natuur
gaat  achteruit. Komt dit door mense-
lijke activiteiten in de industrie, het
verkeer en de landbouw? Als je de
gevolgen van klimaatverandering voor
de natuur gaat uitdrukken in geld, kan
dat wel en zou dat helpen?
 
Het tweede gedeelte van de avond
gaat over de veranderingen om ons
heen. Er wordt ingegaan op de ver-
schillende waterstromen in de natuur:
grondwater, oppervlaktewater, regen-
water.
Alle water is van levensbelang voor
onszelf en de natuur. De kwaliteit moet
goed zijn en de hoeveelheid toerei-
kend. Dit geldt voor de mens en voor
de natuur.
 
De heer Witte heeft voor u kennisvra-
gen in petto en omgekeerd mag u de
heer Witte ook vragen stellen. Hij
spreekt voor het eerst in de Achterhoek
en is benieuwd naar uw respons op zijn
verhaal.
 
Het belooft een geestverruimende
avond te worden.

14



Terborgseweg 140, Doetinchem | t  0314 34 23 55 | www.nijmanbv.nl

Administratie 
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Overnamebegeleiding

Bedrijfsinrichtingen 
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A tot Z 

►  Terborg, Ettensestraat 19, Tel.: 0315-325523 

 

►  Huissen, Nijverheidsstraat 3, Tel.: 026-3616843 

 

►  Apeldoorn, Lange Amerikaweg 81, Tel.: 055-5400133 

www.terborgse.nl 

Adverteren in dit blad?
 
 
Neem contact op met de redactie !
adres: zie colofon blz. 2
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Werkgroep jeugd en
jongeren (Scharrelkids)
 
In het eerste kwartaal van 2015 heeft de oprichting van
een werkgroep jeugd- en jongeren bij onze afdeling
gestalte gekregen. Zoals voor alle afdelingen geldt ook
hier: de jeugd heeft de toekomst. De vorming van een
nieuwe werkgroep kost veel tijd, zeker gezien het feit
dat er drie uitvoerende regiowerkgroepen bij betrokken
zijn. Dit verhaal is niet van toepassing op de regiowerk-
groep De Liemers omdat de jongerenactiviteiten hier
van oudsher bij het NME zijn ondergebracht.

Terug naar oude situatie
Het bestuur heeft onlangs besloten terug te keren naar de
situatie, zoals die in het verleden bestond. Elke regiowerk-
groep geeft weer invulling aan zijn eigen jeugdactiviteiten.
Voor afstemming of de uitwisseling van ideeën blijft overleg
mogelijk en weet men elkaar te vinden. Om dit soepel te
laten verlopen is Marjan Rots bereid gevonden de werk-
groepen als aanspreekpunt te ondersteunen. Zo zal zij er
o.a. voor zorgen dat aankondigingen en verslagen van de
activiteiten van de jeugdwerkgroepen op de website ko-
men.
Het bestuur dankt iedereen die bij dit proces betrokken was
voor hun inzet.
 
Herman Obbink, voorzitter IVN De Oude IJsselstreek

 
 
Geen haalbare kaart
Na een aanloopperiode is het bestuur tot de conclusie
gekomen dat het verder vorm en inhoud geven aan de
specifieke werkgroep jeugd- en jongeren geen optie is. Dat
heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de
jeugdactiviteiten bij de regiowerkgroepen ‘Graafschap’ en
‘Strang en Iessel’ al onderdeel uitmaakten van het  vaste
programma van die werkgroepen. De werkgroep ‘Montfer-
land’  kende als enige regiowerkgroep geen eigen jeugdac-
tiviteiten. Het bundelen van alle jeugdactiviteiten in één
werkgroep bleek geen haalbare kaart.
 
Mislukking?
Is de afgelopen periode van anderhalf jaar dan voor niets
geweest? Zeker niet! Er zijn ideeën uitgewisseld en er is
bekeken hoe er gezamenlijk aan het jeugdbeleid kan wor-
den gewerkt. Alle ondersteunende middelen en materialen
zijn nu op een centrale plek ondergebracht en er zijn af-
spraken gemaakt over het gebruik daarvan (denk aan uit-
lenen en aanvullen).
De regiowerkgroep 'Rondom Strang en Iessel' heeft meer
jeugdactiviteiten opgepakt en een eigen locatie hiervoor
gevonden bij Kampeerboerderij De Küper. Jaarlijks worden
er gezamenlijk een aantal thema’s bedacht. Rond die the-
ma’s worden de activiteiten georganiseerd. Mocht de regio
Montferland in de toekomst aan willen haken met het orga-
niseren van eigen jeugdactiviteiten, dan wordt die op de-
zelfde wijze gefaciliteerd als de andere regiowerkgroepen.
 
 

----------Boktorren----------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Ne-
derland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door
menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de
natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst
dreigen te doen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging
vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid
of veiligheid.
 
Boktorren komen in en buiten Europa voor in bossen. De
kevers doen zich hier tegoed aan  naaldbomen. De vrouw-
tjes knagen gaatjes door de schors om eitjes vlak bij de
sapstromen van de boom te kunnen afzetten. De larven
eten van het hout en maken dan diepe gangen. Na een tot
drie jaar zijn de larven klaar met de ontwikkeling. Dan
worden in het hout ‘kamers’ aan het eind van de gangen
gemaakt en daar vindt de verpopping naar volwassen ke-
vers plaats. De kevers vreten zich door gangen een weg
naar buiten. De volwassen dieren leven enkele weken of
maanden en eten dan van de jonge scheuten van naaldbo-
men.
Door de vraat en de ziekten kan economische schade
ontstaan in productiebossen; in natuurlijke situaties treden
plagen echter niet vaak op. De boktorren kunnen vooral
succesvol zijn als een bos al aangetast is door andere
herbivoren, plaagsoorten, vuur of windval. Als de boktorren
zich ontwikkelen in aangetaste bomen, kan de populatie
wel zo groot worden dat ook gezonde bomen worden ge-
bruikt om aan te vreten of de eieren in af te zetten. De
boktorren kunnen met verpakkingshout of houtproducten
op allerlei plaatsen geïnporteerd worden.
 
(Uit KNNV- Nieuwsbrief  ‘Kijk op exoten’, nr. 10)
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Regels: Ouderwets en
achterhaald of inspire-
rend kader?

 
Planvorming en regels
Wil men voor een nieuw project afwijken van het be-
stemmingsplan, dan zijn daar wettelijk omschreven
regels voor. Nieuwbouw moet plaatsvinden binnen
stedelijk gebied en alleen als het echt niet anders kan
mag er in landelijk gebied gebouwd worden.
Om te voorkómen dat iedereen persoonlijke (belangen)
afwegingen maakt, zijn er wettelijke regels opgesteld.
Zo is er de Ladder Duurzame Verstedelijking (Wet sinds
eind 2012) die voorafgaand aan een bestemmingsplan-
wijziging doorlopen moet worden. Dit wordt uiteindelijk
getoetst door de rechter. 

Aaltense Goor, toch geen uitruil
Begin 2016 schreef ik het volgende stukje over een geplan-
de herinrichting van het Aaltense Goor en Zwarte Veen.
Er blijken vergevorderde plannen om het bestaande natuur-
reservaatsgebied Aaltense Goor om te vormen tot land-
bouwgebied.
Het natuurgebied Aaltense Goor is bij de ruilverkavelingen
van de jaren 80 bewust gespaard en daarna overgedragen
aan de staat. Het is een bijzonder coulisselandschap met
elzenhagen, een hoogwaardig natuurgebied dat deel uit-
maakt van een robuust natuurnetwerk.
Men stelt nu een uitruil voor: dit bestaand reservaatsgebied
met aanwezige unieke natuurwaarden omvormen tot
landbouwgebied en daarna op landbouwgrond elders “nieu-
we natuur” realiseren. De aanwezige natuur- en erfgoed-
waarden van het Aaltense Goor zijn dan voor altijd afge-
schreven. En “nieuwe natuur” is zeker geen ecologisch
hoogwaardige natuur. 
En vooral is de vraag: waarom zou men uitruilen? Dat er
problemen zijn met de waterhuishouding in het gebied kan
men toch niet op deze manier afwentelen op een gebied
met bestemde bijzondere natuurwaarden?  Dit voldoet op

geen enkele manier aan de vastgelegde regels.
Eind oktober kwam er een persbericht van het Waterschap:
Het herinrichtingsplan is van de baan. De opzet blijkt juri-
disch en financieel onhaalbaar en er is onvoldoende
draagvlak. Een duidelijker conclusie kan niet, lijkt me.
De toelichting van de heemraad was helder: het herinrich-
tingsplan klopte financieel niet, er was geen natuurwinst en
juridisch was het een groot risico.
Ik vraag me wel af, waarom men pas na jaren werken merkt
dat het een onhaalbaar plan is. Gewoon de wettelijke kaders
en regels volgen had veel misverstanden kunnen voorkó-
men.
Er wordt nu gewerkt aan een beter plan: de 20 hectare
Natuur blijft bestaan en de 30 hectare landbouwgrond wordt
ingericht met houtsingels en gaat een belangrijke rol spelen
in de waterberging. Daar is draagvlak voor volgens de
heemraad.
 
Landgoed Halsaf, Babberich

De natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van
Landgoed Halsaf in Babberich worden ernstig bedreigd.
Wat is het geval: Op verzoek van een exploitant/investeer-
der is de gemeente Zevenaar van plan een bestemmings-
planwijziging toe te staan voor het historische gebouw en
de directe omgeving. Er is inmiddels een natuurtoets aan-
geleverd waaruit zou blijken dat er geen natuurwaarden zijn
op het Landgoed Halsaf en al helemaal geen “rode lijst”
soorten.
Dit klopt aantoonbaar niet zoals verschillende IVN-ers, die
hier al jarenlang inventariseren en wandelingen gidsen,
kunnen beamen. Er zijn natuurrapporten en inventarisaties
van zowel flora als fauna. Daarbij zijn waarnemingen van
verschillende “rode lijst” soorten, zoals de baardvleermuis,
dwergvleermuis en franjestaart. Verder zijn er een groot
aantal vogelsoorten waargenomen, waaronder uilen en de
groene specht. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en
activiteiten moet schade aan huidige én toekomstige eco-
logische waarden zoveel mogelijk worden voorkómen.
Natuurlijk levert het kappen van een ruim 150 jaar oude
boom extra parkeerplaatsen op maar deze boom, plus de
bijbehorende ecologische waarde, is niet zomaar weer
terug. Dat duurt tientallen jaren.
Illegale activiteiten, die schade aan de natuur- en cultuur-
waarden veroorzaakten, hebben geleid tot een dwangsom.
De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat een wijzi-
ging van het bestemmingsplan de juiste weg is. Objectieve
informatie over de aanwezige natuurwaarden is daarbij
cruciaal.
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FLORON-dag
 
 
 
 
 
                                         

        onderzoekt en beschermt wilde planten
 
FLORON en de KNNV nodigen u van harte uit tot het
bijwonen van de FLORON-dag op zaterdag 10 december
2016 van 10.00 tot circa 16.30 uur in het Linnaeusgebouw
van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Aanmelden is verplicht en kan met het aanmeldings-
formulier op www.floron.nl (Actueel > FLORON-dag
2016).
 
Parallel aan het lezingenprogramma wordt per blok
een workshop aangeboden. 
De toegang is gratis
 
Meer info: www.floron.nl

Het hoofdgebouw is weliswaar verkocht aan de exploitant,
echter 90% van het landschapbos en de waterpartijen zijn
nog steeds in oorspronkelijk familiebezit. Het landgoed
maakt onderdeel uit van het Gelders Natuurnetwerk
(Groene Ontwikkelingszone voorheen Ecologische verbin-
dingszone ). Daarnaast is het een gebied waar Flora- en
Faunawet, Boswet, Natuurbeschermingswet en Natuur-
schoonwet 1928 van toepassing zijn.
Vanzelfsprekend geldt ook in deze casus: Belangengroe-
pen en burgers kunnen specifieke informatie inbrengen
maar de gemeente(raad) neemt uiteindelijk een besluit.
 
Operatie Steenbreek
Het landelijke IVN staat geheel achter deze filosofie van de
Vitale Groene Stad, dus een verwijzing naar het blad
Mensennatuur zou voldoende moeten zijn.
 
1 januari 2017: Wet Natuurbescherming
Binnenkort worden drie wetten (Flora & Faunawet, Natuur-
Beschermingswet en Boswet) samengevoegd tot de nieu-
we Wet Natuurbescherming. Het doel is een simpeler
wetgeving en verhoging van de biodiversiteit op het platte-
land en in de stad.
Provincies en het Ministerie van Economische Zaken
maken een natuurvisie. In deze Natuurvisie komen actieve
beschermingsmaatregelen, om soorten en landschappen
te behouden dan wel te versterken.
Gemeenten zullen hun Groenstructuurplannen aanpassen.
Lokale IVN-ers kunnen met hun uitgebreide praktische
kennis een actieve bijdrage leveren in de gemeentelijke
klankbordgroepen, inspirerend en actief!
 
Carla Oosterhoff,                                                                
 Stichting Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek

Scheidslijn in twijfel
 
Baruch Spinoza is misschien wel de grootste denker
uit onze vaderlandse geschiedenis.
In 1656 werd hij verstoten uit de Joodse gemeenschap
in Amsterdam.
Spinoza ontkende als jonge twintiger alle dogma’s van
de joods-christelijke traditie, zoals wonderen, de on-
sterfelijkheid van de ziel, straf of beloning in het hier-
namaals. Dit alles stond in zijn boek Ethica. Hij beweer-
de dat de georganiseerde godsdienst juist het godsbe-
grip de natuur, het universum, het oneindige, miskent.
 
In de natuur hangt alles onlosmakelijk samen en in die
samenhang is alles wat bestaat één. De natuur is voor
Spinoza een oneindige, productieve, onvergankelijke
kracht, de naturende natuur..
Alle vergankelijke dingen worden daardoor in hun bestaan
gedragen en zijn in de natuur wetmatig met elkaar verbon-
den. Hij stelde dat de mens te centraal staat. Ons godsbeeld
is te veel met menselijke eigenschappen uitgedost en  die
god heeft teveel de natuur voor ons ingericht.
Echter de natuur is niet voor ons ingericht. Daarom verwon-
der, verbaas ik me, ben ik bang voor de geweldige chaos
en besef ik dat ik maar een nietig onderdeel van het geheel
ben. En zeker als mens niet aan de top van de piramide sta.
We zijn een deel van het onvergankelijke  natuurgebeuren
en dat noemt Spinoza God.
 
Daarom verwonder ik me over het verhaal van boswachter
Peter Wohlleben wonend in de Duitse Eifel. Hij schreef een
boek over “Het verborgen leven van bomen “. Hij ziet ver-
gelijkingen tussen bomen en dieren en bomen en mensen.
Hij wil de moderne mens er op wijzen dat de moderne
bosbouw uit winstbejag wreed met de bomen omgaat, op
de korte termijn denkt, gebrek aan kennis heeft en verkeer-
de keuzes maakt, waardoor bossen eerder verzwakken dan
versterken.

Peter W. : “We hebben levende wezens ingedeeld in
planten en dieren (waaronder ook mensen), maar het on-
derscheid is enkel gebaseerd op hoe ze aan hun voedsel
komen.”
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Maar hoe ze ook praten, communiceren helpen of met el-
kaar omgaan, dat doen ze sociaal.
Hij ziet bomen als individuen, die gevoelens  uitwisselen en
met elkaar 'praten' via wortelstelsels met daartussen ragfij-
ne draadjes van zwammen en schimmels, die  onder-
gronds  gesponnen zijn.
Iedere IVN-er weet dat met behulp van schimmels, mycor-
rhiza, bomen voedingsstoffen opnemen.
Een theelepel oude bosgrond bevat schimmeldraden met
een lengte van enkele kilometers! De bomen moeten wel
een derde van hun door fotosynthese verkregen voedings-
stoffen aan deze zwammen en schimmels afstaan, maar
via dit “Wood Wide Web” kunnen ze met elkaar communi-
ceren en elkaar helpen.
Vrijwel al het bos hier in het oosten van ons land is aange-
plant na de opheffing van de marken, zo'n 150 jaar geleden.
Dus eigenlijk nog heel jong. Oudere stukken kan men vin-
den op de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en in Limburg.
Hoe helpen bomen elkaar ?  In een oud beukenbos groeien
de jonge beukjes onder een bladerenkroon die wel 97 %
van het zonlicht tegenhoudt, heel langzaam, zo’n tien
centimeter per twintig jaar. Zo ontstaat er een compacte en
gelijkmatige celstructuur en staan ze rechtop, later goed
bestand tegen stormen en zware sneeuwval. De jaarringen
zijn gelijkmatig en dit toekomstige hout is heel waardevol.
De wortels van de ouders, volwassen bomen, zijn met el-
kaar vergroeid en de ouders geven hun kleuters op deze
manier voedingstoffen. Ook leven bejaarde bomen, die zo’n
200 jaar geleden gekapt zijn, nog door. De binnenkant van
de stomp is dan wel hol, maar de buitenkant leeft nog
steeds. Een prachtige toegangspoort voor de boselfen.
Als een giraffe of zelfs rupsen op de Afrikaanse savanne
aan de blaadjes van een acacia knabbelen, scheidt de
boom ethyl uit. Zodra de andere bomen dit ruiken maken
zij gifstoffen aan. De eters vinden dit niet lekker en zoeken
een andere boom, liefst honderd meter verderop. Bomen
communiceren via geuren en via het ondergrondse schim-
melnetwerk.

Kunnen bomen tellen? In de lente begint de boom uit te
lopen. Maar is dit wel het juiste moment? De jonge uitlopers
kunnen nog bevriezen. Onderzoek heeft uitgewezen dat
bomen een bepaald aantal warme dagen 'aftellen', voordat
ze gaan uitlopen.
Sommige bomen sluiten zelfs vriendschappen met andere
bomen. Ze houden rekening met elkaar doordat de kronen
elkaars licht niet wegnemen. Aan de kant van de vriend zijn
de takken fragiel en aan de andere kant zijn ze stevig.
Bosbouwers hebben ook in de Duitse wouden het liefst

fijnsparren. De 'plofbomen'. Ze kunnen na 80 jaar al gekapt
worden, groeien op in een plantagebos waar de veelbelo-
vende exemplaren blijven staan. Vervolgens worden ze met
een boskapmachine (harvester) in een paar minuten van
de takken ontdaan, in hapklare brokken verdeeld, klaar voor
de moderne houtverwerkende industrie. Dit kun je vergelij-
ken met de intensieve veehouderij, bioindustrie.
Peter W. probeert zijn bos op een duurzame manier te
beheren. Men noemt dit plenterbossen.
Een soortenrijke, sociale bossamenleving, met bomen van
diverse leeftijden en houtsterktes. Met paarden worden de
zorgvuldig geselecteerde bomen na 'ouderwets' kappen uit
het bos gesleept, om de watervoorziening van andere
bomen niet kapot te maken.
Met het antropomorfische taalgebruik, menselijke eigen-
schappen hier overgedragen aan bomen, probeert Peter
W. ons mensen duidelijk te maken hoe bomen in een ge-
zond bos met elkaar leven.
Hoofdstukken in zijn boeken heten dan ook bijv. 'Vriend-
schappen', 'Sociale dienst', 'Liefde', 'Burn-out' en 'Nieuwe
Burgers'. Hij heeft het over 'baby’s voeden', 'bossen die
gelukkig zijn' en snoeien van takken noemt hij 'een bloed-
bad'.
 
De grootste levende wezens op het land zijn de bomen en
daar weten we betrekkelijk weinig van. Gelukkig begint het
antropocentrische beeld te kantelen. De mens staat niet
meer centraal. Is de mens wel zo vrij en autonoom als lang
werd gedacht? Is een dier of plant ook geen rechtspersoon?
Denk daar ook maar eens over na.
In de Romantiek beschreven grote schrijvers als Goethe en
- voor de kinderen - de gebroeders Grimm
de wereld vanuit hun gevoel. Sprookjes met verleiding en
verderf in het woud: elfen, kabouters en heksen. Dit
'Waldweh' mis ik wel eens. Net als het mooie woord
'Fernweh', ver weggaan, erop uittrekken. Heimwee kennen
we wel. Soms wilde ik dat ik met mijn opa weer naar het
plaggenhutje tegen de houtwal bij de volkstuin liep, waar
hij dan door een muizengat een stokje stak en de woorden
sprak: “Knibbel knabbel huisje...”. Hij had lol en ik mijn
fantasietjes. Zo kreeg ik belangstelling voor filosofie.
 
 
Bronnen:
Human, Humanistisch Verbond, lente 2016, “De eerste
atheïst”
NRC 8 en 9 april 2016, “Ik wilde bomen helpen”
NRC 15 april 2016, “Bomen in bos deelt voeding met buren
via de bodem”
NRC 29 april 2016, “Bomen informeren elkaar via hun
wortels“
“Het nieuwe bos van Wohlleben”
“Tijdschrift Zin, april mei, “Magisch woud”
 
Herman Nijhof, november 2016

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.     
Leonardo da Vinci
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BELEEF DE IJSTIJDEN  
 
NAUUR ACTIEF
Dinsdag 27 september hield Natuur Actief een bijeenkomst
in het bezoekerscentrum Min40celsius in Varsselder. De
naam is een verwijzing naar het koude klimaat in de ijstijd. 
In dit gebouw  was het niet ijskoud, de ongeveer vijftig
mensen die aanwezig waren hebben het wellicht erg warm
van binnen gekregen door de boeiende lezingen en de
ambiance in dit museum. Medewerker  Henny  hield een
gloedvol verhaal over de evolutie, toegespitst op de natuur

en de mens in de Achterhoek, aangevuld
met beeldend materiaal. Hierna hield
Frank ter Berg een lezing over het bin-
nenste van de aarde, vooral over allerlei
gesteenten waaruit de aarde bestaat en
hoe die  in de loop der eeuwen zijn ge-
vormd. Heel interessant. Frank geeft zelf
een korte weergave van zijn lezing. (zie
blz.17)   Het aangrenzende gebied  Aze-
wijnse Broek, waar veel vondsten worden
gedaan bij de zandwinning van Netterden

Zand en Grind, is min of meer  de ‘leverancier’ voor dit
bezoekerscentrum. Een bijzonder natuurgebied, de moeite
waard om er te gaan wandelen.
 

MIN40 CELSIUS
“Beleef de IJstijden. Sta oog in oog met het skelet van een
wolharige neushoorn en de kop van een mammoet. Waar
een paar miljoen jaar geleden, walvissen en haaien
zwommen ontstaat tijdens de ijstijden de Achterhoek,” zo
is op een foldertje te lezen. En de skeletten ervan zijn te
zien in dit museum. Maar nog veel meer. Min40celsius is
de geschiedenis van de prehistorie, een informatiecentrum
over het landschap, ijstijden, rivieren, zandstormen, mam-
moeten, natuur, de mens enz.  De collectie is voor een groot
deel het levenswerk van René van Uum die al vanaf zijn
13e in de weer is om unieke fossielen en andere vondsten
te verzamelen. Het is ook een educatief centrum met aller-
lei activiteiten voor de jeugd. Een team van vrijwilligers geeft
uitvoering aan de expositie en aan zoekexcursies naar
fossielen bij de zandwinning Azewijnse Broek.
In juni 2014 werd het bezoekerscentrum geopend, in maart
’15 werd het een stichting.
                                                               Ben Vollmuller
 
- Openingstijden: woensdagmiddag en zondagmiddag.
Nadere informatie:  www.min40celsius.nl
- Di. 22 november is er weer een avond Natuur Actief, nu
op een andere locatie; zie blz.14

 
Onderkaak van een wolharige mammoet. Zelfs de laatste
twee kiezen zijn al ver afgesleten naar voren gekomen in
de kaak. Deze mammoetstier is op oude leeftijd (ongeveer
70 jaar) gestorven.
De slagtand op de wand is van een mammoetkoe.  De
slagtanden van een koe (vrouwelijke mammoet) zijn veel
slanker gevormd dan de robuuste slagtanden van een stier.

 
De wolharige neushoorn woont samen met de mammoet
op de open steppen van Noord-Europa en Azië. In tegen-
stelling tot de wolharige mammoet komt de neushoorn niet
in America voor.
De wolharige neushoorn heeft een dikke vacht, nodig om
hem te beschermen tegen de extreme kou van de laatste
ijstijd. Hij eet vooral grassen, zoals blijkt uit de maaginhoud
van bevroren kadavers uit de permafrost of uit de zoutmijn
bij Starunia (Oecraine). De kop wordt laag gedragen en de
poten zijn zwaar gebouwd. Vooraan op de kop draagt hij
twee hoorns die zijn opgebouwd uit vergroeide harige ve-
zels (keratine) De hoorns kunnen we dan ook niet terugvin-
den, omdat alleen bot fossiel wordt en haar vergaat.
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Leve de Aarde

 
Satelietbeelden
Satellietbeelden laten van onze aarde een prachtige
blauwe planeet zien; 2/3 is water. Her en der steken stukken
land boven water tot maximaal bijna 9 km hoogte. Onder
het wateroppervlak zijn er diepe troggen te vinden van wel
11 km diep. En hier leven wij: mensen, dieren en planten.  
 
Hoe ziet onze aarde er uit, onder onze voeten?
De korst van onze aarde, waar wij op staan varieert in dikte
van 10 tot 80 km dik. Onder onze oceanen is de korst het
dunst. Onder deze korst is er magma en 7000 km onder
ons ligt de kern van de aarde, bestaand uit ijzer en nikkel
in vaste vorm, ondanks de 5000 graden hitte. Dit komt door
de enorme druk. Je kunt je de  aarde voorstellen als een
enorme voetbal van  1 ½ meter doorsnede waarvan het vel
ongeveer een 1/2 cm dik is. In verhouding met de grootte
van de aarde, staan wij dus eigenlijk op een heel dun
vliesje. Dit vliesje bestaat uit verschillende losse stukken
( tektonische platen) die in beweging zijn. Wij staan op
flinterdunne “landschotsen” drijvend op gloeiend hete
magma!  Daar waar 2 platen elkaar omhoog duwen ( con-
vergentie) ontstaan de bergen. Daar waar de platen van
elkaar af bewegen ( divergentie), kan lava naar boven
komen en nieuw land worden gevormd. Daar waar deze
schotsen tegen elkaar schuren beleven we aardbevingen.
Het lukt ons mensen niet zo goed om diep in onze aarde
te komen. Het record staat op naam van de Russen die in
het plaatsje Kota van 1970 tot 1989 geboord hebben en 12
km diep zijn gekomen! Dit in het algemeen over de aarde.   
 
Meer over de aardkorst
Meer dan 80% van onze aardkorst bestaat uit gestolde
magma: de stollingsgesteenten graniet en basalt. Dit ge-
steente is  hard, denk maar aan onze granieten aanrechten.
Dit breekt  toch af door erosie. Water, wind, vorst, lawines,
gletsjers, zure regen, boomwortels o.a. weten dit harde

gesteente graniet klein te maken.
Onze zand en klei zijn het eindresultaat. Meer technisch
uitgelegd: Graniet bestaat uit veldspaat, kwarts en glimmer.
Door erosie wordt veldspaat… klei, kwarts en glimmer
worden zand.  We noemen klei en zand, samen met kalk,
de afzettinggesteentes. Zand en klei vormen een groot deel
van onze landbouwgrond.                                                                
 
Kringloop der gesteenten
Magma wordt dus o.a. graniet. Graniet wordt zand en klei.
Zand en klei kunnen door de beweging in de aardkorst
dieper in de aarde terecht komen en door de druk en
warmte ontstaan dan weer andere gesteenten.  B.v. zand
wordt zandsteen en kalk wordt kalksteen en uiteindelijk
marmer. Deze omgevormde gesteenten noemen we de
metamorfe gesteenten. Nog weer dieper in de aarde wordt
dit weer omgesmolten tot magma. Zo ontstaat er een
kringloop van gesteenten. Het proces van stolling kan weer
beginnen!
 

 
Tenslotte
Wat zijn wij mensen toch nietig klein, als je je inleeft in onze
planeet aarde! We mogen onze aarde wel dankbaar zijn en
goed zorgen voor onze moeder aarde, want dank zij haar
kunnen wij, mensen,dieren en planten leven.
                                                                
                                                                                           -
                                             Frank ter Berg 
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En dan is het herfst !
 
We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de herfst
is nu volop aanwezig in ons land. Het blad ligt als een deken
over het gras en de bossen kleuren nog prachtig geel, rood
en bruin. Als gids in opleiding bij IVN Oude IJsselstreek heb
ik elke twee weken een excursie met een bepaald thema.
En zo was begin november het thema paddenstoelen aan
de beurt. Een regenachtig weekje zorgde er voor dat  de
paddenstoelen uit de grond schoten. Op zaterdagochtend
5 november stond onze groep dan ook klaar bij de parkeer-
plaats van kasteel Slangenburg om met dertig cursisten en
een zestal docenten op pad te gaan door het bos.
Na zo’n twintig meter wandelen lopen we al tegen de eerste
paddenstoelen aan. Een metertje van het pad af stonden
daar een aantal prachtige exemplaren op ons te wachten,
waaronder de geschubde inktzwam in allerlei stadia. Deze
herkende ik nog wel! Ook vorig jaar heb ik deze zwam re-
gelmatig gespot en zelfs beschreven in mijn natuurdag-
boek. Kenmerkend voor deze zwam zijn natuurlijk de
schubben, maar ook de zwarte inktachtige vloeistof die in
het laatste stadium er werkelijk vanaf druipt. In het begin-
stadium is deze inkt nog niet zichtbaar, het zijn dan tonvor-
mige, wittige paddenstoelen die pas later omvormen naar
een zwart gerande hoed met een steel.
Maar wat is eigenlijk de functie van deze inkt? Ik moet even
zoeken maar uiteindelijk vind ik deze functie in een boekje
voor kinderen. De inkt druipt naar beneden en het lijkt of de
hoed erin oplost. Behalve de steel en een klein stukje van
de hoed blijft er vrijwel niets van over. En met dit oplossen
van de hoed en druipen van de inkt worden de sporen van
de paddenstoel mee genomen naar de grond, waar vervol-
gens weer nieuwe inktzwammen uit ontstaan. En zo kan ik
nog wel meer namen en verhalen vertellen, want uiteinde-
lijk vinden we zo’n vijftig verschillende soorten. Een prach-
tige score voor een zaterdagochtend!
 
Annemarie Willemsen

    Geschubde inktzwam

Bezoek van een havik
 
In de nazomer betrapten mijn man en ik een havik die in
onze wei en boomgaard een prooi uit elkaar zat te trekken.
Een bijzondere waarneming, waar ik van genoot tot ik me
realiseerde dat de prooi een van onze kippen was. De kip
was te groot en zwaar voor de verstoorde havik om mee te
nemen. Omdat we andere dingen op ons programma
hadden, haalden we wel  snel de overige kippen en hanen
naar binnen in de ren, maar lieten de aangevreten kip liggen.
In het begin van de avond zagen we de havik tot twee maal
toe terugkomen om zijn maaltijd te beëindigen. Bijgaande
foto laat zien dat hij daar de tijd voor heeft genomen en het
grondig heeft gedaan of zou misschien een marter 's nachts
het laatste kluifwerk hebben verricht?
 
Het was machtig mooi om zo'n grote vogel van zo dichtbij
te observeren. De keerzijde is echter een drastisch gedaal-
de eierproductie, uiteraard door het verlies van een legkip,
maar ook door stress bij de overige kippen. Voorlopig blijven
onze kippen in de ren en dat is niet voor niets, want sinds
dit voorval zien we de havik regelmatig boven ons weitje
rondcirkelen. Onlangs ging het bijna weer mis toen de
kippen onder ons toeziend oog vrij door de wei scharrelden. 
Wij zagen de havik eerder dan hij ons. Hij scheerde vlak
over de grond en de kippen heen en steeg toen tot onze
opluchting weer op.
 
Veel hobbykippenhouders in Leuvenheim en omliggende
dorpen zijn al kippen verloren door de havik. Een biologi-
sche kippenboer raakte al zijn kippen kwijt en is failliet. Dit
komt het imago van de havik niet ten goede. Naar ik zo om
mij heen hoor, voedt het bij velen eveneens een onvrede
over het huidige natuurbeleid. Maar hoe moet het dan? Is
het mogelijk de kool en de geit te sparen?
 
Kitty Peeters
 
===========================================

22



Activiteiten
december 
zondag 4, 09.00 - 12.00 uur Vogelexcursie
Fiets-/wandelexcursie zandwinning Netterden e.o.Dit
gebied staat bekend om de vele soorten winter- en water-
vogels. We wandelen door het natuurgebied. Daarna verder
op de fiets door het omliggende landbouwgebied.
Start: parkeerplaats Azewijnse Broek, hoek Azewijnse-
straat/Berghseweg in Gendringen.
Zie ook pag. 12.

 
januari 
woensdag 4, 14.00 - 16.00 uur
Yes!! Bikken en pitten!Zelf je vetbol of pindaslinger maken
voor de vogels in je tuin. Bijdrage in de kosten € 2,--.
Maximaal 20 kinderen. Opgeven via de website of telefo-
nisch bij Janrein van Oostrum,
tel 0315-346688.
Locatie: kampeerboerderij De Küper, Luimesweg 12a,  -
Breedenbroek.
 
zondag 8, 11.00 - 15.00 uur
Doorstapwandeling De MarkeEen gezamenlijke wande-
ling met IVN Noord-Midden Achterhoek van ca. 12 km rond
proefboerderij De Marke (met een kort bezoek), natuurge-
bied 't Klooster en landgoed 't Zand. Lunchpakket meene-
men! Horecastop onderweg voor eigen kosten.
Start: parkeerplaats Aaltenseweg, Hengelo (Gld), ter
hoogte van de Markeplas.
 
zondag 14, 13.00 - 17.00 uur
Nieuwjaarstreffen IVNZie blz. 3
 
dinsdag 17, 20.00 - 22.00 uur
Natuur ActiefEen gezellige en boeiende avondbijeen-
komst voor elke natuurliefhebber. Altijd een gevarieerd
programma. (zie ook pag. 14)
Plaats: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19 in Zeddam.          
Kosten € 3,- 
 
woensdag 18, 19.30 - 21.15 uur
Thema-avond: tuinvogels herkennenHoe determineer je
een vogel in je tuin of elders?
Net voor de jaarlijkse tuinvogeltelling een leerzame avond.
Plaats: NME-gebouw, Vestersbos 2 in Zevenaar.          -
Kosten € 2,50.

 
februari 
zaterdag 4, 9.00 – 12.00 uur Vogelexcursie 
We lopen een rondje rondom Stroombroek. Vaak zitten hier
in de winter bijzondere watervogels en vinken. Eventueel
nog naar de bosrand van Montferland.
Vertrek: Carpoolplein, Pedaleur, Doetinchem, of ter
plaatse westelijke parkeerplaats. (parkeerkosten; evt. car-
poolen vanaf Pedaleur)
Zie ook pag. 12.
 

zondag 12 14.00 - 16.00 uur
Naar de knoppen in KapperskolkWe speuren naar de
eerste tekenen van het voorjaar en proberen aan de hand
van knoppen de bomen te herkennen.
Start: hoek Torontostraat/Canadaparklaan in Doetinchem.
 

 
zaterdag 18 februari, 10 uur
Natuurvriendelijk tuinieren: excursie naar Arboretum
WageningenVerzamelen: bij NS-station Doetinchem
TomTom-gebruikers / eigen vervoer:
Arboretumlaan 4, 6703BD Wageningen.
zie ook pag. 11
 
 
Foto's: Janrein van Oostrum
 
 
 In de natuur zijn alle mensen gelijk. Het zijn hun gewoon-
ten die het verschil maken.                                Confucius
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Indien onbestelbaar retour: Bonifaciusstraat 95, 7009 MS Doetinchem

Zaagmolenpad 2,  7008 AJ Doetinchem. 

Zonnepanelen offerte klaar terwijl u wacht in onze showroom. 

Werkende zonnesystemen aanwezig. 

Geen afspraak nodig.  

Volledig ontzorgd. 

Persoonlijk. 

Snelle service. 

Ook op zaterdag geopend tot 16:00 uur.  

Maandag tm vrijdag van 09:00 / 17:00 uur open. 

  

Specialist en ervaren in opwekken en besparen 

   WWW.femmiedenouden.nl

kunsteducatie & schilderijen 


