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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.

KOPIJ VOOR VOLGENDE SPINSELS INLEVEREN VÓÓR 10 AUGUSTUS 2021
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BESTE IVN LEDEN
De beperkingen door Corona lijken op hun eind te lopen. Hopelijk kunnen we na
de grote vakantie al onze activiteiten weer opstarten.
Toch hebben er ook ondanks Corona diverse activiteiten plaats gevonden. Zo heeft de
vogelwerkgroep onderhoud aan een zwaluwwand gepleegd waarvan via deze link een
impressie is te zien:
https://youtu.be/CiTTzQ6BVqE
Er wordt gewerkt aan het oprichten van een werkgroep “Biodiversiteit”. Dit gebeurt
in samenspraak met de gemeente waar een biodiversiteitsplan in ontwikkeling is.
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden.
Ook is er door Hein van Schooten een filmpje gemaakt over het ringen van de
kerkuilen. Deze film is via onze website te bekijken.
Hopelijk kunnen we elkaar na de zomer weer fysiek ontmoeten.
Er zal dan ook weer een ledenvergadering plaatsvinden.
Heeft u punten voor de ledenvergadering of andere zaken die voor het bestuur van
belang zijn dan horen wij deze graag.
Namens het bestuur:
Jos Wennemers

Stills uit het genoemde filmpje. Zie ook pagina 14.
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EEN EIK DIE GEKAPT MOCHT WORDEN
EN TOCH MOEST BLIJVEN STAAN
Voor het eerst tijdens mijn meer dan 30 jaar lidmaatschap ga ik een artikel voor
Spinsels schrijven. Omdat ik al een aantal jaren niet meer actief voor het IVN ben,
zal ik mij eerst even voorstellen.
Ik ben in aanraking gekomen met het IVN begin jaren 80 toen onze kinderen op
basis school de Wingerd bij meester Jan in de klas zaten. Met een meer dan enthousiaste meester Jan waren bijna alle kinderen uit zijn klas bij de toenmalige
jeugdwerkgroep van het IVN.
Samen op kamp. Slapen op de deel van een boerderij in Hoge Hexel, of bij familie
van Gerard in Luttenberg. En ik mocht ook mee als begeleider. En zo is het begonnen. Meester Jan zat echter nooit stil en vroeg mij of ik interesse had om coördinator te worden in een op te richten Milieuwerkgroep. Zo gezegd zo gedaan. Al gauw
kwam ik er achter dat de groep niet groot zou worden. IVN ers zijn mensen die liever op de knieën op de grond zitten plantjes te bestuderen, eindeloos door de verrekijker vogels spotten enz. Ook ik heb in de loop van de jaren, en nog steeds, op
die manier van de natuur leren genieten. Maar namen van planten en vogels onthouden ?
Ondertussen ontstond er een discussie binnen het IVN of de activiteiten van de
werkgroep Milieu wel pasten binnen de doelstelling van het IVN. Natuurbeleving
middels educatie uitdragen, terwijl het maken van bezwaar meer toebehoorde aan
een actiegroep vond men.
In die jaren ben ik lid geworden
van de Milieuraad. Hier was de
doelstelling om gevraagd en ongevraagd advies te verlenen aan
het College van de gemeente Hellendoorn. Een vinger aan de pols
bij de overheden. Regulier overleg
met de wethouder, meepraten
over groenbeleidsplan, bestemmingsplan buitengebied groen
compensatie o.a. bij de aanleg
van het tunneltracé. Maar belangrijker was dat er een tegengeluid
werd gehoord. Dit houdt onze
ambtenaren scherp, was ooit een
uitspraak van een voormalig wethouder.
Nu, in 2021, bestaat de Milieuraad niet meer. In 2018 bij het
40 jarig bestaan is de milieuraad
opgeheven. Vanwege vergrijzing
en geen interesse bij de huidige
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generatie om het voort te zetten. Er voor in de plaats is er nu het duurzaamheidsplatform, maar die bemoeit zich niet met een individuele boom.
NU DE EIK WAAR IK HET VERHAAL MEE BEGON
September 2020 kreeg ik een tip om eens te kijken naar een omgevingsvergunning (kapaanvraag) voor het kappen van een eik achter de Nieuwkamp 16 in Hellendoorn.
Krant van 10 september. De aanvragen binnen de bebouwde kom zijn bijna altijd
van de gemeente zelf afkomstig omdat zij altijd aanvraagplichtig zijn wanneer het
om openbaar groen gaat. Voor buitengebied gelden andere regels.
Al vrij snel trok ik de conclusie dat de aanvraag weliswaar door de gemeente was
gedaan, maar dat er een groter belang van een bewoner achter stak.
En het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toch genoeg tijd met Corona. Dus
mijn oude “vak” maar weer eens oppakken. Nu kan niet iedereen zo maar een
bezwaar indienen. Je moet belanghebbende zijn. In de praktijk betekent het dat je
zicht moet hebben op de boom. Je maakt dus feitelijk bezwaar tegen je buurman.
Alleen dat al betekent dat mensen er vaak niet aan beginnen omdat dit gemakkelijk tot spanningen in de buurt kan leiden.
Je bent echter wel belanghebbende wanneer je je bezwaar via een vereniging of
stichting indient die het beschermen van bomen in de statuten heeft opgenomen.
Ik heb contact opgenomen met Laurens en groen licht gekregen om het bezwaar
namens het IVN in te dienen.
Het begint allemaal met een aankondiging bij de gemeentelijke mededelingen in
de krant: Officiële bekendmakingen van de gemeente Hellendoorn.
Week 37 | Jaartal 2020: Aangevraagde omgevingsvergunningen.
de Nieuwkamp (achter nummer 16) – het kappen van 1 eik (28-08-20)
Week 41 | Jaartal 2020: Verleende omgevingsvergunningen.
de Nieuwkamp (achter nummer 16) – het kappen van 1 eik (01-10-20). Na het
verlenen van de omgevingsvergunning kan men bezwaar maken tot 01-01-21.
Het bezwaarschrift van het IVN kan als volgt worden samengevat:

1. De wens van de aanwonenden mag geen reden zijn een boom te kappen.
Dit kan een precedent scheppen voor andere bomen in de gemeente.

2. De vitaliteit van de boom zou teruglopen. Dit wordt niet verder onderbouwd.

Eventuele toekomstige gebreken zouden moeilijk te ontdekken zijn. Dit klopt
niet. Ook is de boom goed bereikbaar voor eventueel onderhoud. Het onderhoud van bomen is een normale zaak en ook bekend bij de gemeente. Er is
op dit moment overigens geen aanwijzing dat de boom een gevaar voor de
omgeving vormt.

3. Herplant zou niet nodig zijn gezien de vele bomen in de omgeving. Er zijn
echter genoeg plekken in de wijk waar bomen herplant kunnen worden.
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Hierbij valt onder andere te denken aan plekken waar bomen in het verleden
door stormen zijn omgewaaid, bijvoorbeeld op de hoek SchuilenburgerwegKasteelstraat.
Op 23 februari word ik uitgenodigd om het bezwaar toe te lichten bij de commissie
van bezwaar en beroep. Ook de verlener van de vergunning, de gemeente, mag
zijn besluit toelichten.
De commissie stelt vervolgens dezelfde dag een advies op voor het college. Het
college kan dit advies naast zich neerleggen, maar dit gebeurt zelden.
Het oordeel van de commissie:

1. Het enkel teruglopen van de vitaliteit van de eik is naar het oordeel van de
commissie onvoldoende reden om de boom te kappen. Dit argument geldt
immers voor veel meer bomen. Het college stelt zich de vraag hoelang de
boom nog in redelijke toestand gehandhaafd kan blijven. Het ligt echter op
de weg van het college om deze vraag niet alleen te stellen, maar deze ook
te beantwoorden. Nu dit niet is gebeurd, is de beslissing naar het oordeel
van de commissie onzorgvuldig voorbereid.

2. Naar de mening van de commissie staat onvoldoende vast dat de boom
een gevaar voor de omgeving vormt, nu niet zeker is dat er gebreken in de
takaanzetten aanwezig zijn. Aan het bezwaar van de gemeente dat eventuele gebreken in takaanzetten niet tijdig ontdekt kunnen worden, valt tegemoet te komen door de klimop te verwijderen. Bovendien is namens verweerder erkend dat de boom nog een aantal jaren mee kan en er geen acuut
gevaar bestaat.

3. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat het college bij
afweging van de betrokken belangen ten onrechte tot verlening van de omgevingsvergunning is overgegaan.
Advies: De commissie adviseert het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het
besluit van 1 oktober 2020, kenmerk 2020-026603 te herroepen.
Op 31 maart valt de beslissing van het college op de deurmat:
Onder de overname van het advies van de
commissie en de hieraan ten grondslag
liggende overwegingen hebben wij besloten uw bezwaarschrift gegrond te verklaren en de omgevingsvergunning voor het
kappen van de eik alsnog te weigeren.
Een mooi resultaat met een nog mooier
vervolg
In de commissie kwam ook het aspect herplant aan de orde. Er is besloten door de
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gemeente om de singel waar de eik deel van uitmaakt in het kader van groenrenovatie te herstellen. Ondertussen is er met de buurt hierover overleg geweest.
Het voorgaande geeft aan dat met goede argumenten en vasthoudendheid er veel
bereikt kan worden. Je hoeft niet altijd je gelijk te krijgen maar je dwingt overheden om over hun daden na te denken. Waar heb ik dat de laatste tijd meer gehoord !
Overigens zijn wij met de milieuraad ooit nog een stap verder gegaan, naar de
rechter. Daardoor is uiteindelijk de unieke notenboom aan de Dorpsstraat 3 in Hellendoorn gespaard gebleven.
Fokke Bakker.
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Na de” lockdown tijd” eindelijk een voorjaarsexcursie van de paddenstoelenwerkgroep. De werkgroep besloot om met een klein groepje weer voorzichtig het bos/
veld in te gaan.

ROKENDE PADDENSTOELEN
Zondagochtend negen uur. Zes wandelaars lopen op een prachtige voorjaarsdag
over een zacht bospad door het landgoed De Noetselerberg. Lage zonnestralen
geven een mooie sfeer in het dennenbos. Beuken en berken schieten in blad. De
natuur loopt uit. Overal is het geluid van fluitende vogels te horen. Hoog in een van
de dennenbomen klinkt het zachte geluidje van een goudhaantje. Tussen de hoge
stammen van de dennen hangt een beetje mist zodat de beheerderswoning van
het landgoed niet scherp in beeld te krijgen is. Je zou er een prachtige foto van
kunnen maken.
Op het landgoed stonden ooit vier boerderijen. De oudste boerderij “de Esch” is
overgebleven. Ze ligt op een unieke plek midden in het bos. De familie De JongSchuilenburg is eigenaar van het landgoed. Rond 1840 kocht deze rijke Amsterdamse familie de grond op de heuvelrug als belegging. De familie beplantte hun
bezit rond 1850 met dennen. Die waren niet bedoeld als natuur, maar voor de productie van mijnhout, brandhout en spaanplaat. En dat is nu nog goed te zien. Maar
er staan nu ook eiken en andere naaldbomen zoals de spar en de lariks. In zo’n
bos groeien vaak bijzondere paddenstoelen en heel veel mossen.
Er liggen van en naar “de Esch” een paar mooie beukenlaantjes. Onder de grote
beuken zijn overal kiemplantjes te vinden. Sommige kiemplantjes hebben een
mutsje op. Het lijken net kleine kaboutertjes. Wie oog heeft voor detail, ontdekt
vaak mooie dingen. Zo
staan de wandelaars vol
bewondering te kijken
naar een bloeiende lariks. De lariks bloeit in
april. De lariks is een eenhuizige boom. Zo zie je op
een stam de vrouwelijke
en mannelijke bloeiwijze.
Er staan opvallend veel
rankende helmbloemen.
Dat is geen goed teken.
De helmbloem is een verzuringindicator. Op een
berk zit een roodgerande
houtzwam. Vroeger zat
deze houtzwam alleen
maar op naaldhout.
Even verderop ligt een
omgevallen beuk. Op de
stam zitten een aantal
Mannelijke en vrouwelijke bloemetjes op de larikstakken
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hoefvormige tonderzwammen. Deze zwam
leeft op zwakke en dode
loofbomen, vooral op
beuk en berk. Door de
ringen op de bovenkant
van de tonderzwam te
tellen, kun je weten hoe
lang de omgevallen boom
hier ligt. Herman telt vijf
ringen. Op en rondom de
zwammen ligt een laagje
wit poeder. Dat zijn de
sporen van de tonderSporulatie tonderzwam
zwammen. Paddenstoelensporen zijn zó licht dat
ieder minuscuul zuchtje wind ze meevoert. Op grotere schaal kun je het effect van
luchtstromingen in deze tijd van het jaar goed zien bij de tonderzwammen. Dit verschijnsel heet sporuleren. Ze zijn dan vaak helemaal wit bestoven door sporenpoeder. Die sporen komen uit de onderkant van de paddenstoel.
Het dichte en donkere dennenbos van het landgoed wordt afgewisseld met open gebieden. Een
stuk heide en een weiland. Daar lopen schapen te
grazen. Jetty maakt er een foto van. Aan de rand
van het heidegebiedje staan mooie krenten in
bloei. De koperkleurige blaadjes verschijnen tegelijk met de witte bloemtrosjes. En zo is er nog veel
meer te zien op deze zonnige zondagochtend.
Jacques Dijkman
Kiemplantjes van de beuk

Schaapskudde op landgoed Noetselerberg

(foto Jetty)
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POPPENWIEG
In 2008 zagen Angela te Pas en ik op
de Sallandse Heuvelrug iets voor ons
onbekends: op een stuk stam van een
dennenboom zat een plat ovaal nestje
dat wel gemaakt leek van grassprietjes.
Via het forum van Vroege Vogels kwam
ik erachter dat dit gemaakt wordt door
een boktor en dat het poppenwieg genoemd wordt. Nooit weer gezien, tot dit
coronajaar. Door het vele wandelen
ben ik nog meer kleinere dingen in de
natuur gaan zien. In maart zag ik in het
Doktersbos twee poppenwiegen op een
dode den en in mei langs het Goudzoekerspad zelfs een dennenstam met veertien
poppenwiegjes!
Larve van een boktor
Vrouwtje boktor legt eitjes onder de schors van een dode den. Daaruit komt een
witte pootloze larve met een donkerbruine kop. Die larve blijft onder de schors en
leeft van het dode hout tot hij volgroeid is. In het najaar maakt de larve van zelf
afgeknaagde houtsplinters een ovaal nestje dat hij met zaagsel bekleedt, de zogenaamde poppenwieg. Hierin verpopt hij zich in korte
tijd tot volwassen boktor. De kever van een paar cm
groot overwintert in de poppenwieg en komt in het
voorjaar tevoorschijn. De hele ontwikkeling van ei tot
kever duurt meestal 2 jaar.
Maar welke boktor
Om welke boktor gaat het hier? Waarschijnlijk om de
Grijze ribbelboktor (Rhagium inquisitor), ook wel Gewone dennenboktor genoemd. Maar er zijn meerdere
ribbelboktorren, dus ik zou eerst een kever moeten
zien om het met zekerheid te zeggen. Daar ga ik nu
dus op letten, want ik lees dat de kevers van april
t/m juni actief zijn, ze lopen en vliegen veel. Boktorren herken ik normaal gesproken aan de lange voelsprieten, maar deze soort heeft korte sprieten. Schadelijk zijn ze niet want ze leven alleen in dood hout.
Voor wie zo’n poppenwieg eens wil zien: de dode
boom op de foto staat pal aan het Goudzoekerspad,
vanuit Nijverdal aan de linkerkant net voor de laatste
bocht naar de Klinkenbeltweg.
Anny Alferink
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OPGEDIEPT
Er wordt heel wat gemopperd over de vele bomen die overal gekapt worden. Noodzakelijk of niet, dat oordeel laten we graag aan u over. Voor de uitzichten die Harry
Konijnenbelt in 1985 beschreef, zijn ze noodzakelijk. Bezoek eens de uitzichtpunten die Harry bezocht. Vergelijk de door hem prachtig beschreven landschappen
met het uitzicht van nu. Ziet u verschillen? Of toch vooral overeenkomsten met 36
jaar geleden?
Dit is de 55e Natuursprokkel van de 731 die van 1983 tot 2009 door eigen leden
geschreven zijn. U vindt ze allemaal terug via onze website.
EEN EINDELOOS MOOI UITZICHT
Verte, vormen en verlangen. Zo voelt het om uit te zien over het brede bospanorama van de Noetselerberg. Veel meer nog dan een pittoresk plaatje is het een gevoel dat je beheerst bij het rondblikken over heel dat wijde woud. Verwondering,
illusie. Een vormenwereld, die heel wat laat zien maar veel meer nog doet vermoeden. Want voorbij heuvels zakt het landschap weg in slenken, waarachter opnieuw
bos oprijst.
Hoe diep is die slenk en hoe ver reiken de bossen? Het uitzicht vanaf de berg
maakt je zo nieuwsgierig omdat het bos er zo onmetelijk schijnt. Het ís illusie, want
rechts van Rijssen lijkt het bos van de Ligtenberg zo over te gaan in het Hollands
Schwarzwald en de Friezenberg; de hoge kruinen verbergen de grote grasvlakten
van het voormalige Rijssense Veen.
Behalve die illusie van de vormen is er nu, begin mei, bovenal de betovering van
de kleuren. Zo prachtig geschakeerd als nu is het nooit. Rond de nog bruine heidevelden komen de berken schitterend geelgroen in blad. Het vaalgroen van de dennen, linksonder ook nog net grijsgroen een paar jeneverbessen te zien, wordt afgewisseld met donkergroene kegelvormen van spar en douglas, daartussen de heldere kleur van pas ontloken lorken. Daarvóór, in de Rietslenke, de krachtige geschoren silhouetten van groepen eikenbomen, die net mosgroen en bruinig in blad
komen. Aan de weg een beukenrij in teer lichtgroen lover. De blik dwaalt weer naar
links, waarna bijna verscholen achter de begroeiing Nijverdal ligt.
Langs de Regge staat een singel van populieren, die bijna bruin ontluiken. Het zijn
soms haast herfstkleuren. Je herkent de karakteristieke huisjes van de Lange Jan
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en links daarvan de rode daken van de wijk De Blokken. Ook Groot-Lochter is te
zien, maar de rest van Nijverdal is aan het gezicht onttrokken. Van Almelo vallen
de hoge flats van de Aalderinkshoek op. Hengelo is alleen bij helder weer met
moeite te zien. Opvallend ligt Rijssen in het panorama, met zijn kerktorens, schoorstenen van Ter Horsts jutefabriek en rechts het bejaardenhuis Elteto.
Aan de andere kant van de weg biedt de berg uitzicht op Haarle en Raalte. Heel in
de verte staan de makkelijk herkenbare schoorstenen van de IJsselcentrale in Harculo bij Zwolle op de horizon. Rechts wordt het uitzicht beheerst door de Luttenberg:, groen grasland met donkerder bos op de kruin. Op de voorgrond wordt het
beeld bepaald door witte berkenstammen en frisgroen blad. De heide loopt linksrechts weg van de Koningsbelten naar de Twilhaar, hoog daarachter rechts-links
naar de Sprengenberg.
Herkenning
Er zijn nog meer mooie uitzichten op de berg. De hoge delen van het onlangs door
Natuurmonumenten verworven landgoed de Sprengenberg bieden op sommige
plaatsen prachtige panorama’s. Heel mooi ligt het kasteeltje met zijn witte toren
daar, uitrijzend boven de dennen. Bij het Numendal op de Holterberg kun je schitterend over Salland uitkijken. In de verte herken ik Deventer: de grote toren van de
Lebuïnuskerk en de beide spitsen van de Bergkerk.
De Hellendoornse Berg is niet zo hoog, maar er zijn punten waar je een bijzonder
fraai uitzicht op het oude kerkdorp hebt, met daarvoor de groene es. De Lemelerberg met de Archemerberg heeft het hoogste punt van heel de Sallandse Heuvelrug. De top is nogal kaal en winderig, maar je kunt er naar alle kanten rondkijken. In het oosten zie je Eerde en Den Ham, in het zuiden de Eelerberg temidden
van weidelanden. In de richting van Lemelerveld is het landschap duidelijk eento12

niger geworden door de ruilverkaveling, inmiddels al weer geruime tijd terug.
Naar het noorden kijk je uit over bossen tot aan Ommen. De heuvels tussen Nijverdal en Holten doen qua hoogte weinig onder voor de Lemelerberg met zijn 75 meter. Alleen vormen de 70 meter hoge Kleine Koningsbelt en de twee meter hogere
Grote Koningsbelt slechts geringe verheffingen ten opzichte van de ook hoog gelegen directe omgeving. Het zijn daardoor minder markante uitzichtpunten. De Grote
Koningsbelt ligt zelfs verscholen tussen vliegdennen in een afgesloten deel van de
Sprengenberg. De fietser op de Schouwburgerweg heeft er een zware klim aan om
precies tussen beide "toppen" door te rijden.
Een paar weken geleden hebben we ook met groepen wandelaars staan uitkijken
op de Noetselerberg. Het was 14 april, de grote campagnedag over zure regen. Als
je nu rondkijkt en het nog groene bos overziet, maar je hebt onderweg met eigen
ogen aanschouwd hoe slecht heel veel bomen er al aan toe zijn, bekruipt je de
angst dat – over hoeveel jaar? – dit panorama geen jong groen meer biedt, je een
stervend woud voor je ziet. Is die ondergang nog af te wenden? Ja, ik geloof dat
het nog kan, als we met zijn allen heel snel ingrijpen. Doortastende maatregelen
van de regering en de industrie, en bewuster gedrag van ons, de gewillige kopers
van veel te veel wegwerpproducten.
Gaat u nu toch gerust genieten van ons mooie uitzicht. Maar kom dan ook even
naar het bezoekerscentrum, waar u zo veel u wilt te weten kunt komen over de
oorzaken en de gevolgen van luchtverontreiniging, van zure regen. En doet u daar
alstublieft wat mee, opdat ons eindeloos mooie uitzicht niet spoedig aan zijn eind
komt.
mei 1985
Harry Konijnenbelt
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Op pagina 3 maakte Jos Wennemers ons attent op een filmpje over de oeverzwaluwwand van Farmfood via https://youtu.be/CiTTzQ6BVqE
De vogelwerkgroep van het IVN deed onderhoud aan deze oeverzwaluwrand.
De vegetatie is verwijderd en nestgaten zijn schoongemaakt zodat de oeverzwaluwen hierin hun nesten kunnen maken.
Van dit filmpje zijn onderstaande stills gemaakt.
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COMPLIMENT VOOR HERMAN STEVENS
Herman Stevens, lid van onze vereniging
en oud -coördinator van onze paddenstoelenwerkgroep, kreeg begin maart een bijzonder compliment uitgereikt. Dat gebeurde door Wim van der Griendt, lid van de
groene waterschapspartij Water Natuurlijk
en algemeen bestuurslid van waterschap
Vechtstromen.
Herman Stevens kreeg het compliment in
zijn hoedanigheid als voorzitter en ledensecretaris van de KNNV afdeling Vriezenveen, waarvoor hij zich jarenlang heeft
ingezet. In het bijzonder maakte Herman
zich hard voor de realisering van een faunapassage in De Pollen.
Meer dat 30 jaar zijn door Herman en enkele anderen met behulp van netten en
emmers duizenden amfibieën van een wisse dood gered. En door het jarenlang
bijhouden van statistieken en veel lobbywerk heeft hij bij de provincie en de gemeente voldoende geld gevonden om in 2018 als KNNV een goed werkende faunapassage te realiseren die het gehele jaar door amfibieën en reptielen een veilige
passage biedt.
Vorig jaar kon mede door Hermans inzet en lobbywerk en dank zij diverse sponsoren een heel mooi informatie en rustpunt gerealiseerd worden. Een houten constructie in de vorm van een dikkopje met daarvoor betonnen zitpoefen als kikkerdril. In roestvrij staal wordt de ontwikkeling van een kikker verbeeldt, terwijl een
groot informatiepaneel het geheel compleet maakt. Daarop valt veel informatie te
lezen over alle amfibieën en reptielen die in het gebied voorkomen. Al met al een
zeer mooi informatie- en rustpunt. Daarnaast volgt
Herman voor en namens de KNNV ontwikkelingen
rond de Engbertsdijksvenen, waar de waterhuishouding voor hoogveen herstel hoger en stabieler
dient te worden, en de plannen voor een nieuwe
drinkwaterwinning.
Water Natuurlijk liet dit zeer verdiende compliment
vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk, waar Herman twee jaar van mag genieten. Het is een beeld van een waterdruppel met
daarop een fraai vormgegeven libel, gemaakt door
kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen. Die blauwgroene libel symboliseert de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water.
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DE IVOORVLIEG

Op 21 juni 2020 zat deze Witte reus of Ivoorzweefvlieg of Ivoorvlieg (Volucella pellucens) binnen. Buiten gezet, op een stoeptegel, liet die zich van heeel dichtbij fotograferen, vermoedelijk even vermoeid geraakt van het binnenleven.
Overigens, op de macrostand van een relatief eenvoudige pocketcamera.
De Ivoorvlieg is ongeveer even groot als een aardhommel.
De Ivoorvlieg vliegt van mei tot en met augustus en wordt in die periode en daarbuiten in vrijwel geheel Nederland waargenomen en gefotografeerd - zie waarneming.nl - en ook af en toe in een vergelijkbaar perspectief.
Werner ten Cate

Foto: Trees Westerink van de fotowerkgroep
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LEPELAAR
Tijdens een wandeling langs de Regge begin
mei hebben we deze lepelaar gespot. Hoewel
de meeste lepelaars foerageren rond de Waddenzee hebben ze nu ook het binnenland ontdekt.
Vorig jaar hebben we de lepelaar voor het
eerst aan de oevers van de Regge zien foerageren. Dat was in het najaar en toen waren ze
met z’n tweeën. De plek waar de lepelaars
rondscharrelden, was beide keren hetzelfde.
In een binnenbocht van de Beneden Regge, in de noordelijke punt van de gemeente Hellendoorn. Op die plek wordt door de stroming zand gedeponeerd dat
elders is afgekalfd, waardoor dat gedeelte van de Regge ter plekke ondiep en
moerassig is geworden.
De foto’s zijn niet scherp omdat de afstand van de fotograaf tot de vogel groot
was. Maar toch is de vogel goed herkenbaar, met name aan zijn opvallende lepelsnavel.
Dini en Willem Zuethoff
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021
Heeft u vragen of opmerkingen over de activiteiten, neem dan contact op met:
Dorie Bruggeman, tel: 0548-595548 email: doriebruggeman@hotmail.com
Het activiteitenprogramma 2021 heeft veel nieuwe en al bekende activiteiten.
Wij verzorgen al ruim 40 jaar wandelingen en lezingen in en over de natuur. Onze
natuurgidsen hebben een schat aan kennis opgedaan in hun tweejarige natuurgidsen-opleiding en een jarenlange ervaring die ze graag met u willen delen.
De hierna genoemde activiteiten zijn voor iedereen die zich voor de natuur interesseert. De meeste activiteiten worden gratis aangeboden en zijn voor eigen risico.
We stellen een vrije gift op prijs om ook in de toekomst dit werk te kunnen blijven
doen.
Wilt u zelf eens een wandeling onder leiding van een gids organiseren voor uw familie, vrienden of werk, dan kan dat ook. Neem hiervoor contact op met Hanneke
van Schooten, tel: 06 17891557 email: hannekevanschooten@hotmail.com
Fietstochten
In de afgelopen jaren zijn er door IVN Hellendoorn-Nijverdal verschillende fietstochten in de omgeving beschreven. Ze worden geregeld gecontroleerd en waar
nodig herzien, zodat u ze met een gerust hart kunt fietsen. Alle IVN-fietstochten
staan op onze website: www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
Het kan zijn dat een activiteit aangepast moet worden of geen doorgang kan vinden. Kijk daarom altijd op onze website voor de laatste informatie.
Alle wandelingen zijn onder voorbehoud, vanwege de coronamaatregelen.
Aanmelden kan alleen via de IVN-site.
SEPTEMBER
Zondag 8 september: Wandeling over de Sprengenberg
In de gemeente Hellendoorn liggen veel verschillende natuurgebieden. Elk met zijn eigen
historie en natuurkenmerken.
IVN Natuurgidsen nemen je mee over de
Sprengenberg: één van de kenmerkende restanten van de ijstijd. In dit gebied zijn
verschillende vennen te vinden, ieder met hun eigen biotoop. Ook heeft het een
rijk verleden, denk aan de stuwwal uit de ijstijd, grafheuvels uit de prehistorie en
het landhuis met de markante Palthetoren uit het begin van de twintigste eeuw.
Start: 13.00 uur vanaf P. Splitsing: Bathemerweg / Vagevuursweg Haarle
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OKTOBER
Zondag 24 oktober: Paddenstoeldag
Ze zijn er weer: schimmels in alle vormen en maten. De opruimers van het bos. Onze gidsen van de
Paddenstoelen-werkgroep nemen je mee om verschillende paddenstoelen te ontdekken en om er
de bijzonderheden over te vertellen. Laat je verrassen door de kleurenpracht.
Start:11.00 uur èn 14.00 uur . Vanaf Camping de
Noetselerberg, Holterweg 116,
7441 DK Nijverdal
NOVEMBER
Zondag 7 november: Landschap en fotografie
Als fotograaf kijk je anders naar de natuur, je maakt gebruik van licht en diepte om
je object zo goed mogelijk weer te geven. Daarnaast leer je als natuurfotograaf
ook hoe je fotografeert met respect voor de natuur, met als doel de natuur onder
de aandacht te brengen van een breder publiek. IVN werkgroep Fotografie neemt
je graag mee op een wandeling om je enkele tips en trucs te leren, waardoor je
natuurfoto’s beter worden.
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VRIJWILLIG NATUURBEHEER
Coördinator: Gerard Huis in't Veld, tel. 0548 614445
Voor de werkochtenden vertrekken we om 9.00 uur
vanaf Camping Noetsele (Holterweg / Bergleidingweg)
Nijverdal. Om 12.00 uur stoppen we. Voor koffie en
gereedschap wordt gezorgd.
Eerstvolgende werkochtend: nog onbekend
Wilt u ook een keertje meewerken, dan bent u van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u bellen met Gerard.

Foto: Trees Westerink van de fotowerkgroep

JEUGD NATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG
Contactpersoon: Linda de Haan, l.m.de.haan@ivn.nl, 06-29538640
Ben je graag buiten? Vind jij dieren en planten leuk? Vind jij de maan en de sterren ook zo mooi? Kortom: ben je nieuwsgierig wat er allemaal buiten aan heel grote en kleine dingen te zien en te ontdekken valt? Ben je tussen de 8 en 12 jaar?
Dan is de jeugdnatuurclub De Sallandse Heuvelrug echt iets voor jou.
Eén keer in de maand is er op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur de
jeugdnatuurclub. Wil je meedoen, ga dan naar:
http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/aanmelden en meld je aan.
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Werkgroepen

Coördinatoren

Email

Telefoon (0548)

Cursussen
Geologie
Heemtuin
Jeugdnatuurclub
Natuurgidsen
Natuurlijk puur

Ton Kappert
Willem Zuethoff
Hendrik ter Haar
Linda de Haan
Dorie Bruggeman

tonkappert52@gmail.com
610237
billyzet@planet.nl
654909
hthaar@hotmail.com
610647
i.m.de.haan@ivn.nl
06-29538640
doriebruggeman@hotmail.com
595548
natuurlijkpuur@outlook.com

Aan te vragen excursies Hanneke van Schooten
Paddenstoelen
Planten
Trolleys
Vogels
Vrijwillig Natuurbeheer
Fotogroep

Reptielen en amfibieën
Overige activiteiten
CNME
Publiciteit
Facebook
Website
Vertrouwenspersonen
Anny Alferink
Gerard Huis in ’t Veld

hannekevanschooten@hotmail.com.
tel. 615930 of 06-17891557
Gerard ten Have
gerardtenhave@hotmail.com 06-12434549
Marianne Verhoeven
marianneverhoeven@xs4all.nl
0548-625588 of 06-30876525
John Rolf
612152
Eric Ruiter (SBB)
750445
Anton van Beek
anton.van.beek@planet.nl
363799
Gerard Huis in 't Veld
famhuisintveld@hotmail.com
Otlis Sampimon
ocsampimon@gmail.com
en mobiel 06-51623392
Ton Kappert
tonkappert52@gmail.com
en mobiel 06 – 28151298
André Marissen andremarissen@hotmail.com

614445
619223
610237
617736

woensdagmiddag geopend.
Annelied Bugel cnmehellendoorn@gmail.com
06-10420954
Anny Alferink,
610237
Marijke Hegeman—Schippers
hegeman.schippers@home.nl
www.ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal
webmaster:Ton Kappert tonkappert52@gmail.com
610237
Anny Alferink,
annyalferink@zonnet.nl
famhuisintveld@hotmail.com
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610237
614445
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