
Kle
efk

ru
id Contactblad IVN Raalte

Instituut voor natuureducatie 
en duurzaamheid.

Zomer 2019



Zomer 2019    jaargang 25   nummer 2

Inhoudsopgave
Colofon ................................................................................................................. 3
Voorwoord ............................................................................................................ 4
Van de redactie ..................................................................................................... 5
Jaarverslag Werkgroep Vogelzang ....................................................................... 7
Steenuil met prooi .............................................................................................. 10
Mag ik mij even voorstellen? .............................................................................. 11
Een goed begin voor de steenuilen .................................................................... 12
In memoriam Paul Uijttenboogaart ..................................................................... 13
Weidevogels bescherming met drone ................................................................ 15
Dag, mag ik mij even voorstellen? ..................................................................... 18
Excursie Boetelerveld ......................................................................................... 19
Leden werkgroep Wilde planten ......................................................................... 20
Bestuur en coördinatoren ................................................................................... 23
Programma van IVN Raalte ............................................................................... 24

foto: Pascal Hendriks        Brilduiker



3

Colofon

Kleefkruid

Kleefkruid is het contactblad voor 
leden en donateurs van IVN Raalte, 
Instituut voor natuureducatie 
en duurzaamheid.
Kleefkruid verschijnt 3 maal per jaar.

Redactie:
Reni Sterkman
Marie-José van Beurden
Westdorplaan 16
8101 BE Raalte. tel. 353751
kleefkruid@outlook.com

Contacten adverteerders:
ivnraalte@gmail.com 

Lay-out:
Jos Harink
De Spinde 37
8102 LA Raalte. tel. 362944
j.harink@gmail.com

Contributie
Leden: € 17,50; jonger dan 18 jaar of 
tweede lid binnen een gezin: € 7,--.
Contributie jeugdleden: € 7,–.
Donateurs: € 10,–.

Machtiging: 
Het bestuur vraagt leden die IVN nog 
geen machtiging hebben gegeven 
voor het automatisch overmaken van 
de contributie, contact op te nemen 
met het secretariaat. 
Bankrek: NL06 RABO 035 45 71 710 

Kopij voor
volgende kleefkruid

inleveren
vóór 15 oktober 2019
bij M.J. van Beurden

kleefkruid@outlook.com

Wil je Kleefkruid voortaan graag
digitaal ontvangen? 

Mail dan naar: 
ivnraalte@gmail.com

Onder vermelding van:
 naam, adres en mailadres.

Dan kunnen de gegevens genoteerd 
worden in de ledenadministratie.

De meest actuele informatie staat 
op onze website:

www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte



4

Voorwoord

Waar liggen onze grenzen?

Regelmatig worden we door leden (of niet-leden) benaderd met,  laat ik het maar 
gemakshalve “politieke kwesties” noemen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over: het 
opzetten van een camping, het illegaal(?) plaatsen van een paardenstal, confetti  
tijdens de carnavalsoptocht, een nieuw uitbreidingsgebied voor woningen. Deze 
benaderingen gaan dan vergezeld met de oproep om actie te onderneming tegen 
deze,  in hun ogen niet wenselijke,  activiteiten.

Deze verzoeken worden altijd in het bestuur besproken. Er wordt gekeken wat 
haalbaar is binnen onze mogelijkheden om er iets mee te doen. Soms lukt dat wel, 
vaak ook niet. Allereerst moeten we ons ook verdiepen in de situatie. De zaken 
moeten immers van diverse kanten bekeken worden. En we moeten het ook doen 
met de kennis en kunde (en tijd)  die de bestuursleden hebben. Een speciale werk-
groep “omgevingsvisie” , zoals we die in het verleden hadden,  bestaat niet meer. 
Ook moeten we oppassen dat we ons niet voor het beruchte karretje laten span-
nen. Soms is het beter te besluiten om bewoners zelf hun tegenstrijdige belangen 
op te laten lossen. 

Blijft staan dat we best bereid zijn om ons  in bepaalde zaken te verdiepen. Dan 
hebben we daar wel de  nodige kennis voor nodig. Dus als er iemand is, die zich in 
dergelijke verzoeken wil verdiepen, laat het ons horen.

Ik wens jullie veel leesplezier met dit zomernummer. Voortaan zal Kleefkruid 
driemaal per jaar verschijnen in plaats van viermaal.

Jan Hendriks
voorzitter

foto: Pascal Hendriks        Torenvalk
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Wat gaat er veranderen?

Beste IVN-ers,
Vorig jaar bestond IVN-Raalte 25 jaar. Vanwege 
dit jubileumjaar verschenen voor het eerst alle 
boekjes in kleur. Hierop kwamen veel positieve 
reacties. Daarom is in overleg met het bestuur 
besloten, dat “Kleefkruid” in het vervolg altijd in 
kleur wordt gedrukt.
Jazeker! Kleefkruid wordt kleurrijker! 
Gelukkig leven we in een tijd, waarin iedereen wel 
een digitale camera of een  telefoon op zak heeft, 
waardoor steeds meer verslagen van prachtige 
foto’s  worden vergezeld. Zelfs nachtcamera’s  en 
drones doen hun werk. De mooie natuurfoto’s die 
ingestuurd worden zijn het zeker waard om afge-
drukt te worden in kleur. Dit maakt “Kleefkruid” 
steeds mooier  en kleurrijker.

Bovendien is  afgesproken, dat “Kleefkruid “  3x 
per jaar zal verschijnen; er komt dan een lente-, 
zomer- en gecombineerd herfst/winternummer.                                                                                                                 
De besparing van één nummer en de verzend-
kosten daarvan,  komen  dan ten goede aan het 

in kleur uitbrengen van de drie andere edities. Bovendien zit er dan iets meer tijd 
tussen de uitgaven. En dit geeft jullie als  vrijwilligers weer iets meer tijd , om leuke 
gebeurtenissen in de natuur vast te leggen en jullie activiteiten te beschrijven en 
te mailen. Zeker  omdat de algemene ledenvergadering al vaak begin maart is ge-
pland en de jaarverslagen al vroeg binnen moeten zijn.                                                                     
Verder is besloten, dat de  uitnodiging voor de algemene  ledenvergadering  (en 
het verslag van de vorige vergadering) niet meer in “Kleefkruid” komen  te staan, 
maar  digitaal worden  verzonden. Dit in verband met boekjes,  die naar andere 
verenigingen worden verzonden en in openbare gelegenheden worden gelegd.                                                                                                                                          
Mensen zonder internet krijgen de uitnodiging dan schriftelijk.(Dit zal ook in de 
nieuwe statuten vermeld worden.)

En dan nog even dit: 
Een jaarverslag dat al heel vroeg binnen was, het 
jaarverslag van de werkgroep vogelzang, is per abuis 
niet in de lente uitgave geplaatst. Daarom  kunnen jullie 
in dit nummer genieten van dit mooie verslag van Jeroen 
Willemsen. 

Van de redactie
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Sinds een paar jaar werk ik met veel plezier aan “Kleefkruid”, dat met recht een 
boekje is vóór en dóór onze leden. Als ik de verslagen lees, wordt het mij steeds 
weer duidelijk, hoeveel werk er door onze vrijwilligers wordt verzet. En ik vind het 
prachtig, dat er buiten dit werk ook nog de tijd gevonden wordt, om er een verslag 
van te maken en naar “Kleefkruid” te mailen. Klasse!
Laten we wat dit betreft maar op de oude voet verder gaan: vergeet de camera niet 
en mail! Dan zorgen we er samen weer voor , dat er nog heel veel  mooie boekjes 
zullen verschijnen, waarin we elkaar op de hoogte houden van onze activiteiten en 
belevenissen.  

Marie-José van Beurden
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Jaarverslag Werkgroep Vogelzang

In 2018 werd er in 2 groepen de cursus vogelzang gehouden. Elke groep bestond 
uit 15 deelnemers die op 6 ochtenden (dinsdag of vrijdag) en 1 avond op zoek 
gingen naar vogels. Op dinsdag onder leiding van Rob en ondergetekende, op 
vrijdag met Els en Agnes, op beide dagen vaak vergezeld met de deskundige in-
breng van Louis en/of Joop en onze GIO's (Gids in Opleiding) Mariet en Ellen.                                    
Uiteraard met als doel heel veel te leren over zangvogels in het algemeen en hun 
zang in het bijzonder.

Het is altijd weer geweldig als de cursisten na verloop van tijd de zang van diverse 
vogels beter leren kennen en daar zo enthousiast over worden. Want het blijft een 
lastig iets, die vogelzang. Maar als je er telkens een paar soorten  bijleert en ont-
houdt dan kun je een "nieuw" geluid beter herkennen en met behulp van de cursus-
leiders ook die weer koppelen aan een bepaalde soort. 

Het weer zat ook dit jaar weer geweldig mee. Bij mooi zonnig weer laten de vogels 
zich beslist meer zien en horen.

In de bijlage de "statistieken" van de dinsdaggroep. Gemiddeld 24 soorten per 
wandeling. Een paar opvallende zaken in dit rijtje:

* 7 soorten kwamen we elke keer tegen: boomkruiper, grote bonte specht, kool-
mees, merel, roodborst, vink en winterkoninkje. Deze vogels zijn dan ook het hele 
jaar door in Nederland. 

* enkele soorten één of een paar keer 
ivm de vogeltrek. De kramsvogel al-
leen de 1e keer, daarna vertrokken naar 
het noorden/noordoosten. De boeren-
zwaluw alleen de laatste keer, daarvóór 
nog in het zuiden. Vanaf de 3e keer weer 
terug uit het zuiden en 5 keer op rij veel-
vuldig te horen en te zien: de tjiftjaf en 
de zwartkop. 

*Nederlands meest voorkomende vogel, 
de huismus, slechts 2 x gezien. Dit is te 

verklaren uit het feit dat deze soort graag in de bebouwde kom vertoeft. En hier 
wandelen we niet al te vaak tijdens de cursus.

*Hoewel het hele jaar veelvuldig te spotten:  tijdens de cursus maar één zilver-
reiger. En ook nog eens niet in levende lijve, oftewel dood in een boom tussen een 
paar takken. Mogelijk met de storm van 18 januari 2018 daar zijn einde gevonden?
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*Opvallend: de fitis maar 1 x. Ook in de periode na de vogelcursus veel minder 
waargenomen dan andere jaren. Hopelijk in 2019 weer volop aanwezig.                                                                           
*De raaf, aan de Hondemotsweg. Voor veel cursisten 
de 1e kennismaking met deze grote jongen.
*Hoewel die dag "maar" 18 soorten: op het allerlaatst 
van de wandeling man en vrouw gekraagde rood-
staart, prachtig in de kijker te krijgen, wel 10 minuten 
genoten van deze 2 mooie vogels.

*de cursus werd 
op een slotavond 
afgesloten bij Jan 
Overesch en zijn 
familie, bekend 
van de Ecologische Winkel aan de Honde-
motsweg. In 2 groepen gingen we wandelen, 
bij elke groep 3 of 4 gidsen en de waarne-
mingen werden later bij elkaar gevoegd. Mede 

vandaar het recordaantal soorten van 29.

Na deze prachtige wandeling werden we nog zeer gastvrij onthaald door de familie 
Overesch met heerlijke thee en koffie en zelfgemaakte cake. Geweldig bedankt, 
familie Overesch!  De Ecologische Winkel is zeker een bezoekje waard.

Ook dit jaar wordt de cursus Vogelzang gehouden. En wel op 3 (!) ochtenden. On-
getwijfeld weer met veel mooie vogelmomenten. 

namens de werkgroep Vogelzang,                                                                                                                                       
Jeroen Willemsen

PLAATS  R JS AL Sch.H St.H. BV OV TOT
2018   

SOORT
1 Boerenzwaluw       X 1
2 Boomklever  X X X X  X 5 
3 Boomkruiper X X X X X X X 7
4 Boomleeuwerik      X  1 
5 Boompieper      X X 2
6 Buizerd  X  X X  X X 5
7  Fitis        X 1
8 Gaai  X X X  X X X 6
9 Geelgors      X X 2
10 GekraagdeRoodstaart    X X  2
11 Glanskop X X X X    4
12 Grauwe Gans   X     1
13 Groene Specht X X X
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14 Groenling    X    1
15 Gr.Bonte Specht X X X X X X X 7
16 Grote Lijster   X X  X  3
17 Heggenmus X   X X
18 Holenduif  X  X
19 Houtduif X X  X X X X 6
20 Huismus   X  X   2  
 
21 Kauw  X  X X   X 4
22 Kievit       X  1
23 Kokmeeuw       X 1
24 Koolmees X X X X X X X 7
25 Knobbelzwaan       X 1
26 Kraai,zwarte X  X X  X X 5
      
  R JS AL Sch.H St.H. BV OV
27 Kramsvogel X       1
28 Meerkoet   X    X 2
29 Merel  X X X X X X X 7
30 Nijlgans  X X X    3
31 Pimpelmees X X X X X X X 7
32 Putter        X 1
33 Raaf        X 1
34 Roodborst X X X X X X X 7
35 Spreeuw X  X X    3
36 Staartmees      X X 2
37 Tjiftjaf    X X X X X 5
38 TurkseTortelduif    X    1
39 Vink  X X X X X X X 7
40 Vuurgoudhaan    X   X 2
41 Goudhaantje  X X X X X X 6
42 Wilde Eend   X  X X X 4
43 Winterkoninkje X X X X X X X 7
44 Witte Kwikstaart X      X 2
45 Zanglijster X X X  X  X 5
46 Zilverreiger    X!    1
47 Zwartkop   X X X X X 5
48 Zwarte Specht X   X  X  3  
     
Totaal  23 16 27 26 18 26 29

R = ’t Reelaer  JS= Jan Steen AL=den Alerdinck Sch.H.=Schoonheten
St.H.=Station Heino BV = Boetelerveld OV =Overesch Ecologisch Winkel Hondemotsweg

foto: Pascal Hendriks        Geoorde fuut
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Deze mooie steenuil kwam ik half mei tegen op een binnenweggetje in de omge-
ving van Rijssen.
Vanuit de auto heb ik een tijdje naar deze mooie vogel zitten kijken en een aantal 
foto’s gemaakt. Blijkbaar was ik erg onder de indruk van die mooie ogen, want toen 
ik thuis de foto’s op de computer bekeek zag ik pas dat de uil een vette muis in zijn 
klauwen had!

Karin In ‘t Veld

Steenuil met prooi
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Mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Grady Uyt de boogaardt, 63 jaar, geboren in Hattem.
Ik heb ruim 30 jaar in Zwolle gewoond en nu al weer meer dan 25 jaar in Raalte.
In Zwolle heb ik op de financiële administratie gewerkt bij het toenmalige GAK, nu 
UWV geheten.
Ik heb ook ruim 17 jaar gewerkt als ass. Controller bij het UWV in Apeldoorn en 
Arnhem. Sinds 1 januari van dit jaar geniet ik van mijn vervroegd pensioen.
Eind maart ben ik toegetreden tot het bestuur en houd ik me vooral bezig met de 
ledenadministratie.
Ik heb altijd een ruime belangstelling gehad voor de natuur in het algemeen, maar 
vooral de vogelwereld heeft mijn bijzondere interesse.
Graag trekken mijn vrouw Erica en ik de natuur in. Dat gaat niet altijd even gemak-
kelijk met een elektrische scootmobiel. Gelukkig heb ik er eentje die erg sterk is (en 
inmiddels al 17 jaar oud, maar niet stuk te krijgen). Mulle paden, modder, stijgen en 
dalen deren ons niet. Alleen komen we nogal eens van die vervelende klaphekjes 
tegen, die niet ver genoeg open kunnen. Of van die zigzag doorgangen. Dan rest 
ons vaak niets anders dan een andere route te kiezen, waar de GPS dan weer 
handig voor is.

Tijdens onze vakan-
ties trekken we er op 
uit met onze caravan. 
Vaak zoeken we het 
gebergte op. Dat kan 
met mijn scootmobiel, 
want het is er eentje 
van Zwitserse make-
lij, en dan heb je wat.  
We vertoeven graag 
in de Morvan en de 
Auvergne in Frankrijk. 
Ook zijn we vaak in 
Zwitserland geweest. 
De mooiste vakan-
tie was echter die 
in IJsland. Wat een 
prachtige natuur. Leuk 
dat we van dicht-

bij de giervalk (met prooi) konden zien overvliegen en de papegaaiduikers tot op 10 
meter konden benaderen.
Maar in onze eigen omgeving is gelukkig ook genoeg te beleven. Jullie zullen me 
vast wel eens tegenkomen, met mijn rode vehikel, bij een activiteit van het IVN.

Grady Uyt de boogaardt
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Een goed begin voor de steenuilen

Op dit moment (23 mei) hebben de mensen van onze werkgroep zo’n kleine 
negentig steenuilenkasten  gecontroleerd op de aanwezigheid van broedende 
steenuilen. Ons “werkgebied” is de gemeente Raalte. In 38 kasten werd inderdaad 
gebroed. Dat is iets minder dan in 2018 toen 41 kasten bezet bleken.  Wel zijn we 
heel enthousiast over de legselgrootte. Er lagen gemiddeld 4,7 eieren in de kast. 
(Het landelijk langjarig gemiddelde 2000 -2015 was 3,83) We kwamen zelfs twee 
keer een kast tegen met 7 eieren, wat uitzonderlijk genoemd mag worden. Behalve 
die 7 eieren lagen er in één ervan ook nog 26 veldmuizen en 3 spitsmuizen.

 
Het voedselaanbod lijkt op dit moment zeer goed. Naast muizen en af een toe een 
vogeltje of kikker komen we ook veel meikeverschildjes tegen. Ook de buurtregio’s 
Olst-Wijhe en Hellendoorn-Nijverdal melden goede resultaten. Maar niet elk gelegd 
ei betekent natuurlijk een uitgevlogen jong. En de realiteit is,  dat minder dan 1 op 
de 4 uitgevlogen jonkies het 1e jaar overleeft . Maar de start is in elk geval prima.

Gerard Alferink 
Namens de werkgroep steenuilen
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In memoriam Paul Uijttenboogaart

* 26 januari 1954    †27 maart 2019

Denkend aan Paul, zie ik een auto met daarop een ladder, die vooral tijdens de 
zomermaanden, kriskras door het altijd prachtige coulissenlandschap van Salland 
rijdt.
Paul moest altijd lachen als ik in de verslagen van de kerkuilenwerkgroep voor het 
IVN-blad telkens weer met dat coulissenlandschap aan kwam zetten.
We hebben talloze uren rond gereden gedurende 30 jaar, de laatste 10 jaar met 
Gerard van den Enk er bij. Paul noemde hem onze klimgeit.
Rond gereden om nestkasten te plaatsen, in totaal ruim 100, in boerderijen en 
schuren; de kasten te controleren op broedsels en schoon te maken als ze na een 
paar jaar broeden te vol zaten met braakballen.
Het was tijdens die tochten altijd gezellig en er werd over van alles gepraat, 
gelachen en soms gevloekt.

Paul was een echte veldbioloog. 
Zo was hij, terwijl hij toch altijd reed, vaak degene die bepaalde vogels, hazen, 
reeën en opvallende plantensoorten in de berm, als eerste zag.
Ook vond hij het interessant om honderden braakballen van kerkuilen uit te pluizen. 
Ze werden zelfs meegenomen op vakantie. Als het dan te warm was om iets te 
ondernemen, kon hij in de schaduw er mee verder.  Door de resultaten kon hij laten 
zien welke soorten muizen er in bepaalde gebieden aanwezig waren. En bijvoor-
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beeld het verhaal ontzenuwen, dat de uilen zwaluwen pakken. Paul had nog nooit 
zwaluwschedeltjes in de braakballen gevonden.
Daarnaast heeft Paul 15 jaar lang, samen met Ger Snaak, de Nieuwsbrief over 
kerkuilen voor het gebied West-Overijssel samengesteld.

Paul had een brede belangstelling voor de natuur;  die had hij al opgedaan in zijn 
jeugd, rondzwervend door de velden en bossen rond Enschede. Hij baalde wel 
van al die zandwegen, want door alle gehobbel met zijn fiets door de kuilen,  was 
hij de helft van het water èn de kikkervisjes en stekelbaarsjes alweer kwijt als hij 
thuiskwam.

Doordat we bij veel adressen 20 jaar of langer de uilenkasten controleren ga je 
de mensen wat beter leren kennen. En maak je vrolijke, droevige en emotionele 
gebeurtenissen mee. 
Vorig jaar kregen we op een bepaalde locatie spontaan koffie met gebak aange-
boden, toen we vertelden dat we al 30 jaar met de kerkuilen bezig waren.
Ruim 10 jaar geleden kwamen we bij een echtpaar, dat altijd al zeer begaan was 
met hun kerkuilen. De man was al een tijd ernstig ziek. Op verzoek van zijn vrouw 
hebben we twee jonge kerkuilen uit de nestkast gehaald en bij hem op zijn bed 
gezet. Het was ontroerend om te zien hoe goed het hem deed. Enkele dagen later 
is hij overleden. 

Paul, we zullen je enorm gaan missen, met je humor, je vrolijkheid en je passie 
voor de natuur.
Paul, heel erg bedankt. Ook namens de kerkuilen.

Jan Legebeke

foto: Lubos Houska via Pixabay
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Weidevogels bescherming met drone

Sinds eind april 2019 heeft het agrarisch collectief Midden Overijssel een drone, 
die bestemd is voor het vliegen boven weidevogel-beschermingsgebieden in Sal-
land-Midden. Deze drone wordt voor deze beheersgebieden in bruikleen ter be-
schikking gesteld.  

Onder het collectief Salland- Midden vallen,  naast de gemeente Raalte, ook Hol-
ten( deels),  Deventer en Dalfsen (deels).  Met name in het Lierderbroek in Heino 
en het Schanebroek in Raalte, wordt deze drone vanaf die tijd ingezet. 

Beide afdelingen hebben een tweetal mensen 
opgeleid, gefinancierd door het collectief, om 
met de drone te mogen en kunnen vliegen. 
Met een drone is het mogelijk om in een veel 
snellere tijd een bepaalde weide af te zoe-
ken op aanwezigheid van nesten en in een 
later stadium jongen van weidevogels, zodat 
de nesten gemerkt kunnen worden voor de 
boeren. De boer kan hierna met het maaien, 
zaaien, ploegen rekening houden met de aan-
wezigheid van de nesten.      
De drone is uitgerust met een warmtecamera 
en kan zelfs helemaal automatisch gepro-
grammeerd worden.  

Dankzij de zeer goe-
de samenwerking 
met de boeren bin-
nen de weidevogel- 
beschermingsgebie-
den, kunnen we tot 
nu toe zeggen dat de 
resultaten hoopge-
vend zijn. Hoewel de 
grutto en de tureluur 
onder druk staan, 
blijkt dat de kievit 
dit jaar toch behoor-
lijk aanwezig is in 
vergelijking tot an-
dere jaren.  roodborsttapuit
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Om een zo optimaal mogelijk resultaat uit de camera te kunnen halen, moet al heel 
vroeg in de morgen met de drone op pad worden gegaan. Vaak staan ze al om 
06.00 uur aan de rand van het weiland en hoor je het brommende geluid van de 
propellers.  Als het te warm wordt en de zon te veel schijnt wordt de omgeving te 
veel opgewarmd en gaat het effect van de camera te veel verloren. De drone wordt 
momenteel dagelijks ingezet, wat het nodige van de “piloten” vraagt.  Maar de 
liefde voor de weidevogel is gelukkig groter dan die voor een warm bed.  Voor hun 
en degene die met de piloten op pad gaan om de gevonden nesten te markeren 
dan ook alle lof vanaf deze kant.   

Kijken we naar de toekomst dan zal de techniek nog meer resultaat gaan ople-
veren. De locatie die de warmtecamera waarneemt kan gemarkeerd worden met 
GPS locatiebepaling. Dit kan dan worden doorgestuurd naar een telefoon en zo is 
de exacte locatie altijd terug te vinden.  Ook kunnen de locatiegegevens op een 
later tijdstip worden geprogrammeerd in de GPS van een tractor, zodat deze au-
tomatisch om de plek van het nest heen maait;   helemaal duidelijk, maar dat de 
ontwikkeling er aan gaat komen is zeker en zal geen jaren meer duren.   

Ondanks alle technische ondersteuning blijft de bescherming van de weidevogel 
een zeer belangrijk menselijk bestanddeel houden. Er zijn op het gebied van wei-
devogelbescherming allerlei plannen gemaakt. Alleen al het “Deltaplan Biodiversi-
teitsherstel” van een aantal samenwerkende maatschappelijk instanties, waar-
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onder landbouworganisaties, milieugroepen enz., geeft hoop voor de toekomst. 
Ook de visie van de minister op de ontwikkeling van biodiversiteit, genaamd “Land-
bouw, natuur en voedsel waardevol en verbonden” geeft die nieuwe richting aan. 

Waar het om gaat is, dat we als maatschappij gaan “omdenken “. Willen we alles 
behouden, dan zullen we anders moeten gaan denken en bereid zijn daarvoor een 
prijs te betalen. Willen we dat niet, dan moeten we misschien wel afscheid nemen 
van bv weidevogels, insecten/bloemen enz. 

Gelukkig is de kentering de andere kant op en lijken we als maatschappij wel meer 
bereid te zijn als collectief een bijdrage te leveren. Dat biedt hoop voor de toekomst.  
Ik wil nogmaals vanaf deze plek allen die meewerken aan de bescherming van 
weidevogels, of het nu in het Schanebroek, Lierderbroek, Pleegste, Ramele of de 
Spekhoek is,  dank zeggen voor hun geweldige inzet. Zowel de “dronepiloten”, de 
zoekers en markeerders als het Landschap Overijssel.  Maar met name ook de 
meewerkende landbouwers.  

Wat ook niet vergeten mag worden, is de bestrijding van het teveel aan predatoren, 
die bijdraagt  aan een beter weidevogelbestand. Door elkaar te ondersteunen, ieder 
vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, gaan we het misschien wel redden en 
kunnen we onze mooie aarde doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Die 
verplichting hebben we en daar gaan we voor. 

Sent Regeling en Pieter Schut
Coördinatoren weidevogelbescherming IVN Raalte.

Tureluur op paal
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Als nieuw bestuurslid van IVN Raalte is mij 
gevraagd om mij voor te stellen aan de leden.
Nou , dat doe ik graag.
Mijn naam is Gerda Lennips, ben 47 jaar en 
woon samen met mijn vriend in Heino. 
Sinds een aantal jaren loop ik mee met de vo-
gelzangcursus van het IVN. Daar kwam mij ter 
ore dat ze een algemeen bestuurslid zochten. 
Dit leek mij een unieke kans om deze vereni-
ging wat nader te leren kennen. De natuur fas-
cineert mij en deze vereniging doet goed werk 
om de natuur beter te leren kennen. Ik ben nog 
maar een leek en veel ervaring in besturen heb 
ik niet, maar toch wil ik mijn steentje bijdragen. 
Daarom vond ik het heel fijn dat ik eerst een 
paar keer mee mocht kijken bij vergaderingen. 
Daar werd me al snel duidelijk dat het bestuur 
en de coördinatoren  enthousiaste mensen zijn 

en prettig gezelschap om bij te verblijven. Ik hoop dat ik wat kan betekenen voor 
het IVN en dat een vruchtbare samenwerking hiervan het gevolg zal zijn.

Gerda Lennips

Dag, mag ik mij even voorstellen?
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Excursie Boetelerveld

Het is zondag 19 mei en het weer is heerlijk, zelfs wat broeierig die middag. Wij, 
Hein Kogelman en Ineke Koopman, staan klaar om een groep van zestien personen 
rond te leiden door het Boeterlerveld. Ineke vertelt eerst wat over de geschiedenis 
van dit Natura 2000-gebied en Hein heeft het over de nodige veranderingen. Ook 
vertelt hij over verbeteringen en wat er de komende tijd weer gaat gebeuren.

We lopen samen richting de Kraal en horen veel vogels, met name de boompieper, 
die veel voorkomt in dit gebied met z'n open velden en heide. De koekoek horen 
we tijdens de hele excursie. Langs het pad laten we de gedempte sloten zien, die 
met eenzelfde soort oude grond zijn gevuld. Dat is nog lang niet genoeg, daarom 
komen er ondiepe greppels of stuwtjes voor de landbouwpercelen, die grenzen 
aan het Boeterlerveld. Zo kan de landbouw het water blijven afvoeren als de grens-
sloten zijn gedempt. 

Dan komen we bij de Kraal en bekijken daar het watersysteem. Het waterpeil wordt 
goed in de gaten gehouden door het waterschap. Het gebied moet nog natter en is 
nu wel erg droog en dor. Hopen dat de heide nu gaat bloeien en niet zoals vorig jaar 
verdroogt. De bomen zijn fris en groen. De nieuwe plannen zijn om nog 27 hectare 
bos te kappen, met name dennen. Deze verdampen veel water. Omdat de bomen-
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kap momenteel punt van discussie is, zit Landschap Overijssel in een spagaat. Er 
worden wel linden en zoete kers aangeplant, omdat loofbos minder water verdampt 
dan naaldbos. Bos verandert ook door kappen in een open heidegebied. Dat geeft 
kansen voor bijzondere diersoorten. Ook gaan ze plaggen, zodat de heide weer 
kan ontkiemen en ook weer zeldzame plantensoorten, zoals klokjesgentiaan gaan 
ontstaan.

We wandelen verder en staan stil bij paddenstoelen, die je ook in het voorjaar nog 
ziet. De tonderzwam en berkenzwam op dode bomen. De vermiljoenzwam met z'n 
opvallende oranje kleur. Op het pad vinden we  keutels en denken eerst aan een 
vos, maar het is toch van een martersoort, omdat die wat gekruld is. We zijn nog 
bij twee poelen geweest en zagen erg veel kikkers en libellen. Met een schepnetje 
visten we nog een salamander op. De zonnedauw was nog erg klein, waardoor we 
met een loep moesten kijken. Zo wandelen we verder en een ieder zag of vond 
wel wat waar we op ingingen. Er zijn nu geen koeien aanwezig, doordat er veel 
teken in het Boeterlerveld zijn, die de ziekte Babesia met zich mee dragen. Dat kan 
koeien binnen twee weken ziek maken en zelfs doden. Daarom zijn de brandrode 
koeien weg uit het Boeterlerveld, want het is alleen met antibiotica op te lossen. De 
Herefords zijn overigens niet ziek geworden. Ook wij als mensen moeten hiervoor 
oppassen; dus controleer het na de excursie.  Gelukkig is het ’s middags droog 
gebleven ondanks de weersvoorspellingen. ’s Avonds barstte regen en onweer los 
en keken wij terug op een leuke gezellige excursie.

Ineke Koopman

Leden werkgroep Wilde planten

geven informatie over pluktuinen

Ze vallen direct op: de fraaie pluktuinen die 
her en der in Raalte en de buurtdorpen door 
de gemeente zijn aangelegd. Inwoners kon-
den hun verlangde plek hiervoor aan de ge-
meente doorgeven. Hieruit is een selectie ge-
maakt. Dit heeft tot de huidige locaties geleid. 
Ze zijn ingezaaid met een mengsel van 25 
meerjarige soorten. Gewone planten die je ei-
genlijk overal zou moeten kunnen aantreffen, 
maar die  door allerlei oorzaken de laatste 
jaren steeds zeldzamer geworden zijn. Door 
dit initiatief van de gemeente zijn deze echter 
weer in de dorpskernen te bewonderen. 

Omwonenden vol aandacht 
voor de uitleg.
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Demonstratie van de gele 
morgenster.

Natuurlijk komen niet alle 25 soorten overal tot wasdom. De grond kan niet ges-
chikt zijn of ze staan net te droog of in de schaduw van bomen. Het resultaat is ook 
overal verschillend. Maar bij de Bolster aan de Westdorplaan en bij het Hoftheater 
staan ze er fraai bij.  En niet alle planten staan tegelijkertijd in bloei. Zo leggen nu 
de margrieten een witte sluier over het veld. Over enkele weken zal de wilde peen 
domineren. Van deze plant zijn nu slechts kleine sprietjes waar te nemen

Deze tuinen leveren natuurlijk 
een fraai beeld op en  zullen bij 
de genietende burgers nieu-
wsgierigheid opwekken. Waar-
schijnlijk willen de omwonenden 
ook iets meer weten over de 
bloeiende planten. Althans dat is 
de gedachte van de werkgroep 
Wilde Planten. Vandaar dat ze 
het initiatief hebben genomen 
om de burgers er informatie over 
te geven. Zo hebben de leden 
op woensdag avond 29 mei de 
eerste rondleiding gegeven bij 
de Bolster. Twaalf omwonenden 
gaven acte de presente. En ook 
de volgende  rondleiding op 12 
juni , bij de pluktuin nabij het Hof-
theater, had goede belangstelling. 

Vorig jaar begin juli: op dezelfde 
plek volop wilde peren
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De naam “pluktuin” is een beetje ongelukkig gekozen. Het doet vermoeden dat de 
planten volop geplukt mogen worden. Dat mag inderdaad ook wel. Maar opvallend 
is echter dat er (gelukkig) nauwelijks geplukt wordt. Een andere naam, die meer 
recht doet aan de opzet van deze plantenstrook zou welkom zijn. Wie heeft een 
goede suggestie?

Jan Hendriks

En ook De Stentor had aandacht 
voor de pluktuinen.  Zie de krant 
van donderdag 13 juni

 

Zelfs een paar meter buiten de 
ingezaaide strook komen nu plan-
ten op vanuit de pluktuin. Maar die 
worden (alsnog?) weggemaaid. 
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Bestuur en coördinatoren
Bestuur

Voorzitter:
Jan Hendriks
Drostenkamp 30
8101 BZ Raalte
Tel. 0572 - 354381
hendriks1949@kpnmail.nl

Secretaris:
Marijke Stroek
Tel. 06-48041104
fam.stroek.1@gmail.nl

Penningmeester:
André Houter
a.houter@kpnmail.nl

Ledenadministratie:
Grady Uyt de boogaardt
ledenadm-ivnraalte@
outlook.com

Notulen:
Gerda Lennips
gerdaenraymond@gmail.com

Bestuursleden:
Ine Kappert
Tel. 0572 - 357345
inekappert@daxis.nl

Coördinatoren van de 
werkgroepen

Steenuilen:     
Gerard Alferink
Tel. 0572-381767
alferink1948@gmail.com
  
Roofvogels:
Martijn Wijnberg
Tel. 06-29113940
martijn_wijnberg@hotmail.com

Nestkasten: 
Albert Hut
Tel. 0572-360400
utah61@home.nl 

Weidevogels:
Sent Regeling
s.m.regeling@versatel.nl

Vogelzang:
Louis Slurink
louisslurink746@gmail.com

Wilgenknotten: 
Jos Tutert
Tel. 0572-357907
jamtutert@gmail.com

Jan Kerkdijk
Tel. 06-22132991
j_kerkdijk@hotmail.com

Hoogstamfruit:
Marit Maas 
Tel. 06-10134104
marit.maas@maasenergysys-
tems.nl 

Watervogels:
Hein Kogelman 
Tel. 0572-354750
heinkogelman@hotmail.com

Kerkuilen:
Jan Legebeke 
Tel. 0572 - 357782
legebekenieuwburg@
gmail.com 

Wilde planten en kruiden:
Jan Hendriks
Tel. 0572 - 354381
hendriks1949@kpnmail.nl

Gierzwaluwen:
Jan van Dam
Tel. 0572-360336
jan.vand19@gmail.com

Natuurlijke omgeving:
vacant 

Consul Paddenstoelen
André Houter
a.houter@kpnmail.nl
Voor al uw vragen over
paddenstoelen kun u bij André 
terecht.
Werkgroep Educatie:
  - informatie stand
  - kleefkruid
  - website
  - excursies voor volwas-
    senen
  - gezinsexcursies
  - lezingen en cursussen

Reni Sterkman,
Marie-José van Beurden en
Ine Kappert
Tel. 0572 - 357345
inekappert@daxis.nl

Oproep aan alle leden!!!
Om onze ledenadministratie 
actueel te houden, verzoekt het 
bestuur ieder lid om een adres-
wijziging, een nieuw emailadres 
en een nieuw telefoonnummer 
zo spoedig mogelijk door te ge-
ven.

Deze wijzigingen kunnen door-
gegeven worden aan:
ivnraalte@gmail.com
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Programma van IVN Raalte

Programma zomer/herfst  2019

Zondag 18 augustus gentianen – zonnedauw excursie    
   met o.a. aandacht voor flora en fauna, libellen en juffers, 
   historie, beheersmaatregelen  en nog veel meer. 
Locatie:   Boetelerveld, Schoonheetenseweg Raalte
   parkeren achter huisnummer 19 (ingang moeilijk te
   vinden, kijk uit naar IVN vlag)
Aanvang:  14.00 uur tot ongeveer16.00 uur
Kosten:   gratis voor leden Landschap Overijssel en IVN Raalte,
   anderen € 3.00 p.p.

vrijdag 30 augustus IVN staat op de boerenmarkt tijdens de Stoppelhaene
Locatie:   Domineeskamp
Aanvang:  10.00 uur tot 17.00 uur

Zondag 8 september Bomenwandeling
   een  wandeling door Raalte , waardoor  u een andere kijk 
   op de bomen in Raalte krijgt. 
Verzamelpunt:  kijk op onze site, www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte
   of google IVN  Raalte
Aanvang:  14.00 uur 
Kosten:   gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom

Vrijdag 13 september Vleermuizen excursie
   Onze vleermuisdeskundige laat u deze prachtige,
   mysterieuze zoogdieren horen en zien 
Locatie:   Drostenkamp verzamelen voor het Carmelcollege , 
   Florens Radewijnsstraat 6     8101 BW Raalte
Aanvang:  20.00 uur
Kosten:   gratis, vrijwillige bijdrage is welkom

Zondag 27 oktober Paddenstoelenexcursie op landgoed de Colckhof
Locatie:   landgoed de Colckhof,
   parkeerplaats Hubertsallee, Laag Zuthem  
Aanvang:  14.00uur
Kosten:   gratis, vrijwillige bijdrage is welkom


