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Waar staat het IVN voor? 
-Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te  
 betrekken bij natuur, milieu en landschap.  
-Wij concentreren ons op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit 
  van de natuur.  
-Het middel om dat te bereiken is natuureducatie en duurzaamheid.  
-Hiervoor wordt samengewerkt binnen een landelijk netwerk van vrijwilligers  
 en beroepskrachten.  
 

 

  

  

Van de Redactie 



 

 

Van de voorzitter 

Dit is voor het eerst dat ik als voorzitter een stukje schrijf in onze nieuwsbrief. 
Dat heeft een reden. 
Waarschijnlijk voelt u hem al aankomen…. 
Zoals u weet zijn al onze bestuursleden vrijwilligers, en zij doen hun functie dan ook met plezier. 
Ook houdt dat in dat we veel tijd kwijt zijn met de vele activiteiten de we als IVN organiseren. 

Het werk van de penningmeester houdt in dat hij zich vooral bezig houdt met het innen van de 
contributie en het betalen van de onkostenrekeningen die we als club maken. 

Helaas is hij erg veel tijd kwijt met sturen van mails aan leden/donateurs die hun contributie niet of 
erg laat betalen. 
Dat is erg vervelend want van elk lid dragen we als afdeling de helft van de contributie af aan het 
landelijk IVN. 
Dus als een lid niet betaald cq erg laat betaald, geeft dat de vereniging minder financiële armslag. 

Dus bij deze het dringende verzoek om uw contributie voor 2023, en die is helaas met  
€ 1,00 verhoogd tot € 25,00 zo spoedig mogelijk te betalen. 
Donateurs betalen een bedrag van mim € 15,00 
 
U kunt dit bedrag overmaken op NL50 RABO 0138 1887 50 tnv IVN Rijssen – Enter 
ovv Contributie/Donatie 2023. 

Namens de penningmeester hartelijk dank. 

 

 

Wim Baan 

 

 



 

 

 Reparatie vogelkijkhut bij het Overveen 

Onlangs zijn er weer kleine reparaties gedaan aan de vogelkijkhut bij het Overveen. 
De plankjes onder de kijkgaten, waar je armen op kunnen rusten tijdens het kijken cq fotograferen  
waren, op 1 na, allemaal afgebroken. 

  
 

Samen met Kees hebben we nieuwe geplaatst en de overgeblevene gerepareerd. 
Het ziet er allemaal weer prima uit en we hopen dat dit zo blijft. 
Gelijk maar even alle lege flesjes en snoeppapiertjes meegenomen, die waren bezoekers “vergeten”. 

 

Wim Baan 

 



 

 

Start seizoen van de bos- en heideploeg 

In september zijn we weer begonnen met het opschonen van de heide tegenover Hotel de Sallandse 
Berg, voormalig hotel Rijsserberg. 
“Door een nu wat kleinere groep (overigen waren druk bezig met de Enterse dagen en het touwtrek-
gebeuren in Holten) werd er toch driftig gesnoeid en zag aan het eind van de ochtend de heide er al 
weer een stuk mooier uit. 

 

  
  

 

Uiteraard was er om 10.30 uur weer koffie en thee en een lekkere koek. 
Na de koffie werd er nog even hard gewerkt tot rond twaalven, maar toen waren bij de meesten de 
knollen wel op. 
Vanuit de groep kwam het idee om niet 1 keer per maand, maar 2 x per maand te gaan snoeien. 
Dus miv 1 okt gaan we 2 x per maand aan de slag, elke 2e en 4e zaterdag 
Als bestuur zijn we daar uitermate blij mee. Ook ontvangen we soortgelijke signalen van de gemeente. 
De mededelingen volgen in de Whatsapp groep. 

 

 
 
Door zorg van de gemeente wordt het snoeihout weer opgehaald en afgevoerd. 

  



 

 

Burendag bij het Overveen 

 

Op 24 september werd er door de nieuwe eigenaars van het Overveen een Burendag georganiseerd. 
Als IVN hebben we daar aan deelgenomen. 
We stonden er met een stand met promotiemateriaal. 

 
 
Op de foto ziet u links onze nieuwste aanwinst, de Voelboom. 
Deze boom heeft een 5-tal gaten met daarachter een vak waarin iets in ligt. 
De kinderen, want daar is de boom voor bedoeld, moeten zonder te kijken, hun hand in het gat steken 
en dan vertellen wat er in ligt. 
Dat was voor sommigen best moeilijk en ook wel een beetje griezelig. 
 



 

 

 
 

Ook werd er aan tal van belangstellenden tekst 
en uitleg gegeven over de doelstellingen van het 
IVN. 
Op een laptop werd een filmpje vertoond met 
daarop een impressie van de plaatsing van de 2 
huiszwaluwentils, die onlangs geplaatst zijn. 
De stand werd erg druk bezocht door de vele 
bezoekers. Uiteraard hopen we dat door de 
goede gesprekken veel mensen een wat beter 
idee hebben gekregen van wat het Ivn zoal 
allemaal doet. 

 
 

 
 
Voor de jeugd was er een mogelijkheid om een mooie verrekijker te winnen. 
Ze moesten raden hoeveel eikels er in een pot zaten. 
Van deze mogelijkheid werd er door heel veel kinderen gebruik gemaakt. 
Roos Heuvelkamp zat met 5 eikels er vlak in de buurt en Sem de Groot met 4 eikels nog dichterbij. 
Maar uiteindelijk ging de mooie prijs naar Mandy Landeweerd, zij was met 88 eikels het dichts in de 
buurt, want in de pot zaten 86 eikels.  

  



 

 

De prijs werd op 27 sep uitgereikt aan Mandy Landeweerd. 
Ze was erg blij met de verrekijker, en als IVN hopen we haar vaak in het mooie gebied de 
Overtoom/Het Middelveen aan te treffen met het spotten van de vele weidevogels. 

 

 

  

Wim Baan 



 

 

Rabo Clubsupport 
Ook dit jaar heeft het IVN, net als alle andere verenigingen uit Rijssen meegedaan met de Rabo 
Clubsupport actie. 
In totaal deden in Rijssen zo’n 82 clubs mee aan de actie. 
Als lid van de Rabobank kon je tot eind september stemmen op 3 verenigingen en op 4 oktober werd 
bekend gemaakt welk bedrag de vereniging kon bijschrijven. 

 

Als IVN waren we dan ook blij verrast met het telefoontje of we op 5 okt aanwezig wilden zijn op de 
Hobbyboerderieje voor de uitreiking. 

We waren ontzettend blij dat we uit handen van Jan Dannenberg van de Rabobank, een check mochten 
ontvangen van € 568,21. 

 

 
Het geld zal worden besteed voor de aanschaf + onderhoud van nestkasten tbv Kool- en Pimpelmezen 
ihkv de bestrijding van de eikenprocessierups, en voor aanschaf + onderhoud nestkasten voor 
Gierzwaluwen en Vleermuizen. 
Bij deze willen we dan ook alle stemmers die op het IVN hebben gestemd, hartelijk dank zeggen. 

 

Joop Kamperman 



 

 

Vogelexcursie  “Dakhorst”. 

Zaterdag 8 oktober om 9 uur was het vertrek vanaf het Akkerhûs in Ypelo. 
Het was een prachtige zonnige herfstochtend in oktober. 

 

We liepen zo’n tweeënhalf uur rondom de grote plas en zagen vele watervogels die hier de komende 
maanden zullen overwinteren. Wel een paar honderd ganzen lagen luid roepend op het water. 
Hoofdzakelijk waren het grauwe ganzen er zaten enkele kolganzen tussen, een paar brandganzen, 
twee nijlganzen en een aantal hybriden of soepganzen.  

 

 
 

 

Eenden soorten waren er eveneens al. Smienten kleurden al mooi richting hun winterkleed terwijl de 
wilde eend al volledig door de rui heen was. Met hun mooie groene koppen waren de mannetjes 
duidelijk herkenbaar. De smienten zijn bezig hun mooie kleuren voor de winter te krijgen, de 
mannetjes hadden al roestbruine koppen met een gele streep over het midden.   



 

 

 Verder werden er krakeenden gezien, futen, aalscholvers, meerkoeten een waterhoen en een paar 
zangvogeltjes gezien en gehoord. Een mannetje en vrouwtje roodborsttapuit vlogen wat heen en weer 
bij de kijkhut en door de verrekijker zagen we er zeker drie jongen bij vliegen.  

 

 

 

Een paar graspiepers en witte kwikstaarten foerageerden in het grasland. Drie grote zilverreigers 
vlogen over evenals groepjes luid gakkende ganzen. Een paartje knobbelzwanen zwommen rustig in de 
beek. Verderop zagen we bij een retentievijver een kievit en een witgatje langs de oever foerageren. 
Een dodaars dook regelmatig onder en kwam meters verder weer boven, voordat de meesten hem 
hadden gezien had hij al diverse keren gedoken. Uiteindelijk kon iedereen hem zien.  

De groene specht liet zich aan het begin van de wandeling horen en we eindigden met het tikken van 
de grote bonte specht.  

Met ruim 25 soorten vogels sloten we de excursie af. 

 

Iedereen had genoten van de wandeling, het mooie weer en de gevleugelde vriendjes. 

 

Ineke Kerkhoff 

  



 

 

Informatieboerderij ’n Witten 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten zijn een groot aantal IVN-leden ook vrijwilliger op de 
boerderij ’n Witten. 
Deze mooie boerderij, gelegen bij de dagcamping op de Borkeld, is tijdens het seizoen van 1 mei t/m 
31 okt op de zaterdag- en zondagmiddag geopend voor het publiek van 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

 

 

Dat de IVN-leden dat leuk vinden om een dienst 
te draaien blijkt wel uit het feit dat ons lid, 
Gerard van der Duin, helemaal uit Waddinxveen 
komt, om een paar keer paar jaar dienst te doen 
op de boerderij. 
Dat het aanstekelijk werkt is te zien op de foto. 
Zijn zoon die mee was, is alvast de kunst geleerd 
om de IVN- en de Staatsbosbeheervlag te 
hijsen. Wij zien een mogelijk opvolger aan het 
werk. 
 
Wees welkom bij de club. 
Ook interesse om dienst te draaien op ’n 
Witten? 
Meldt je gerust bij ons aan. 
 
 

 

 

  



 

 

Verslag Paddentrek  2022 

  

Ook dit voorjaar zijn er in Holten op 2 plaatsen padden overgezet door de vrijwilligers van de 
Paddenoverzetgroep Holten nl. aan de Broekweg en aan de Aaltinksweg 

Broekweg 

Samen met Greun Hoolt’n werd op zaterdag 12 februari de wand aan de Broekweg gezet. 
Gezien de temperatuur en de weersvoorspellingen voor de komende week zou de paddentrek best al 
op gang kunnen komen.  
Besloten werd om de emmers alvast in te graven en in ieder geval al wat te controleren.  

Op 15 februari verschenen de eerste padden en kleine watersalamanders  

Helaas maar voor even  want in de periode van donderdag 17 t/m maandag 21 februari raasden er 3 
stormen over ons land : Dudley, Eunice en Franklin  

Op vrijdag- en zaterdagavond is er vanwege stormgevaar zelfs niet overgezet.  
Na de stormen volgde een week met heel weinig trek vanwege de koude avonden. 

Na 25 februari volgt er een periode met nachtvorsten waardoor besloten werd alleen ’s morgens de 
emmers te controleren. Geen enkele pad verscheen meer. 

Na 10 maart waren de nachtvorsten over en werd het steeds warmer.  
De padden en salamanders begonnen weer te trekken, maar er viel geen regen meer!  



 

 

In de periode van 12- 19 maart kwam er een (kleine) piek aan trekkende padden en salamanders, 
daarna bleef het wel doorgaan, maar niet van harte. Het wachten was op wat neerslag!  

Vanaf 21 maart kwamen steeds minder padden die overgezet moesten worden en er werden al weer 
teruggaande padden gezien.  

Gezien de weersvoorspellingen voor de komende week ( niet of weinig regen + steeds koudere 
nachten) werd er 28 maart besloten om te gaan stoppen met het overzetten. 
Dit betekende : emmers eruit en openingen in de wand  

Eindscore : 865 padden + 760 kleine watersalamanders (in 2021: 1000 padden + 600 salamanders) 

Aaltinksweg 

Aan de Aaltinksweg werd dit jaar geen scherm geplaatst. We gingen daar de padden ‘met de hand’ 
overzetten. Daarbij werd ook het aantal padden dat daar doodgereden werd genoteerd 

Op 16 februari:  verschenen daar de eerste padden. 
Daarna tot 12 maart geen pad meer te bespeuren! 

In de periode 12- 16 maart kwam er een kleine piek van trekkende padden met een maximum van 26 
padden per avond. Daarna volgden wat dagen met steeds minder dan 10 padden per avond! 

Bij het invallen van de schemering gaan de padden daar op pad, dus meerdere keren per avond werd er 
gecontroleerd. Ondanks dat worden er toch in verhouding vrij veel padden doodgereden.  

Na 26 maart waren er geen trekkende padden meer.  
Besloten werd om nog niet te stoppen, zoals aan de Broekweg, maar te wachten totdat er weer  
regen komt.  

31 maart kregen we buien met natte sneeuw en 1 april ligt er s ’morgens zelfs een paar cm sneeuw. 

Maandag 4 april heeft het de hele dag geregend en werd er weer gecontroleerd :  
2 padden maar helaas vrij veel ( 8 stuks) doodgereden terugkerende padden. 
Ook hier leek nu de trek voorbij.  

Dinsdag 5 april nog 5 padden en daarna geen padden meer gezien 

Eindscore: 120 padden + 35 doodgereden padden     (in 2021: 220 padden ) 

Eindconclusie: 

-ook dit jaar weer een grillig overzet-seizoen:  

-3 stormen met veel water, daarna een lange periode van koude avonden met dikwijls nachtvorst en   
  nadat er eindelijk half maart een weersomslag kwam, werd het weer veel te droog. 

- eigenlijk hebben we maar even 1 overzetpiek gehad waarin we minder padden hebben overgezet dan  
   vorig jaar. 

- aan de Aaltinksweg  werden ook beduidend minder padden overgezet  dan vorig jaar en in verhouding 
  werden daar veel padden overreden.   

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Jetty Dorresteijn 



 

 

Heemtuin ’n Witten 

Ook op dit moment, 27 okt, nu het waarschijnlijk 20 a 25 graden wordt, zijn de werkzaamheden in de 
Heemtuin bij ’n Witten nog in volle gang. 
Margriet van der Leun, één van de deelnemers van de tuinwerkgroep stuurde deze prachtige foto’s 
van de tuin rondom ’n Witten. 

  
 

 

 

  



 

 

JAAR VAN HET GRONDVERZET 

 
Onderstaand een kort verslag van de tuinwerkgroep. 

 
Maart:  dat was toch wel heel prettig dat Kees en Joop de composthopen leegschepten en de palen 
vernieuwden. Zelf verticuteerden we het gras en plantten we nieuwe prikneuzen, geraniums e.a. 
 
Mei:  omdat Gaby altijd zo verlekkerd sprak over “ gratis goeie grond uit het veen” vroegen wij ook 
twee sjovels aarde. Nu nog steeds bezig met het verspreiden ervan over het gras en hier en daar 
tussen de planten. Voor de variatie houden we ook stukken met arme grond. 
 

 
 
Juni, Juli:  het gras is bruin, de planten blijven klein, de dahlia’s bloeien niet.    Maar er gaat weinig 
dood. 
 
September: de mollen woelen het hele gazon om; goed zo, lucht in de bodem. 
 
November: we planten kleine hulstjes en zuurdoorn op de open plekken in de heg (al jullie zaailingen 
zijn welkom) en sluiten het jaar af met koffie en taart. 

Ook interesse om te werken in deze mooie tuin? 
Elke woensdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur wordt er gewerkt, dus ga eens kijken. 

 
 

De tuingroep: Gaby, Martijn, Wenda, Francien, Margriet, Lia. 



 

 

De Groene Tafel Salland gaat los! 
 

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher 
heeft zaterdagavond 29 oktober 
tijdens het Wilde Stad Café in 
Deventer de Groene Karavaan in Salland 
geopend. Het is de eerste in een reeks 
van vier, waarin we onze mooie provincie 
nóg groener proberen te maken. 
 
Doe actief mee aan de talrijke activiteiten 
die tot en met 12 november in de gemeenten 
Deventer, Raalte en Olst-Wijhe 
plaatshebben. Ga mee op vlinder- of paddenstoelenexcursie of leer van alles over de ringslang 
en het maken van een broeihoop. Het hele programma vind je 
op www.groenekaravaanoverijssel.nl. En bezoek de afsluiter op 12 november: een boeiende 
infomarkt ‘In Groene Doen’ in Olst. 
 
Na Salland gaan we met de karavaan nog naar het Vechtdal (januari/februari 2023), 
Noordwest Overijssel (februari 2023) en Twente (mei 2023). Houd onze berichtgeving in de 
gaten voor de exacte data die we in jouw regio neerstrijken! 
  
Heb je vragen, suggesties of ideeën voor de Groene Karavaan, neem dan contact op met Inez 
Satter: I.Satter@overijssel.nl en/of Jessica Winter: jv.winter@Overijssel.nl. 
 

  

 

 

 

  



 

 

Opruimen zwerfvuil 

Onder het mom van: “Wie de jeugd heeft, 
heeft de Toekomst”, heeft het IVN, afd 
Rijssen – Enter op vrijdag 4 nov, een 
zwerfvuilopruimactie gehouden met leerlingen 
van de Wilhelminaschool in Rijssen. 
Het betrof 28 leerlingen uit groep 5. 
In een korte presentatie werd ingegaan over 
het belang van het opruimen van zwerfvuil. 
De kinderen waren erg onder de indruk van het 
feit dat bijv een weggegooid blikje er 50 jaar 
over doet, voor het helemaal vergaan is. 
Ook een kort filmpje waarin vooral zeedieren 
te zien waren die verstrikt waren in plastic en 
netten, maakten grote indruk. 

 

Maar ondertussen zaten de leerlingen al te 
popelen om aan de slag te gaan. 
Door bestuurslid Kees Wolffenbuttel werden 
de grijpers en ringen met plastic zakken 
verstrekt. 

 
Ook kregen alle deelnemers een geel hesje 
uitgereikt want veiligheid gaat voor alles. 
Maar ook natuurlijk omdat de naam en het logo 
van onze afdeling op de rug te lezen was. 

De leerlingen werden in 3 groepen verdeeld en 
gingen  onder leiding van de leerkracht, de 
assistent-leerkracht en de 3 bestuursleden aan 
de slag. 

Geruimd werd er rondom het stadhuis, de 
fietsenstalling bij het station en de omgeving 
van de Noorderkerk. 
Hierbij viel het op dat er bij de fietsenstalling 
wel heel veel afval lag. 

 

De opruimactie die zo’n klein uurtje duurde, 
leverde toch al gauw zo’n 6 a 7 volle 
vuilniszakken op. 
De leerlingen waren erg enthousiast met het 
resultaat en vooral met de complimenten die ze 
tijdens het opruimen van omstanders kregen. 

 

En uiteraard werd er aan het eind even 
geposeerd met de “buit”. 
Namens het IVN werden alle deelnemers 
hartelijk bedankt voor hun inzet. 

 

 

Joop Kamperman 

  



 

 

Nestkasten: tijd voor herfst-schoonmaak! 

Buiten slapen is niet behaaglijk in de herfst en winter.  
Vogels nemen zelf hun maatregelen, maar wij kunnen ze helpen door nu nestkastjes 
schoon te maken of op te hangen. Extra voordeel: zo hebben ze volgend voorjaar een grotere kans op 
gezonde jongen. Vogels trekken vanaf het najaar hun aller dikste bontjas aan, omdat ze buiten slapen. 
Dat doen ze tijdens de rui: de zomerveren vallen uit en er komt een dik pak winterveren voor terug, 
vaak met extra dons eronder. De buitenste, vettige veren schermen nattigheid en kou af en de 
donsveren zorgen voor isolatie van dat kleine lijfje. Wat verder helpt is dat vogels geen warm bloed in 
hun poten hebben, zo verliezen ze geen warmte door het contact met de koude boomtak of waar ze 
dan ook op slapen. Goede maatregelen, maar desondanks is de nacht gevaarlijk guur voor vogels als 
het hard waait of vriest. 

 

 

   

  



 

 

Nacht van de Nacht 2022 

 
Ook dit jaar heeft onze afdeling mee gedaan aan de Nacht van de Nacht op 29 oktober. 
Zo’n 12 deelnemers verzamelden zich bij ’n Witten op de Borkeld en onder het genot van een bak 
koffie/thee werd er een lezing gehouden over het onderwerp de Maan. 

Hierna verplaatsten we ons naar het labyrinth aan de overzijde op de Borkeld, maar het was toen nog 
erg bewolkt. 

             

Maar na een poosje trokken toch wat gaten in de bewolking en konden we door de kleine telescoop 
toch nog even genieten van Jupiter en zijn 4 maantjes. 
Daarna trok de lucht helemaal dicht en verplaatsten we onder door de duisternis, terug naar de 
parkeerplaats. 
Al met toch een geslaagde avond. 

 

Wim Baan 

  



 

 

Hoogstambrigade Wierden / Rijssen 
 

De Hoogstambrigade Wierden / Rijssen bestaat uit twee groepen n.l. uit de groep Wierden (7 man) 
deze snoeit hoofdzakelijk rond om Wierden, Enter, Hoge Excel Zwolle, Notter  en Almelo. 
De  groep Rijssen.(5 man) snoeit rondom Rijssen, Enter, Zuna, Markelo en Bentelo. 
Men snoeit hoofdzakelijk in het landelijk gebied bij boeren of particulieren, en soms in dorp of stad. 
Men  snoeien is alleen op de donderdagmorgen, waarbij eerst een afspraak wordt gemaakt met de 
klant. Wij snoeien gemiddeld anderhalf jaar, en bij sommige klanten komen wij 1 x per jaar. 
Het gereedschap krijgen wij in bruikleen van het Landschap Overijssel. 
De bomen worden gesnoeid zoals men vaktermen wordt noemt vormsnoei.    
 

      

Doel van het snoeien van hoogstamfruitbomen. 
 
Doel van het snoeien 
Het in stand houden en onderhouden van 
hoogstamfruitbomen (appel, peer, kers, pruim en 
noot) ten einde de landschappelijke, recreatieve, 
cultuurhistorische, ecologische, genetische, 
economische en esthetische waarden ervan te 
behouden c.q. te verhogen. 
Hoogstamfruitbomen zijn in een omgeving met 
weiden en akkers een aangename ruimtelijke 
afwisseling. De fruitbomen vormen als boomgaard 
een eenheid en geven het landschap een zekere 
beslotenheid. Als er vee (paarden, pony’s en ezels) 
onder de fruitbomen graast, ontstaat een mooie 
verbinding tussen het landschap en het agrarisch 
bedrijf. 
Ook alleenstaande fruitbomen, vaak restanten van 
een oorspronkelijke boomgaard, maken het 
landschap afwisselend en aantrekkelijk voor mens, 
plant en dier. De belangrijkste bedreiging voor de 
hoogstamfruitbomen is dat de bomen niet meer 
worden onderhouden. Waar ooit het verlies aan 
economische betekenis de reden was, is nu het 
gebrek aan tijd en deskundigheid om te kunnen 
snoeien de bedreiging. Juist bij de jonge aanplant is 
het noodzakelijk om regelmatig te snoeien. Vaak 
vergeten eigenaren dit omdat ze onbekend zijn met 
de groei van deze prachtige cultuurbomen. 

Kees Wolffenbuttel 
 

     

 



 

 

Excursie  Wintervogels 26 november 2022 

 Op 26 november was het zover: na twee avonden theorie, afbeeldingen en geluiden gingen we op stap 
om het geleerde te gaan observeren in het veld. 

Het Kristalbad tussen Hengelo en Enschede was ons doel.   

 

Op de parkeerplaats van de ijsbaan dronken we nog een kop koffie of thee met een gevulde koek. 
Gewapend met kijkers en telescopen, warme schoenen en jassen en een verwachtingsvol gevoel over 
wat ons te wachten zou staan trokken we het gebied in. 

 

De weersomstandigheden waren redelijk. Het was koud maar met weinig wind. Aanvankelijk wat mistig 
maar dat trok geleidelijk weg waarna er nog een enkel zonnestraaltje was te bespeuren. 

Onder de inspirerende leiding van Ineke en Herman , die vogels zien en horen die wij als cursisten 
over het hoofd zouden hebben gezien, kwamen we uiteindelijk tot 27 (!) soorten. 



 

 

De lijst met waargenomen soorten: 

 

 

 
 
 

 
Ringtaling 

 
Watersnip 

 

 
Groene Specht 

 

 
Grote Gele Kwikstaart 

 
 
Het was een mooie en leerzame excursie en we 
verheugen ons op de volgende excursie, die aan de 
oevers van de IJssel zal zijn! 
 

 

 

Dik van der Leun 


