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Van de redactie
 
Het is te merken dat er weer mogelijk is geweest de afgelopen tijd en hopelijk blijft dat ook zo, in ieder geval
kunt u in dit nummer genieten van de impressies met mooie foto's van diverse activiteiten.
Er is zelfs zoveel activiteit geweest, dat dit nummer extra dik is geworden, met dank aan alle inzenders.
 
In dit nummer ook aandacht voor een nieuwe werkgroep voor natuurfotografen: Natuurkiekers. De foto's op de
voorpagina en bij het voorwoord zijn ook door deze prille werkgroep aangeleverd.
 
Veel lees- en kijkplezier
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Colofon
 
Gentiaan nummer 124: Augustus
2022
De Gentiaan verschijnt drie maal
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De redactie van de Gentiaan be
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kelder en Auke Hoekstra.
Eindredactie: Frans Bomer, Have
kortweide 9, 7152 KJ Eibergen, tel:
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2022. Kopij digitaal aanleveren
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Foto's als losse jpg-bestanden in
hoge resolutie.

Voorwoord
 
Vanaf eind 2020 ben ik betrokken bij de IVN-afdeling Oost Achterhoek
eerst als bestuurslid en sinds maart 2022 in de rol van vicevoorzitter. De
afgelopen periode heb ik vooral gebruikt als kennismaking met de activi
teiten van de afdeling en wat mij dan opvalt is dat er een club zeer actieve
vrijwilligers betrokken is bij IVN. Elke 2 maanden is er een vergadering
met de werkgroepcoördinatoren en aansluitend een overleg met het be
stuur. Je kunt zeggen ‘het bruist’ van de activiteiten voor jong en senior,
als voorbeeld de leerzame wandeltochten en vleermuis- excursies. In de
laatste vergadering was er ook aandacht voor een nieuwe werkgroep ‘Kie
kers’, een mooie aanvulling op alle activiteiten die er al zijn. In het afde
lingsblad Gentiaan, dit verschijnt 3 keer per jaar, staan o.a. de verslagen
van de activiteiten met prachtige foto’s.
 
Ik ben mijn hele leven al woonachtig in de Achterhoek en het lijkt erop dat
ik er ook niet zal vertrekken. De rust, ruimte en mooie natuur maakt dat ik
deze regio ervaar als een omgeving die bij mij past. Van de mooie natuur ga
ik steeds meer genieten nu ik daar ook wat meer tijd voor neem. Ik mag
graag een wandeling maken of op de fiets genieten van al het moois. Ik
weet intussen ook dat ik nog niet zoveel van deze mooie natuur weet en in
deze fase van mijn leven zie ik dit ook als een mooie uitdaging.
 
Ongeveer 48 jaar ben ik werkzaam geweest in de zorg, heb daar veel
mogen leren en ervaren. Deze klus heb ik wat meer losgelaten om nu meer
tijd voor mijzelf te gaan nemen. Zoals ik al schreef er is veel te doen bin
nen IVN en ik ga bekijken waar ik mij nog meer kan inzetten en een bij
drage kan leveren aan al het moois in de natuur.
 
• Angela Tiggeloven
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Cursus wilde planten met
succes afgerond!
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

 
Dit voorjaar vond voor de eerste keer de wilde plantencursus plaats. Op 24 mei reikte IVN-afdelingsvoorzitter Sjef
Lommen de bijbehorende certificaten uit. De plantenwerkgroep van het IVN Oost-Achterhoek en de KNNV Oost-Ach
terhoek organiseren al enkele jaren met succes plantenexcursies voor eigen leden. Hierop is nu dus een vervolg gege
ven met deze wilde plantencursus, wederom voor IVN en KNNV-leden.

Verdieping plantencursus                                                    
 
 
De Wilde plantencursus wordt georganiseerd om de leden
van IVN/KNNV Oost Achterhoek meer verdieping van hun
plantenkennis te bieden. Dit sluit aan bij de doelstellingen
van beide verenigingen om kennis van de natuur te delen
met meer mensen en daarmee de liefde en betrokkenheid
voor de natuur onder de mensen te vergroten. Deze cursus
is speciaal bedoeld voor IVN/KNNV-leden, die geïnteres
seerd zijn in planten en er meer van willen weten. Bij
voorbeeld om als natuurgids daar hun voordeel mee te
doen. Mensen, die nog geen lid zijn kunnen door de cur
sus mogelijk geënthousiasmeerd worden om actief lid te
worden van IVN/KNNV. 
 
Inhoud van de cursus                                                        
 
In de cursus leer je de wereld van de planten kennen door
deskundige docenten op een interactieve wijze en met
klassikale begeleiding, veld-excursies en opdrachten in je
eigen omgeving. De cursus bestaat uit 9 theorielessen,
gegeven op dinsdagavonden in hoofdzakelijk de Kruiden
hof in Mallem (Eibergen) en 3 excursies elders op zater
dagmorgen.                                                                          

In deze cursus leer je:
•   De bouw van planten en de voortplanting,
•   De opbouw van het plantenrijk,                           
•   Herkennen van plantenfamilies en plantensoorten,
•   Plantensoorten determineren aan de hand van ken

merken met behulp van de Flora (Veldgids van Eggel
te),

•   Relaties van planten met insecten, onderling en met
hun omgeving.

 
 
Quiz   
                                                                                       
 
De laatste bijeenkomst eindigde met een quiz waarbij men
zo’n twintig planten moest determineren naar familie en
naar soort. Heel lastig, zelfs voor kenners, maar de cur
sisten brachten het er goed vanaf! Er zijn 20 Certificaten
uitgereikt.
We overwegen de cursus bijvoorbeeld eens in de twee jaar
te geven.
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Het mannetje heeft een zeer kenmerkende territorium
roep: ‘kwik-me-dit’ of ‘kwik-kik-kik’. Sommige mensen
vergelijken dit geluid met het opentrekken van een blikje.
Als je dit geluid eenmaal herkent, weet je dat er een
kwartel verborgen zit in de vegetatie. De roep is meestal
’s ochtends of tegen de avond te horen.
Kwartels leven het liefst verborgen, in kruidenrijke gras
landen, met een dichte vegetatie, maar broeden ook wel
op (graan)akkers. Zoekend als een kippetje naar voedsel,
zoals zaden, knoppen, wortelstokken, insecten, wormen,
zelfs bloembollen staan op het menu.
Ze maken een ondiep bodemnest, goed verscholen in de
vegetatie. Alleen het vrouwtje broedt en neemt na het uit
komen van de eieren alleen de zorg voor de jongen op
zich. De broedtijd is van mei tot augustus.
De jongen kunnen, als ze twee dagen oud zijn al vliegen,
maar zullen bij gevaar zich zo lang mogelijk verborgen
houden en pas op het allerlaatste moment opvliegen.
Een kwartel op trek levert een gigantische prestatie: hij
vliegt dan wel honderd kilometer aan één stuk door. Ze
vliegen dan naar Afrika of Z-Europa om daar te overwin
teren.  
De kwartel is familie van de fazantachtigen en is niet veel
groter dan een spreeuw. Het is een beschermde inheemse
diersoort. De jacht op de kwartel werd in 1925 verboden.
Hoewel de aantallen achteruit zijn gegaan, door gebruik
van pesticiden, te weinig insecten, landgebruik etcetera,
staat de kwartel niet op de Rode Lijst. Hij komt het meeste
voor in de provincie Groningen, waar nog veel graanvel
den te vinden zijn, en in Drenthe.
Veel mensen zullen wellicht bij kwartels denken aan de
kwarteleitjes, decoratieve, kleine eitjes die met Pasen ge
bruikt worden in tafelstukjes en ook wel gegeten worden.

De kwartel (Coturnix coturnix)
AUTEUR: ELS VAN DIJK

Zoek een kwartel met je oren! Dit advies las ik op de site van de Vogelbescherming. Nu is zo’n advies van toepassing op
meer vogels, maar een kwartel krijg je zelden tot nooit te zien.

Kwartel vrouwtje.

Deze eitjes zijn afkomstig van de ‘legkwartel’ oftewel ‘de
cultuurkwartel’, speciaal gefokte dieren, dus gelukkig niet
van de wilde kwartel. Hoewel je hier ook zo je bedenkin
gen bij kunt hebben…

Kwartel mannetje.

Kwartel eitjes.

In alle jaren dat ik in de Achterhoek woon, heb ik nog
nooit een kwartel gezien, wel gehóórd, in de weiden die
intensief in gebruik zijn nog wel. Je vraagt je af wat zo’n
vogel daar (nog) te zoeken heeft. Op zoek naar een part
ner, oké. Maar om in die weiden je nest te maken en je
jongen op te laten groeien?
Laten we afsluiten met iets positiefs: als je eenmaal het
geluid herkent hebt van de kwartel kun je die toevoegen
aan je soortenlijstje.
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Twee giganten
AUTEUR: ANKE HOLLINK

Voor de uitgave van de zomer Gentiaan heb ik gekozen voor een beschrijving van twee giganten. Als ze met de eerste
groene puntjes in het voorjaar boven de aarde verschijnen zijn we steeds weer vol verbazing over de enorme groei-
en bloeikracht van deze planten. Om een beeld te geven van de ontwikkeling en schoonheid van beide heb ik ze op
verschillende momenten gefotografeerd.

De Mariadistel ( Silybum marianum)
 
De Mariadistel is een een- of tweejarige plant, die behoort
tot de composieten familie. De naam van de plant gaat ver
terug op de legende dat de witte vlekken op de donker
groene bladeren veroorzaakt zouden zijn door de melk
van Maria. De plant komt van nature voor in Zuid- Euro
pa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
In Nederland is de plant een adventieve soort en soms
verwilderd. (adventief is de status van een plant, dier of
ander organisme. Het gaat om organismen die door toe
doen van de mens, maar onopzettelijk, op een nieuwe
plaats terecht gekomen zijn. Dus niet spontaan of door
natuurlijke oorzaken.)

De Mariadistel komt ook voor in de siertuin, maar één
ding is zeker, ze heeft heel veel ruimte nodig!
Zo had ik een jaar of vijf geleden een paar zaadjes gekre
gen en deze in een van de borders gezaaid. Enkele gigan
tische distels waren het resultaat. Meer dan 175 cm. hoog
met een omvang van wel 75 cm. van de bladrozet.
Met bladeren van een wasachtig donkergroen met witte
vlekken. De bladranden zijn omgeven met geelachtige
stekels, die verraderlijk kunnen steken. De bloei van de
Mariadistel valt in juni-juli- en augustus. De bloeiwijze
lijkt veel op de bloemen van de artisjok.
De jonge bladeren kunnen op dezelfde manier als spinazie
gegeten worden en de jonge stengels op dezelfde manier
als asperges. Ook de bloemhoofdjes eet je net als artisjok
ken. De distels zijn er met roze-witte of gele bloemen. Bij
ons in de border bloeien ze roze.

De jaren na de uitbundige bloei van de gezaaide distels
bleven daarna “nakomelingen” weg. Tot ik afgelopen
voorjaar in de border een piep klein Mariadisteltje vond
op een door haarzelf gekozen plek. Dat was ergens in
maart. Het is nu half juni en de plant telt momenteel
liefst 17 bloemen en zijn er zeker nog 25 knoppen in ont
wikkeling.  Dus kunnen we nog lange tijd van de prachti
ge bloei genieten.
In Nederland wordt de Mariadistel ook akkerbouwmatig
geteeld. De plant staat bekend om zijn medicinaal ge
bruik.
De zaden worden al eeuwenlang gebruikt voor medicinale
doeleinden. Uit de vruchtwand van het nootje worden
stoffen voor medicijnen gewonnen. Deze medicatie wordt
ingezet bij lever- en galblaaskwalen, bij vergiftiging met
anatoxine van sommige paddenstoelen, met als bekendste
voorbeeld de groen knolamaniet. Ook draagt de Mariadis
tel bij aan het verlagen van de cholesterol.
Dus verdient de Mariadistel zeker de titel GIGANT, door
haar enorme groei, schoonheid en de bijdrage aan de ge
neeskunde.!
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Ferula- Reuzen Venkel (Apiaceae).
 
De Ferula behoort tot een groot geslacht van schermbloe
migen: veel voorkomend in het Middellandse zeegebied.
Het zijn grote planten, met fijn ingesneden geveerd blad
dat lekker ruikt. De diepe penwortels zorgen ervoor dat ze
droogte prima verdragen. Verplaatsen is daardoor vrijwel
onmogelijk. Kies daarom voor de Ferula gelijk een goede
plek. Vooral een plek in de zon en liefst achter in de bor
der. Want ook de Ferula is een plant die al vroeg in het
voorjaar zijn fijne blad laat zien en dan aan een enorme
groeikracht begint. Het zijn echte mediterrane planten
maar doen het in onze tuin heel goed.
Er is er nog nooit één bevroren en het is ook een absolute
fabel dat ze na de bloei afsterven (= monocarp).  Mono
carp is een levensvorm waarbij de plant het eerste jaar
niet bloeit en na de bloei afsterft. Dus beide genoemde
beweringen kloppen niet!
Onze eerste aangeschafte Ferula is al meer dan twintig
jaar oud en komt elk jaar vroeg in het seizoen weer op.
Het gebeurt wel eens dat zijn gigantische bloeiwijze de
plant te veel heeft uitgeput, wat resulteert in een beurt
jaar. (een jaar de bloei overslaan).
De ontwikkeling van de plant is fantastisch om te zien.
Als de bloeiknoppen op enig moment uit de stengel te
voorschijn komen zie je de meest fraaie knopvorming. Dit
jaar groeide een knop uit die de vorm had van een para
dijsvogel, inclusief een verenpluimpje op de kop!

Als de plant volgroeid is kunnen ze een enorme hoogte
bereiken. Dit jaar werd de plant door warme voorjaarsda
gen bijna twee meter hoog. De Ferula kent een lange
bloei, waarna de bloemen na het hoogtepunt verkleuren
naar licht groen.

De grote, gele schermbloemen worden druk bezocht door
bijen en hommels, die vanaf de plant rechtstreeks naar
het insectenhotel vliegen om daar de “buit” veilig te stel
len voor het nageslacht.
Wie beschikt over een grote tuin of een plek wil reserve
ren voor een Ferula kan ik deze plant zeker aanbevelen.
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Vlinders:  Thema-avond van
IVN en KNNV afdelingen Oost-
Achterhoek
AUTEUR: EVA BOUWMEESTER

Spreker                : Kars Veling
Datum                  : 8 juni 2022
Locatie                 : Zonnebrinkkerk te Winterswijk

Kars Veling.

Introductie
Nadat deze thema avond twee keer niet door heeft kunnen
gaan i.v.m. corona is het vanavond dan eindelijk zover.
Kars Veling, sinds jaar en dag werkzaam bij De Vlinder
stichting, gaat ons vanavond meenemen in de wereld van
de vlinders en de libellen. Hij is ecoloog en doet al meer
dan 25 jaar onderzoek naar deze bijzondere insecten. Hij
is in de loop der jaren betrokken geweest bij allerlei pro
jecten op dit gebied. Als persvoorlichter is hij het gezicht
van De Vlinderstichting en geeft o.a. lezingen en work
shops door het hele land. Tijdens de introductie wordt hij
benoemd tot ‘De Vlinderexpert van Nederland’, dat legt de
lat hoog maar Kars maakt dat helemaal waar gedurende
de avond.

 
Heel veel mensen houden van vlinders! Als we ze zien is
het altijd met mooi weer, wanneer de zon schijnt. Zou dat
ermee te maken kunnen hebben?
 
Cyclus van eitje tot vlinder
Voordat een vlinder een vlinder kan worden is er al een
heel traject afgelegd. Elke vlindersoort heeft een specifie
ke plant nodig (waardplant) om haar eitjes op af te kun
nen zetten. Voor de dagpauwoog is dit bijvoorbeeld de
brandnetel. De dagpauwoog legt, in april,  zo’n 70 eitjes
per leg op de achterkant van een brandnetelblad. Na een
paar dagen komen deze uit. De rupsen beginnen flink van
de brandnetel te eten en vervellen een paar keer om de
groei van hun lijfje bij te kunnen houden. Na ongeveer 5
weken is de rups klaar. Hij stroopt zijn laatste rupshuidje
van zich af en daaronder zit de pophuid. De harde pop
hangt op een beschut plekje aan 2 haakjes en met 3-4
weken is de vlinder binnenin opgebouwd. Een totale me
tamorfose. Als hij klaar is barst de pop open en kruipt de
vlinder naar buiten. De vleugels zijn nat en opgevouwen
en de vlinder kan nog niet vliegen. Vanuit het lijf wordt
vloeistof  in de vleugels gepompt en krijgen ze hun uit
eindelijke vorm. Dan begint de volgende uitdaging: een
partner zoeken om te kunnen voortplanten.
 
Deze hele cyclus zit wonderlijk in elkaar en elke vlinder
soort heeft daarin nog weer zijn eigen specifieke voor
waarden en omstandigheden nodig. Ook de snelheid van
het doorlopen van deze stadia is per soort verschillend.

Dagpauwoog.
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Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen dat dit snel ver
stoord kan raken als er iets in de natuur of het klimaat
verandert.

Libelle.
 
Cyclus van eitje tot libelle
Ook de libelle heeft een bijzonder verhaal. Zij kennen bij
voorbeeld geen popstadium zoals de vlinder dat heeft. De
eitjes van libellen worden meestal in of vlakbij het water
afgezet. Na 3 weken komen de eitjes uit. De larve van de
libelle noemen we een nimf en leeft vaak meer dan een
jaar in het water. De nimf kent ook meerdere vervellingen
tijdens de groei en voor de laatste vervelling kruipt hij uit
het water. Zittend op een stengel barst de huid open en
langzaam komt de volwassen libel eruit. Het is eerst nog
een verfrommeld en kleurloos dier. Hij pompt zich hele
maal op met vloeistof. Als alles is uitgehard is de libel
klaar, dit stadium noemen we imago.

Excursie Zwillbrocker Venn op
19 juni 2022
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER
FOTO’S: ROBERT SCHADD

We hadden het met de publiciteit wat voorzichtig aangepakt voor deze altijd  populaire excursie. 80 personen wil best
gebeuren en we hebben er zelfs al eens met 120 gestaan! De dag ervoor was het bloedheet en dat heeft waarschijnlijk
mensen afgeschrikt. We waren met zijn zessen. Maar dat was voor een keer ook wel erg leuk, want je hebt meer tijd
voor verdieping en het onderlinge gesprek. Onder andere hadden we het daarbij over het ontstaan van het landschap en
hoe het komt waarom op deze unieke locatie al 40 jaar de noordelijkste flamingo-kolonie van Europa te vinden is.

Het ontstaan van het landschap
 
Over de oorzaak van het ontstaan van ijstijden verschillen
de meningen. Sommigen zeggen dat deze koudeperioden
(van zo’n 50.000 jaar) afgewisseld met warmere perioden
(van zo’n 30.000 jaar) een gevolg zijn van de stralingsin
tensiteit van de zon. Anderen denken aan kosmische stof
wolken of de effecten van perioden met veel vulkaanuit
barstingen.

Een enorme metamorfose in een uur tijd. Weer zo'n mooi
wonder van de natuur. En ook voor de libelle staat dezelf
de uitdaging klaar als voor de vlinder, het zoeken van een
partner om te kunnen voortplanten.
 
Wat kunnen wij doen voor de vlinders en de libellen?
 
Vlinders hebben nectar nodig. In tegenstelling tot rupsen
zijn vlinders niet kieskeurig. Zij halen nectar uit alle bloe
men. Zorg dat je in je tuin bloeiende planten hebt staan
gedurende het hele seizoen, dan hebben ze altijd nectar
ter beschikking.
Libellen hebben water nodig. Iets van een vijver is dan
een vereiste. Liefst een natuurlijke waterpartij vol plan
ten. Vaak is 1,5 m2 al voldoende. Zuurstofplanten zorgen
voor een zuurstofrijke vijver, dit is belangrijk voor de lar
ven van libellen. Vissen liever niet want zij zullen het me
rendeel van de larven opeten.
 
De Vlinderstichting
 
Hiermee heb ik nog maar een fractie verteld van het
mooie en bevlogen verhaal van Kars Veling op deze the
ma-avond. Wil je meer informatie? Kijk dan eens op de
site van De Vlinderstichting. Zoek op hun site bijvoorbeeld
naar Kleurkeur, een prachtig initiatief ten behoeve van
goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Of
Idylle, een initiatief waarmee ze in heel Nederland idylles
aanleggen: plekken vol bloemen voor mensen om van te
genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen
overleven.
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Feit is dat we tussen twee van zulke ijstijdperioden zitten
en dat vooral de voorlaatste ijstijd (het Saaliën) van zo’n
200.000 jaar geleden bepalend is geweest op én het Ach
terhoekse landschap én het ontstaan van veengebieden,
waarvan het Zwillbrocker Venn (en Korenburger-/Med
doër-/Vragenderveen en Haaksbergse-/Buurserveen) in
onze omgeving de laatste overblijfselen vormen. Het gaat
dan om de vorming van keileem in genoemde ijstijd. Door
deze ondoorlatende laag –die er nog steeds is- wil het
water slecht weg met onder andere als gevolg: hoogveen
vorming. Maar ook in het algemeen hebben de ´natte
landschappen´ in de Achterhoek nog steeds te maken met
de ondoorlatende kleilaag onder ons. 
 
Flamingo’s tussen de kokmeeuwen
 
Het blijft bijzonder. Sinds de jaren ’80 zit er een kolonie
van zo’n 30 flamingo’s in het Zwillbrocker Venn. ’s Win
ters verblijven ze vooral rond de monding van de Rijn en
in Zeeland. Maar ze zijn ook in de Oostvaardersplassen en
het Lauwersmeer gesignaleerd.

Flamingo’s hebben niet zo zeer last van de kou, dan wel
van het bevriezen van water, waardoor geen slakjes en
mosseltjes en dergelijke uit de waterbodem kunnen wor
den gehaald.
Dat is ook gelijk het geheim van het Zwillbrocker Venn.
Hier treft men sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw een
grote kokmeeuwenkolonie aan. Enkele decennia geleden
broedden er wel 15.000 paar (30.000 meeuwen!), de afge
lopen jaren zijn het er veel minder. Door de meststoffen
van de meeuwen leven er veel kleine diertjes op de bodem
van het ven. Deze dienen weer tot voedsel van de fla
mingo’s.
De flamingo’s zijn er van maart tot september en brach
ten jaarlijks ongeveer 5 jongen groot. De afgelopen twee
jaar echter geen één!  Het water is soms zo ondiep dat de
vos oversteekt en de eieren rooft. Vandaar dat er nu ge
deeltelijk een hek omheen staat. Te hopen is dat de vos
het diepere deel te onaantrekkelijk vindt om de oversteek
te wagen.
 
Al met al een zeer geslaagde excursie!
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Start fotowerkgroep
‘Natuurkiekers’
AUTEUR: ELLEN VAN DE ADEL

Vind je het leuk om de natuur in te gaan en te fotograferen? Dan is de fotowerkgroep ‘Natuurkiekers’ misschien iets
voor jou. We zijn op zoek naar 5 à 10 werkgroepleden die het leuk vinden om samen een jaarprogramma op te zetten
en uit te voeren. We hebben al twee mensen die het geheel willen coördineren, dus het begin is er.

In het komend najaar start IVN Oost-Achterhoek met de
‘Natuurkiekers’, een fotowerkgroep die als doel heeft
mooie natuurfoto’s te maken tijdens fotosafari’s, die toe
gankelijk zijn voor leden van IVN en KNNV. Een selectie
van de foto’s wordt enige tijd later nabesproken tijdens
een foto-avond in de Kruidentuin te Eibergen. De mooiste
foto’s komen in een databank terecht waarvan IVN rech
tenvrij gebruik kan maken voor diverse publicaties gedu
rende het jaar.
 
Wat gaat de werkgroep precies doen?
 
De werkgroep gaat een leuk jaarprogramma uitvoeren be
staande uit 8 tot 10 fotosafari’s met nabespreking tijdens
een foto-avond in de Kruidenhof te Eibergen. Deze foto
safari’s zullen grotendeels in de Oost-Achterhoek plaats
vinden, met soms een uitstapje daarbuiten. Tijdens de
nabespreking leren we van elkaar door per persoon een
aantal foto’s te presenteren. Een enkele keer nodigen we
een ervaren natuurfotograaf uit om onze fotokennis te
vergroten.
We gaan nauw samenwerken met de reeds bestaande ‘
Natuurkiekers Groene Hart’, een werkgroep van IVN Alp
hen aan den Rijn, en zullen jaarlijks gezamenlijk enkele
fotosafari’s naar andere fotogenieke gebieden in Neder
land organiseren. Ook maken we gebruik van hun data
bank en de website www.natuurkiekers.nl
 
Wie kan er meedoen aan de fotosafari’s en
nabespreking?
 
Alle leden van IVN en KNNV kunnen zich inschrijven voor
de fotosafari’s en de daaropvolgende nabespreking. Je
hoeft geen fotokennis te hebben of te beschikken over
professionele fotoapparatuur. Je hebt natuurlijk wel een
fotocamera nodig om mee te kunnen doen.
Heb je mogelijk interesse in deelname aan deze werk
groep en wil je een gesprek om nader kennis te maken?
Stuur dan een e-mail naar coördinator Ellen van den Adel,
ellen@workonprogress.nl.

Grote bonte specht

Poelkikker

Uitgeslopen keizerlibel

Wooldse veen
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Rond 1975 (kaart 2) is het gebied inmiddels ontwaterd
door de aanleg van de Veengoot in het Noordelijk deel.
Ook dit heeft grote impact op het landschap gehad: er
verschenen nieuwe boerderijen en de verkaveling werd
steeds grootschaliger.

Kaart 1

Kaart 2

Excursie Plantenwerkgroep
Aaltense Goor 3 juli 2022
AUTEUR: FRANK VAN DE VEN

Een groepje van 7 leden van IVN en KNNV had zich op 3 juli verzameld bij de Radstake voor een excursie naar het Aal
tense Goor. Het was een mooie zonnige dag met een mooie mix van deelnemers: nog onervaren natuurgidsen en zeer
ervaren plantenkenners.

Aan de hand van kaartbeelden uit topotijdreis waren de
belangrijkste veranderingen in dit gebied goed te zien.
Het Aaltense Goor ligt in een natuurlijke laagte aan de
rand van het hoger gelegen Achterhoeks plateau, en daar
door is dit altijd een moerassig gebied met veen geweest.
In 1830 bestond het gebied nog uit woeste grond, veen en
moeras.  
 
In 1930 (kaart 1) zie je in het gebied 2 kenmerkende land
schapstypen terug: het Zwarte Veen met omliggende
heide in het westelijk deel en in het Oostelijk deel het
Oude Ontginningslandschap met zijn kenmerkende lang
gerekte rechte percelen omzoomd met houtwallen. Er was
toen nog weinig bebouwing in dit gebied en deze percelen
werden extensief beheerd door boeren in de omgeving.
Rondom het gebied zie je het oude Hoevenlandschap met
kronkelige wegen en onregelmatige percelen, zoals we dat
in de Achterhoek op veel plekken zien.
Het Zwarte veen is rond 1955 in cultuur gebracht en dan
zie je op de kaart opeens grote blokvormige percelen ver
schijnen op de plek waar eerder het Zwarte Veen lag. Je zou als natuurliefhebber graag nog eens in het land

schap van 1930 willen rondlopen. Maar feit is dat die
schaalvergroting in de landbouw in de 70-er jaren door
velen werd gezien als vooruitgang. Gelukkig voor natuur
minnend Nederland is het Zuidoostelijk gedeelte van Aal
tense Goor tot nu toe nog redelijk intact gebleven…
Het gebiedje waar deze excursie zich op concentreerde lag
langs de Boterdijk in Aalten. Hier is in het kader van na
tuurontwikkeling de bouwvoor van voormalige agrarische
grond recent verwijderd. Door die voedselrijke laag weg te
nemen kom je op de schrale ondergrond en zit je dichter
bij het kalkrijke grondwater. Omdat hier kalkrijke kwel
vanuit uit Achterhoeks Plateau in het grondwater omhoog
komt, heb je gunstige condities voor de zeldzamere kalk
minnende soorten. De in de ondergrond nog aanwezige
oude zaadbank kan wellicht helpen om verdwenen soor
ten weer terug te krijgen. Maar ook voor de natuurken
ners is het afwachten welke soorten hier precies zullen
gaan groeien. Daarom is het goed om die ontwikkeling
nauwlettend van jaar tot jaar te volgen.
In zo’n laag gelegen nat gebied kunnen juist de kleine
hoogteverschillen interessant zijn. Zelfs karresporen en
afdrukken van paardenhoeven geven micro-klimaatjes,
waar bepaalde soorten zoals bijvoorbeeld de waargeno
men Tengere Rus, het goed doen.
Daar waar het maaiveld iets hoger ligt, zag je nu al de ef
fecten van verdroging. Dan zie je bijvoorbeeld een algen
matje ontstaan en gaan de minder zeldzame soorten
overheersen.
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Veel soorten zijn waargenomen zoals bijvoorbeeld: Wolfs
poot, Blaartrekkende Boterbloem, Kattestaart, Zilver
schoon, Watermunt, Hengel, Kantige Basterdwederik,
Penningkruid en verschillende soorten Zeggen en Wilgen.
Voor wie niet constant naar de grond keek, was de Rode
Wouw tussen de bedrijven door goed zichtbaar.
Als extraatje zijn we nog naar een vochtig heidegebiedje
bij Vennebulten geweest. Mooie meer spectaculaire soor
ten als Zonnedauw en Rijsbes waren hier te zien, maar
bijvoorbeeld ook de nauwelijks zichtbare bloempjes van
Waternavel.
Een uitgebreider verslag van de waargenomen soorten
met foto’s is te vinden op de site van de plantenwerk
groep.

Luuk Temming
Boomverzorging & Groenvoorziening
Schatbergstraat 55 - 7131 AP  Lichtenvoorde

T 0544 - 84 21 52
M 06 - 28 778 183
E info@luuktemming.nl
I www.luuktemming.nl

Voor al uw werkzaamheden in
de boomverzorging en groenvoorziening

-  Verwijderen van bomen op moeilijk bereikbare 
plekken d.m.v. klimtechnieken.

- Snoeien van (monumentale) bomen.

- Boomadvies.

-  Onderhoud van natuurelementen zoals 
houtsingels en de fruitboomgaard.

- Tuinonderhoud.

- Tuinaanplant.

BOOM  EN  GROEN

•  Verwijderen van bomen op moeilijk 

bereikbare plekken d.m.v. klimtechnieken.

•  Boomonderhoud met hoogwerker

•  Snoeien van (monumentale) bomen.

•  Onderhoud van natuurelementen zoals 

houtsingels en de fruitboomgaard.

•  Gevelde boom aan planken zagen 

met eigen zaagmachine

Voor al uw 

bomenwerk

Luuk Temming 

Boom & Groen

Schatbergstraat 55

7131 AP  Lichtenvoorde

T 0544 - 84 21 52

M 06 - 28 778 183

E info@luuktemming.nl

I www.luuktemming.nl

Het handige composteer-

systeem van EcoTe geeft 

u de mogelijkheid om uw 

groenafval eenvoudig te 

verwerken tot een geweldige 

bodem verbeteraar: Compost!

Er zijn bakken verkrijgbaar voor 

alle formaat tuinen. Vraagt u ons 

gerust naar wat er zoal mogelijk is. 

Meer informatie en prijzen via: 

info@ecote.nl

Begin ook met 
composteren!

www.ecote.nl

Kopij
 
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd en wilt u dat
delen met anderen, stuur dan uiterlijk 15 november 2022
in voor de volgende Gentiaan.
Op bladzijde 3 ziet u hoe.
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Innovatief of toch Old-School?
AUTEUR: KEVIN COLLINS

 
Op 11 juni waren wij voor het laatst bij Camping Tamaring. Toen moesten wij de concurrentie aangaan met de Neder
landse heren die tegen Polen voetbalden. Vanavond (16 juli) hadden de Nederlandse Leeuwinnen een rustdag en be
stond de concurrentie uit o.a. Duitsland tegen de Finnen. Die konden wij eenvoudig hebben en met een opkomst van
zo’n 40 mensen voelden wij ons vanaf het begin overwinnaars.

 
Omstreeks 21 uur waren de flip-overs vol en was het tijd
voor een presentatie vol interactie en filmpjes. Kinderen
naar voren halen om te kijken wie de meeste soorten
kent, en ook naar voren halen om te kijken of echolocatie
iets is wat kinderen kunnen leren. Tja, oefening baart
kunst.
 
Maar naast de enthousiasmerende werkvormen werd er
ook informatie overgedragen, genoeg om een spreekbeurt
mee te vullen bleek al snel. Vooraan zat een jongeman op
zijn telefoon te typen, niet aan het gamen maar om aan
tekeningen te maken. En dat in zijn zomervakantie.

Wij begonnen met een innovatieve opdracht (of mogelijk
old school) met flip-overs op verschillende tafels waarbij
de bezoekers hun kennis van vleermuizen konden etale
ren. Of, zoals veel kinderen deden, het tonen van hun te
kenkunsten door de mooiste vleermuizen te tekenen. Bij
elk van de vier tafels zat een vleermuisdeskundige om op
allerlei vragen in te gaan en interesse te wekken voor dit
bijzondere diertje. Het is tenslotte het enige zoogdier ter
wereld dat actief kan vliegen.

 
Omstreeks 22 uur naar buiten om in drie groepen over en
buiten de camping te wandelen en te spotten. Gelukkig
was het een prachtige vleermuisavond, windstil, geen be
wolking en een temperatuur van ruim boven de 10 graden.
Naast insecten is dit alles wat nodig is om vleermuizen
naar buiten te lokken. En ze kwamen naar buiten.
 
Het duurde een kwartiertje voordat wij de eersten zagen
en deze vlogen boven het zandweggetje voor de camping.
En het waren er meerdere. De gewone dwerg liet zich als
eerste zien, de laatvlieger deed er wat langer over en toen
waren ze samen te zien.
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Wat dan duidelijk wordt is het verschil in grootte en
wendbaarheid tijdens het vliegen. Een laatvlieger is te
vergelijken met een vrachtwagen en de gewone dwerg
met een wendbare sportauto.
 
Nadat de excursie achter de rug was hebben wij wat ge
dronken met Jan, de eigenaar van de camping. Dat bood
ons mooi de gelegenheid om afspraken te maken voor 27
augustus. Het weekend van de 27ste is het de Europese
nacht van de vleermuis en dan worden er vele vleer
muis-gerelateerde activiteiten georganiseerd. Wij zijn dan
weer aanwezig in Ruurlo om mensen kennis te laten
maken met dit unieke diertje. Bent u erbij?

 
Voor meer informatie, bezoek de volgende website:
https://www.nachtvandevleermuis.nl.
 
Het was een geslaagde avond met enthousiaste bezoekers,
vooral dat laatste zorgt voor een topavond.
 
Suzan, Hillie, Erik, Anke & Kevin.
 
Foto’s: Erika Ordelman & Hillie van de Peppel

Buro Collou  Looweg 10 7152AL Eibergen

E: jac@burocollou.nl  T: 0545-479765 www.burocollou.nl

tuin & landschapsontwerp 

Tuin- en landschapsontwerp voor overheden, instellingen en pariculieren:
• Beleef- en beweegtuinen    • Openbare ruimte   • Natuurinriching
• Tuinen en boerenerven    • Landschappelijke inpassingen

Kopij
 
Kopij voor het volegnde nummer uiterlijk 15 november aanleveren.
Op bladzijde 3 ziet u hoe.
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Koekoek – een vreemde vogel ?
(of een luie donder)
AUTEUR:  GEERT OP DE LAAK

Verslag Thema-avond over de koekoek op woensdag 11 mei 2022
Locatie: Natuurpark Kronenkamp te Neede
Spreker: Kevin Collins (docent Hogeschool Saxion Enschede en secretaris KNNV)
Toehoorders: 12                                                                                                           
 Vooraf konden de toehoorders op grote vellen noteren wat men wist van de koekoek, zoals: ‘roept zijn naam; tijdelij
ke gast; legt ei in een ander nest en verwijdert het reeds aanwezige ei uit het gastnest; het gaat slecht met deze vogel
soort enz.
Al deze punten zouden later nog terugkomen in de voordracht.

De kennis en het enthousiasme van Kevin waren aanste
kelijk en een voorbode voor een informatieve en leuke
thema-avond.
Kevin begon met een stukje historie. Verwijzingen naar
muziek: De pastorale (6e symphonie van Beethoven);
Film: One flew over the cuckoo’s nest; Trivia: de koe
koeksklok; Liedjes en spreekwoorden en gezegdes: ‘Dank
je de koekoek’. De koekoek stond vroeger symbool voor de
duivel (in vroegere Godvrezende tijden sprak men niet
over de duivel, maar in symboliek, zoals de koekoek).
Deze vogel was niet geliefd en stond voor ‘geen geloof in
wat je zegt’.
 
De koekoek (cuculus canorus) is een vogelsoort uit de fa
milie van de koekoeken (Cuculidae). Hij plant zich in de
zomer voort in een groot deel van het Noordelijke deel
van Eurazië en overwintert in Centraal Afrika, met name
in Congo (3600 km van de broedplaats). De koekoek dankt
zijn naam aan de opvallende roep  van het mannetje dat
klinkt als een hol aanhoudend “goe-koeh”, waarbij de
begintoon iets hoger is dan het eind. De zang is van eind
april tot in juli te horen. De koekoek is een slanke vogel
ter grootte van een houtduif (tussen 32 en 36 cm) met
spitse vleugels en een lange afgeronde staart. Door de
strepen op de borst en de spitse vleugels lijkt de koekoek
 op een sperwer. Hij kan zelfs het geluid nabootsen, wat
goed uit komt bij ‘nest verovering’. De koekoek is een uit
gesproken insecteneter; voornamelijk (behaarde) rupsen
staan op het menu. Maar ook kevers, krekels, sprinkha
nen en libellen.

 
VOORTPLANTING
 
Dit onderdeel wordt door Kevin met beleving uitvoerig
besproken. De koekoek is een broedparasiet en maakt ge
bruik van waardvogels: deze broeden het ei uit. Favoriete
waardvogels in Nederland zijn: de kleine karekiet, heg
genmus en de graspieper. Gevolgd door de witte kwik
staart, rietzanger en de bosrietzanger. Opvallend is dat de
roodborst en winterkoning in Nederland voor de koekoek
geen waardvogel zijn, terwijl dat in Duitsland wel het
geval is.
De voortplantingscyclus gaat als volgt. Het mannetje lokt
vanaf eind april de vrouwtjes en gaat paren. Het vrouwtje
gaat opzoek naar een nest van de favoriete waardvogel. Zij
heeft maar weinig tijd om het ei te leggen. Zij houdt zich
heel stil en probeert zo dicht mogelijk bij het nest te
komen en wacht dan het juiste moment af. Hoe dichterbij
zij bij het nest kan komen, hoe groter de kans op succes :
22% bij 5 m.; 10% bij 10m. en 1% bij 40 m. Is het moment
daar dan is de duur van het leggen vrij kort (4 tot 158
sec.). Bij een karekiet duurt het leggen van een ei 20 tot
60 min. Het vrouwtje gaat op de rand van het nest zitten.
Eén ei wordt ingeslikt tot in de krop van de keel en de
ander wordt snel in de snavel genomen. In de tussentijd
wordt het koekoeksei gelegd en vliegt zij weg. Kijkt vaak
niet eens om of het wel goed is gegaan.
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Vaak duwt het jong de overige eieren/kuikens uit het nest.
De meeste vogelouders stemmen de hoeveelheid voedsel
af op de hoeveelheid opengesperde bekjes in het nest. De
jonge koekoek kan echter het ontbreken van de andere
jonge vogels compenseren door snelle geluidssignalen te
produceren, waardoor het lijkt of er meerdere bekjes te
voeden zijn. Ook de grote oranjerode keel stimuleert de
waardvogelouders. Zelfs de onderkant van de vleugels
(dezelfde kleur als de bek) worden gebruikt voor het be
delen om voeding; zeer geraffineerd!
Na +/- 20 dagen vliegt het jong uit. De uitgevlogen koe
koek is vaak groter dan de pleegouders. Toch zal de veel
kleinere waardouder het jong blijven voeden totdat het
sterk genoeg is om zelfstandig door het leven te gaan.
 
TREK
 
In heel West-Europa is de koekoek een uitgesproken zo
mervogel. Begin augustus trekken zowel de oude als de
jonge vogels naar Afrika naar een gebied ten zuiden van
de evenaar.

Koekoek steelt een ei  en legt daarvoor in de plaats haar eigen ei

De kleur, afmeting en tekening van het koekoeksei lijkt op die van de betreffende waardvogel. In de vrouwelijke af
stammingslijn heeft het koekoeksvrouwtje een voorkeur voor een bepaalde waardvogelsoort. Als het jong groot ge
bracht is in een karekietnest, dan legt het vrouwtje een nagebootst karekiet ei in het desbetreffende nest. Omdat het
koekoeksvrouwtje de eieren niet hoeft uit te broeden en groot te brengen, heeft zij veel tijd over om in korte tijd meer
dere eieren te leggen. Begin juni legt het vrouwtje 10 tot 25 eieren in verschillende nesten, echter maar één ei per nest
en meestal in nesten van dezelfde waardvogelsoort. Het ei van de koekoek komt eerder uit (broedtijd 11 dagen) dan dat
van de waardvogel (12-13 dagen).

Ze zoeken de nabijheid van water en de savannegebieden
met acaciabegroeiing op. Tijdens de trek  vliegen de vo
gels voornamelijk ’s nachts. De route voert via de west- of
oostkant van de Middellandse zee vv. Het zijn enorme af
standsvliegers. Onderzoek in 1999  wees  uit, dat een ge
zenderde mannetjeskoekoek  in juni via Mongolië naar
Zambia vloog en in mei 2020 terugkeerde: een afstand
van 26.000 km!!!
Hoewel de koekoek in heel Europa voorkomt (behalve IJs
land), is de vogel in Nederland als kwetsbare soort op de
rode lijst gezet. De voornaamste oorzaak voor de terug
gang is de uitdunning van het bestand van waardvogels
Dit komt door de verstoring en vernietiging van het leef
gebied door de landbouw. Hierin wordt veel gebruik ge
maakt van gifstoffen, wat een nadelig effect heeft op de
insectenpopulatie als voedselbron voor de waardvogels.
 
De koekoek is een bijzondere en interessante vogel die
zeker een avondvullend elezing waard was, mede door het
boeiende en aanstekelijke verteltalent van onze gastspre
ker Kevin Collins.
 
Foto's: Rob van Bruchem
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Wandeling langs de Slinge
tussen Groenlo en Ruurlo
AUTEUR: ANDRé HENDRIKS

 
Het is prachtig weer op 15 mei en we gaan in 2 groepen wandelen. We zijn met 4 gidsen en dat komt goed uit.
Het eerste stuk lopen we over de zandweg, er zit veel pluis aan de katjes van de wilg waar je in deze tijd van het jaar
hooikoorts van kunt krijgen.

De bladeren van de ratelpopulier kun je goed horen. Op de
achtergrond horen we de koekoek waar veel verhalen over
worden verteld want woensdag was er een lezing geweest
over de koekoek. Deze was door een aantal wandelaars
bijgewoond.
Na een tijdje lopen we een nieuw natuurterrein in wat
zo’n 10 jaar geleden nog landbouwgrond was en nu is
omgetoverd tot een mooi natuurgebied.
De wind waait door de grassen die mooi van kleur zijn
met daartussen boterbloemen, de echte koekoeksbloem,
de gele iris en de eerste orchideeën. Her is een oase van
rust. We horen de boompieper naar boven zingen en zich
als een parachute weer naar beneden laten vallen.

Blauwe breedscheenjuffer
Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys

Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum

We zien nog 4 ooievaars overvliegen en horen de kieviet
en wulp maar niet in groten getale. Ook de eerste voor
jaarsvlinders zoals oranjetipje en blauwtje en koolwitje en
vele soorten hommels laten zich zien.
We naderen de pauzeplek waar de koffie klaar staat. Er
worden veel verhalen uitgewisseld maar dat van de koe
koek blijft hangen. Het laatste stuk lopen we langs de
Slinge en zien we een totaal ander landschap. Achter de
dijk groene weilanden, geen vogel te zien, een kleur mals
groen. Maar waar de Slinge stroomt zie je alle kleuren
groen en bosschage waar we de karekiet, de tjiftjaf en de
nachtegaal horen en de vele bloemen zoals de ratelaar,
haviksbloem en ook (niet zo fraai) de Japanse duizend
knoop zien.
Zo wandelen we langs de meanderende Slinge waar nog
een zwaan met ons meezwemt. Het was een prachtige
wandeling, een verrassend mooi stukje natuur tussen
Groenlo en Ruurlo.
Met dank aan de gidsen.
 
Foto's: Robert Schadd
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Wilhelminastraat 7, Winterswijk

tel. 0543 - 53 18 80  www.rgomakelaars.nl

UW HUIS VERKOPEN ?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs, 

ook ‘s avonds en op zaterdag!

Gaten in het zand
AUTEUR: WILMA LEEUWENBURGH

 
Door de gidsenopleiding die ik bij het IVN volg, merk ik dat ik meer oog krijg voor detail en bijzondere dingen in de
natuur. Zo vielen mij begin mei onder een afdakje in onze tuin vele conische gaten in het mulle zand op met een
doorsnee van 5-7 cm. Een vogel, een muis?? Ik maakte een foto en stuurde die naar mijn mentor. Die antwoordde: leg
er maar een mier in. Alzo geschiedde.
 

Ik lag op mijn buik om te zien wat er gebeurde. In het
eerste gat niets. De mier had moeite om uit het los rollen
de zand te kruipen. Maar bij een tweede gat werd mijn
geduld beloond en zag ik dat er van onderuit het gat uit
het “niets” zand tegen de mier aan werd gegooid zodat
die onder in het gaatje viel. Plots werd de mier naar bene
den getrokken!

Het blijkt de mierenleeuw te zijn. Dit is de larve die wat
weg heeft van een pissebed, maar dikker, ronder en met
twee grote kaken. Met hun lijf en achterpoten maken ze
een vangkuil en kunnen maanden wachten op een prooi.
Eenmaal gevangen spuit de larve giftige verteringsstoffen
in de prooi en zuigt hem leeg, waarna de huid weggesme
ten wordt. Die zie je dan ook liggen.

De mierenleeuw behoort tot de netvleugelen en ziet eruit
als grote bruine gaasvlieg of waterjuffer. Typerend zijn de
“hockystick”vormige voelsprieten. In Nederland zijn er
twee soorten: de gewone mierenleeuw (met gevlekte
vleugels) en de zwartkopmierenleeuw. Deze volwassen
mierenleeuwen leven maar een kleine veertien dagen. Ze
zoeken een partner, paren en zetten de eitjes af in mul,
droog zand. Dat worden larven die wel tot drie jaar on
derin hun vangkuil leven. Het zijn alleseters, maar mijn
pissebed werd niet aangeraakt. Die past ook niet in deze
biotoop.  Aan de naam te zien is de mier favoriet. De larve
groeit en groeit, barst uit zijn vel en vervelt drie keer. Dan
wikkelt hij zich in en wordt een pop. Door de kleverige
draad blijft er zand aan hangen en valt hij niet op.

Toen ik een maand later nog eens ging kijken onder het
afdak, werd niet op mieren gereageerd en lagen er om
hulsels. Misschien waren ze inmiddels allen gevlogen.
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Weerpraatje zomer 2022
AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

 
Wat valt er weer veel te vertellen over het weer en de natuur. Ieder snakt naar een buitje, overal in het land valt wel
regen, alleen bij ons in oosten niet. Op dit moment is het 15 juli 2022.

Je kunt geen dag de krant openslaan of er staan weer
stukken in over droogte en hoge temperatuur van boven
de 30 graden die ons te wachten, tropisch dus. Ons drink
water loopt gevaar, bijna geen buffer meer. Grondwater
peil is ook te laag. Nog een stukje uit de krant: ook daalt
de waterstand in de grote rivieren zoals in de Maas. Dat
was in juni. Bij zo’n lage waterstand spreekt men over
“ dreigend watertekort”. Vandaag een stukje uit Tubantia
van . Theo Hakkert, die schrijft: “Het is de toon die de
muziek maakt”. Zo is het ook vind ik zelf. De a.s. hitte
golf, met voor maandag 33 graden en dinsdag 38 graden.
Maar het is gewoon zomerweer. Het gebeurt wel vaker dat
we tropische dagen hebben, hoort bij de zomer. “Over
drijven is ook een kunst” zegt Theo. Weer helemaal mee
eens.

 
Even een terugblik over de lente achter ons. Het gaat over
de maanden maart, april en mei 2022. Die waren aan de
warme kant. En bovengemiddeld aantal uren zon. Te
droog. We zitten nu in de zomer, en op 18 juni hadden we
de 1e tropische dag in Neede. Tussen noord en zuid Ne
derland hadden we 18 graden verschil. Dat komt niet zo
vaak voor.
 
Op maandag 27 juni was er een windhoos, ook wel torna
do genoemd, in Zierikzee in Zeeland.. Daken van huizen,
in korte tijd veel schade, en helaas 1 persoon overleden.
Volgens de burgemeester was er geen tijd om de bevol
king te waarschuwen. Komen windhozen vaker voor? Ja
zeker. Soms dichtbij. Ik zal er een paar opnoemen.

•   Borculo 1925
•   Neede 1927
•   Chaam en Tricht 1967
•   Ameland 1972
•   Moerdijk 1981
•   Ameland 1992
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(advertentie)

 
Bij ons op maandag 27 juni waren door de rukwinden vele
takken van de bomen gerukt. Zie foto’s . Op deze dag viel
er totaal 9 mm regen.
 
Hoe verder met deze zomer 2022? We weten het niet.  Als
de hogedrukgebieden in de buurt blijven, dan lijkt het een
mooie zomer te worden. Maar niets is zeker. De weerbe
richten kunnen maximaal maar 14 dagen vooruit kijken.
Op dit moment blijft het wel zomers weer. Spanje  en
Frankrijk hebben nu hittegolven. Dat is dichtbij als de
wind uit het zuiden gaat waaien.
 
We naderen nu de Hondsdagen. Dat is van 19 juli tot 18
augustus. De tijd van de hondsdagen is een zomerperiode
waarin het weer vaak erg warm, broeierig, benauwd, re
gen– en onweerachtig kan zijn. Heel dikwijls bereiken we
in deze tijd het topje van de zomer.
Oud bijgeloof vertelt dat honden in deze dagen uiterst ge
voelig zijn voor de gevreesde razernij, hondsdolheid ge
noemd. Ook in deze tijd waren, vroeger dus, etenswaren
en vooral melk extra vlug bedorven.

 
De schoolvakantie is hier gestart. Ik wens allen een mooie
vakantie toe en blijf genieten van alles om je heen. Kijk
regelmatig naar boven, hoe is het weer en komt er een
donkere lucht aan, kijk uit! En luister naar de plaatselijke
weerberichten. Vooral in het buitenland.
 
Nogmaals een prettige vakantie!
 
Ik eindig met een weerspreuk die gaat over de maand au
gustus:
 
Als augustus zonder regen heen gaat,
De koe maar mager voor de kribbe staat.
 

Kopij
 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 15 november
2022 aanleveren.
Op bladzijde 3 ziet u hoe.
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Reünie NGO-groep IVN Oost-
Achterhoek op 25 juni 2022
AUTEUR: HENNIE WIELAND

 
De uitnodiging van Joop Pasman voor de jaarlijkse reünie werd enthousiast ontvangen door de oude IVN-groep. In
2016 hebben we elkaar ontmoet voor de IVN-cursus natuurgids (NGO). Ieder zeer gemotiveerd en met interesse in de
natuur. Elk jaar hebben we een grote opkomst en is het weer een vrolijk en interessant weerzien en dit jaar had Joop
een mooie wandelroute bedacht in Diepenheim in Hof van Twente.

Joop ontvangt ons eerst met een kopje koffie in zalencen
trum Beltman in Diepenheim. Vandaaruit vertrekken we
voor de wandeling is de planning.
Diepenheim is een stadje in de gemeente Hof van Twente
in de Nederlandse provincie Overijssel, gelegen aan de
Regge. Diepenheim (Nedersaksisch: Deep'n, “het stedeke’
volgens de bewoners) 2.700 inwoners een centrum voor
beeldende kunst en staat bekend om de kastelen en have
zaten en de in stijl aangelegde tuinen en parken.
We starten de wandeling op de toegangslaan naar de ha
vezate landgoed Nijenhuis onder de kundige begeleiding
van Joop. (Een havezate is een versterkt huis (burcht),
hofstede, hof of hoeve. Oorspronkelijk was het een bena
ming voor een grote boerderij met land. De oprijlaan heeft
twee paden links en rechts van de laan. Een zijpad voor
leveranciers en een voor het personeel. De middenbaan
hoogstwaarschijnlijk voor de heer des huizes zelf en zijn
gasten. Je kunt je er iets bij voorstellen met een span
paarden en statige koets. De laan loopt door tot in de kern
van het dorp Diepenheim.

Groepsfoto

Deel van de oude gracht

Naast de laan is er nog stukje van de oude gracht te zien
en wat verder in een weiland ernaast ligt een klein ge
bouw dat werd gebruikt als ijskelder. De meeste ijskelders
in West-Europa dateren uit de 19de eeuw. Vaak werden ze
gerealiseerd binnen de context van een kasteeldomein.
Het ijs werd meestal in de winter gekapt in de naburige
kasteelvijver. Vertelt Joop.

Huis Nijenhuis

Het kasteel staat prominent tussen twee bijgebouwen
omringd door een parkachtige tuin. De bijgebouwen zijn
een soort koetshuizen die nu verhuurd worden. We ver
volgen een pad door het park richting de korenwatermo
len Den Haller. Vanwege de historische waarde heeft de
watermolen met omgeving de status beschermd dorpsge
zicht. De molen wordt aangedreven door het water van de
Diepenheimse Molenbeek die zijn water weer uit de
Schipbeek ontvangt. De watermolen is nog grotendeels in
zijn oorspronkelijk vorm bewaard gebleven. Op verzoek
laat de molenaar ons de werkende molen zien. Als je de
ruimte binnenkomt zie en voel je een heerlijke rustieke
sfeer waarin de molenaar nog tot 1970 heeft gewerkt.

Watermolen Den Haller
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Vandaaruit volgen we de route naar een mooie weide met
wilde bloemen en planten. De bovenlaag is afgegraven
waardoor de oude zaden van wilde planten weer kans
krijgen te ontkiemen. Er staan orchideeën, grote pimper
nel en we zien de Sint=jansvlinder. De weide wordt door
een groep vrijwilligers ieder jaar onderhouden. Boven ons
horen we de buizerd roepen.

De hazelworm

Telkens als we een groepje zien bukken en aandachtig
zien turen weten we dat er iets bijzonders te zien is. Daar
herken je IVN-ers aan.

Er hoppen kleine kikkertjes over het pad. Groene kikker
tjes en we zien jonge padden. Erika weet het verschil in
lopen tussen een kikker en een pad. Een pad loopt echt en
een kikker springt. We nemen de proef op de som. De kik
kertjes bevestigen inderdaad de bewering.
We vervolgen het pad en Joop wijst ons op een eilandje
midden in de gracht. Op het eilandje groeit een enorme
stuik rododendron. In bloei verandert het eilandje in een
ware bloemenzee.
Terug op de laan is het druk met fietsers en wandelaars.
Op het middenpad ligt een hazelworm. Dood en platgere
den. Hazelwormen zie je soms op bospaden liggen om
zich op te warmen in de zon. De hazelworm is een pootlo
ze hagedis van maximaal 40 cm lang. Vaak wordt hij ten
onrechte voor een slang aangezien. Net als de andere Ne
derlandse hagedissen kunnen hazelwormen bij gevaar
hun staart afwerpen, iets wat slangen niet kunnen. Ha
zelwormen hebben een lange staart, die ongeveer de helft
van de lichaamslengte uitmaakt. Het lichaam van de ha
zelworm is veel stijver dan dat van slangen. Dit is tijdens
de voortbeweging ook duidelijk zichtbaar. Habitat: Gras
sige bosranden met kreupelhout. De levensverwachting
van deze bijzondere diertjes, is ongeveer 12- 15 jaar. Ha
zelwormen zijn slome jagers die zich voornamelijk voeden
met slakken, wormen en insecten (larven). Jagen doen ze
voornamelijk in de schemerende vooravond. De paarperi
ode is in mei. Daarna zijn het de drachtige vrouwtjes die -
om de ontwikkeling van de embryo’s te stimuleren -
meer tijd spenderen aan het zonnen dan de mannetjes.
Vooral in juli zijn opvallend veel vrouwtjes te zien. De ha
zelworm is eierlevendbarend (ovovivipaar) en de jongen
worden geboren rond juli en augustus in een dunne eier
schaal die enige seconden of minuten na de geboorte
scheurt. De dracht van de hazelworm duurt ongeveer drie
maanden. Per worp komen zo'n 3 tot 26 jongen ter we
reld. (Ravon)

We eindigen onze wandeling weer bij zalencentrum Belt
man waar we nog even napraten en genieten van een
heerlijke maaltijd. Een dankwoord aan Joop die ons op een
mooie wandeling heeft begeleid en ons heeft meegeno
men terug in de tijd.
De eerste ideeën voor de reünie in 2023 zijn er al, we ver
heugen ons erop.
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De Pluktuin
AUTEUR: ANDRé HENDRIKS

Er is weer veel gedaan in de bloemen pluktuin. Op dit moment, begin juli, staan er al veel bloemen in bloei en wordt
er dagelijks geplukt en geoogst. Zoals: kruisbessen, frambozen, boontjes, aardappelen, courgettes en de eerste toma
ten.
 

De vlinders weten de tuin ook al volop te vinden. Dit jaar
veel dagpauwogen en dat is niet gek want de brandnetels
zaten vol met rupsen. Soorten die we ook veel zien zijn:
koolwitje, citroenvlinder, gehakkelde aurelia, kolibrie
vlinder, atalanta en vele nachtvlinders.
Er is een insecten hotel geplaatst en daar maakt de sluip
wesp veel gebruik van. Zij vangen rupsen en andere in
secten weg en nemen ze mee naar het hotel waar ze in
een opening worden gestopt. De wesp legt eitjes op deze
prooi en metselt het gaatje dicht. Na een tijdje komen er
wespen uit. Op deze manier beschermen we onze planten
tegen vraatschade.
En we hebben bloempotjes gevuld met stro in de fruitbo
men gehangen. Daar kruipen de oorwormen in en die eten
weer veel luizen en andere insecten op.
We hebben een experiment gedaan met het kweken  op
strobalen. Deze eerst bewerkt met kunstmest en na 2
weken ingeplant. De slakken hebben helaas de planten
opgegeten.
De slakken waren ook een probleem voor de dahlia’s.
Alles wat er overdag opgroeide werd er
's nachts weer afgevreten. We hebben er vele weggevan
gen en uitgezet aan de overkant van de weg bij een sloot.
De appels vallen nu al van de bomen want het is al een
hele tijd erg droog.
Zo zie je maar weer, tuineren gaat niet allemaal vanzelf
maar het blijft boeiend .
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De Floriade en het
vleermuisobject van de
vleermuiswerkgroep
AUTEUR: ANKE HOLLINK

 
Begin juli brachten we een bezoek aan de Floriade Expo 2022.
Eens in de tien jaar vindt deze tuinbouwtentoonstelling plaats, die dit jaar  het thema “GROWING GREEN CITIES”
heeft meegekregen.
De Floriade gebruikt dit thema om steden groener, gezonder en leuker te maken.
Veel aandacht is er voor het verduurzamen van de tuin met veel aandacht voor biodiversiteit. Prachtige voorbeeld-
borders en heel veel voorbeelden van mooie, functionele insectenhotels.
Speciale aandacht was er van ons voor een diervriendelijke muur, geschikt voor egels, muizen, insecten en de vleer
muis .Deze muur bevind zich in de tuin van Wilde Weelde, de vakgroep natuurrijke omgeving.

Via de Tuinen van Geerdink uit Neede (natuurlijk en na
tuurrijk ontwerp en onderhoud) kwam de vraag of er bin
nen onze werkgroep leden waren die van twee duikers van
“enige omvang “ een vleermuis-onderkomen konden
bouwen, dat geïntegreerd moest worden in deze natuur
muur. Ons werkgroeplid Arie Kornegoor (vleermuiswerk
groep IVN Oost-Achterhoek & Vleermuizendorp Neede) is
dit avontuur aangegaan en is samen met Leo Geerdink
aan deze opdracht  begonnen en ze hebben er een heel
bijzonder vleermuisonderkomen van weten te maken.
De twee duikers zijn eerst op elkaar gestapeld, waarbij de
open kanten de voor- en achterzijde zijn. Deze zijn voor
zien van een “spouwmuur” van ruw hout en in het ver
blijf is een natuurlijk uitgeholde boomstam gehangen
voor de vleermuizen die het liefst in een holle boom sla
pen.

In de voorzijde van het vleermuisonderkomen is een in
vliegopening in brievenbusformaat gerealiseerd, wat voor
vleermuizen voldoende is om het object binnen te vliegen.
De zolder en vloer zijn nog van ruw beton, zoals de duiker
van oorsprong er van binnen uitziet.
Toen vrij snel na de bouw van dit “vleermuishotel” mel
ding kwam dat de eerste vleermuizen rond de invliegope
ning waren gesignaleerd was dat een enorme opsteker
voor Arie en Leo, die zeker een compliment verdienen
voor dit bijzondere bouwwerk.
Nu we het toch over bouwen hebben: ook op het gebied
van wonen kun je op de Floriade diverse voorbeelden zien
van biobased bouwen met bijzondere natuurproducten.
En voor iedereen ,die deze plek nog wil bezoeken: de we
reldtuinbouw tentoonstelling Floriade expo 2022 is nog
tot en met 9 oktober 2022 in Almere te bezoeken.
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Zie ook de actuele agen
da's op:
 
www.ivn.nl/oost-achterhoek
www.knnv.nl/oost-achterhoek
www.ivn.nl/afdeling/noord-middden-achterhoek

Agenda
Zondag 21 augustus 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Heischraalgrasland en venvegetatie.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Start: 13.30 uur.
Verzamelpunt: Boldijk 6, Halle.
 
Zondag 11 september 2022 IVN NMA
Wandeling op Ampsen.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats kruising Oude Lochemseweg en
Laan van Ampsen/Aardappeldijk.
 
Zondag 18 september 2022 IVN Oost-Achterhoek
Excusrie: Op zoek naar de klokjesgentiaan.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Visschemorsdijk, Neede, parkeerplaats na de
brug over de Buurserbeek.
 
Zondag 25 september 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Inventariseren en determineren Bor
kensebaan en Nonnenven.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Start: 13.30 uur.
Verzamelpunt: Blankersweg in de bocht bij houten hek
van Geldersch Landschap.
 
Woensdag 12 oktober 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Nieuwe natuur op de Vennebulten en in
het Aaltense Goor.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: 't Romienendal, Aladnaweg 3, 7122 RN Aalten.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zondag 16 oktober 2022 IVN Oost-Achterhoek
Excursie: Door het oude hoevenlandschap.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Hoek Boomkampweg-Blekkinghofweg, Haart
(Aalten).
 
Woensdag 9 november 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Planten en dieren schrijven geen boeken.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Win
terswijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zondag 13 november 2022 IVN NMA
Wandeling Onderlaatse Laak/’t Waliën.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Kruising Oude Borculoseweg/Warkenseweg,
Warnsveld.
 
Zondag 20 november 2022 IVN Oost-Achterhoek
Excursie: Wandelen in de herfst.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Denneweg, Haarlo.

 
Zondag 11 december 2022 IVN NMA
Excursie landgeod Zelle.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: 7sprong kasteel Zelle, nabij Ruurloseweg 92,
Hengelo.
 
Zondag 18 december 2022 IVN Oost-Achterhoek
Excursie: Winterwandeling.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats De Waareise aan de Waareise in
Zieuwent.

Excursies KNNV
 
Voor deze periode geen informatie ontvangen, kijk op de
website voor aankondigingen van activiteiten.

Winter in het Korenburgerveen
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Hoveniersbedrijf:

- Aanleg 

- Renovaie
- Onderhoud van tuinen

Groencentrum:

- Ruim assoriment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Hoeninkstegge 5 Winterswijk Meddo 0543-569302


