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Voorwoord

Colofon

Dit is hem dan. De vernieuwde Hommel. Meer eigentijds
en aantrekkelijk om te lezen, en meer uitnodigend voor de
leden om artikelen met foto’s te plaatsen.
Ook voor de adverteerders hopen wij nu nog aantrekkelijker
te zijn om hun boodschap te plaatsen, adverteerders die zo
belangrijk zijn voor ons blad.
Het bestuur is blij met het feit dat de redactie zich zo heeft
ingespannen om dit blad mogelijk te maken, zij hebben
zelfs een cursus gevolgd om de kwaliteit zoveel mogelijk te
waarborgen.
Maar het allerbelangrijkste is dat u als lid deze vernieuwing
waardeert en nog meer, dan tot op heden, uw bijdrage levert
aan de artikelen, want een verenigingsblad als De Hommel
is en blijft een blad voor leden, maar vooral ook samenge
steld door leden..
Zoals ik ook op onze facebookpagina heb vermeld, kunnen
wij terug kijken op een succesvolle leden avond, deels in
gevuld met fotografie van onze leden en begeleidt door
John.
Lezers die mijn stukjes lezen, weten dat het bestuur onze
afdeling graag ziet als een vereniging voor alle leden. Er is
dan ook een diversiteit aan werkgroepen en leden met
uiteenlopende belangstelling. Belangstelling voor duur
zaamheid en natuur in alle facetten, maar ook voor natuur
in combinatie met cultuur, natuur en literatuur. Maar wij
hebben ook in onze doelstelling staan dat wij verbinding
zoeken met de bevolking van Hardenberg. Ook met inwo
ners die niet de mogelijkheden hebben om zelf de natuur
in te trekken. Veelal hebben zij een beperking waardoor zij
afhankelijk zijn van anderen.
Door middel van de Groene Visite werken wij aan deze
doelstelling. Onze vrijwilligers gaan weer op pad en ervaren
dat men erg enthousiast is over hun komst. Tevens starten
wij binnenkort met een natuurwandeling voor mensen met
een verstandelijke beperking. Ik hoop dat dit een vast
onderdeel gaat worden van ons excursieaanbod.
Ik wens u veel leesplezier toe en hoop u te treffen op één
van onze vele activiteiten.
Vriendelijke groet,
Aart Bentsink
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Informatie en
nieuws
Paardenbloemvlekgalmug

Welkom
Ons nieuwe IVN-lid:
Dhr. Ron Gooselink
Zonnehof 26
7772 GB, Hardenberg

Rood-paarse vlekjes op paardenbloemblad.
Op de bladeren van de paardenbloem kun je soms ronde
paarsgekleurde vlekken vinden. Wanneer je het blad beter
bekijkt en omdraait, zie je dat elk vlekje een kamer is
waarin een larve zit. Vergroeiingen/uiterlijke veranderin
gen op 'n plant veroorzaakt door organismen van buitenaf
(bijvoorbeeld de bekende knikkervormige "galappels" op
eikenblad van de galappelwesp
- cynips quercusfolii) worden gallen genoemd, dus ook de
paarsverkleuring op de paardenbloem. De "dader" hier
betreft paardenbloemvlekgalmug (cystiphora taraxaci).
Hoewel het geen zeldzame soort is, was de soort nog niet
bekend in de gemeente Hardenberg binnen waarneming.
nl. Hierbij zal meespelen dat soorten als deze vaak over het
hoofd worden gezien. Heb je ook de gallen van paarden
bloemvlekgalmug gevonden? Waarnemingen graag met
foto doorgegeven via:http://ivnhardenberg.waarneming.
nl/ :)
Mijn waarneming: http://ivnhardenberg.waarneming.nl/
waarneming/view/124057658
In de facebookgroep "Natuur in Hardenberg" worden foto's
en leuke waarnemingen uit onze gemeente gedeeld. Doe je
mee?https://www.facebook.com/groups/NatuurInHardenberg
Julian Overweg
Coördinator Vogelwerkgroep
Schrijver/fotograaf Facebook pagina ‘Natuur in Hardenberg”.

Sleedoornpage
Op 7 september werd ik verrast door 'n zeldzame vlinder
in m'n voortuintje (Baalder): het vrouwtje van de sleedoorn
page! Deze eerste waarneming voor onze gemeente bin
nen http://ivnhardenberg.waarneming.nl/ heeft een nieu
we stip opgeleverd voor de verspreidingskaart van de
Vlinderstichting: http://vlindernet.nl/vlindersoort.php?
vlinderid=1043
Julian Overweg
Schrijver/fotograaf Facebook pagina ‘Natuur in Hardenberg”.
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Misvattingen
Bron: Encyclopedie van misvattingen door Hans van Maanen.
Alligators eten mensen
Het komt wel eens voor, maar niet vaak. Alligators zijn, met hun lengte van twee meter, te klein om mensen aan te
kunnen. Bij krokodillen ligt dat anders. Tropische krokodillen kunnen tot zeven meter worden, en zij zien geen been in
het aanvallen van mensen. Krokodillen doden, ruw geschat, duizend tot tweeduizend mensen per jaar.
Bevers kunnen mikken hoe ze een boom laten vallen
Bevers zijn wel handig, maar niet zó handig. In gebieden waar bevers werken, liggen heel wat bomen die kennelijk de
verkeerde kant op zijn gevallen en die de bevers niet hebben gebruikt. Soms wordt een bever verpletterd onder de boom
die hij heeft geveld.
Evenmin is het zo dat bevers hun dammen altijd waterbouwkundig verantwoord construeren, zoals mensen stuwdam
men bouwen. Beverdammen kunnen alle vormen hebben.
Een hond met een natte neus is gezond
Daar kan men beter niet van uitgaan, zeggen dierenartsen. Een hond (of een kat) kan best ziek zijn ook al heeft hij een
natte neus, en hij kan ook gezond zijn al is de neus droog. Er is, kortom, geen peil op te trekken.
Muggen willen zoet bloed
Sommige mensen worden altijd door muggen geplaagd, andere nooit. De verklaring die veel mensen gedachteloos re
produceren is dat sommige mensen nu eenmaal “zoet bloed hebben”. Maar kunnen muggen bloed door de huid heen
ruiken? Als ze niet eerst steken, hoe weten ze dan of het bloed zoet is? Hebben muggen een tong met zoet-receptoren?
Zouden muggen werkelijk net als mensen een speciale voorkeur voor zoetigheid hebben?
Muggen, zo blijkt uit onderzoek, gaan af op lichaamsgeur, meer in het bijzonder op zweetlucht. Van sommige mensen
geuren houden ze niet, van andere wel, en nog voordat ze gestoken hebben, is de voorkeur al bepaald. Met de smaak
van bloed heeft het niets te maken. En is het bloed van de ene mens werkelijk zoeter dan dat van de andere?
Muizen zijn gek op kaas
In tekenfilm ja, in het echt nee. Iedereen die muizen houdt of vangt, weet dat muizen geen speciale voorkeur voor kaas
hebben. Muizen vinden vrijwel alles lekker, dat is veelal juist het probleem.
Lydia de Waard-Levöleger
IVN lid en fotograaf.

Jagen
Een jagende Visarend op de voorpagina.
Niet alleen deze vogel was aan het jagen, ook de natuuren vogelfotografen jagen op mooie plaatjes.
Bijna dagelijks vindt je ze met de camera's met telelens in
de gemeente Hardenberg lopen.
Zo ook toen de Visarend het landgoed de Groote Scheere
aandeed.
Honderden kiekjes zijn er geschoten door de fotografen,
zelfs uit het buitenland kwamen ze om de Viasarend te
spotten.
Op de facebook pagina Natuur in Hardenberg werden de
foto's gedeeld.
Er zijn enkele geplaatst in deze Hommel, zodat iedereen
kan genieten van wat de fotografen door hun lens waarna
men.

Voorpagina
Een jagende Visarend
(Foto's bekijken met de klok meedraaiend)
Het 'WOW' moment van
Natuurfotograaf
Jan Slagers

Baukje Reitsma
lid Werkgroep vogels/redactie De Hommel
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De Groene deur
IVN-ers stellen zich
voor
Vandaag ga ik op bezoek bij Ariane Kamerman. Dankzij de
prachtige nazomer is het opnieuw een warme zonnige dag.
We zoeken tussen het groen een plekje voor de foto. Het
tuinhuisje, verscholen tussen de struiken en bomen is een
fijne speelplaats voor de twee poezen van Ariane. Op de
tuinstoel ligt Bella, haar trouwe en onafscheidelijke met
gezel.

Ariane is op 8 januari 1962 in Amsterdam geboren, en heeft
een zus en een broer. Vader had een drukke baan als reu
matoloog in het ziekenhuis en moeder werkte op de rönt
genafdeling. Ariane heeft een heerlijke jeugd gehad, veel
buitenspelen in het park, de hele buurt deed mee met
hutten of wigwammen bouwen. Toen Ariane 6 jaar was
verhuisde het gezin naar Naarden en kwam ze op een
nieuwe school. Onderweg daarheen maakten de kinderen
met elkaar al bokjesspringend een lange sliert. Dat was een
leuke, onbezorgde tijd. Naarden lag in een prachtige groene
omgeving en vader nam ze iedere dag mee voor een
spannende boswandeling. Moeder lette erg op het taalge
bruik van het gezin, want dat plat Amsterdams kon echt
niet meer in Naarden. Ariane groeide op en ging iedere dag
op fiets naar het Goois Lyceum in Bussum. Na allerlei op
leidingen en kantoorbanen in allerlei uithoeken van Neder
land en ver daarbuiten, besluit Ariane het roer om te
gooien en laat deze hectische periode achter zich. In 1995
komt ze in Hardenberg wonen, eerst in Baalderveld en
wordt vrijwilligster in De Koppel. De vele verschillende
groene groepen in dit fraaie gebouw spreken haar erg aan.
Sinds 2003 heeft ze een vaste baan bij De Koppel en maakt
ze deel uit van de Werkgroep Beheer. Thuis houdt ze de
website van De Koppel bij. Ariane is een duizendpoot en
komt op voor de natuur en alle dieren in de ruimste zin van

door Jacqueline
zich inzet om de planeet mooi en leefbaar te houden.
Terwijl we in de schaduw zijn gaan zitten vertelt Ariane
over haar vakanties. Lekker het mooie weer en de natuur
in het zuiden van Europa op zoeken. Ook fraaie steden
bezoeken en de cultuur opsnuiven is een belangrijk onder
deel van de vakanties. De laatste jaren geniet Ariane van
haar heerlijke hoekhuis in Heemse en werkt graag in de
tuin samen met haar asielpoezen en Bella de hond. Meest
al sta ik op goede voet met poezen, maar dit keer bekijken
ze mij op veilige afstand, verscholen in het groen. Ariane
vertelt dat ze al sinds 1998 vegetariër is. Op een vroege
ochtend heeft ze zich laten verleiden om mee te doen met
het natuurontbijt. Het vroeg opstaan viel niet mee, maar
het was gezellig en lekker. Kijk, ook buiten excursies om
organiseert het IVN zulke leuke activiteiten, vindt Ariane.
Dat ze ook muzikaal is, blijkt maar weer, want Ariane zingt
in het Canta Libre koor en daar heeft ze ook veel plezier in.
Wanneer je de tuin in kijkt zie je veel bloemen en planten.
Jammer genoeg zijn de meeste alweer uitgebloeid. Ariane
heeft haar hart op de juiste plaats en springt in de bres voor
al het onrecht wat flora en fauna wordt aangedaan. Ze
hoopt dat daar nou eens een keer verandering in komt.
Vooral de mens is de schuld van dit leed, zo vindt Ariane,
maar wij zijn ook de belangrijkste schakel om het tij te
keren en de aarde gezonder te maken. Ze is geen pessimist,
allerminst, Ariane geniet van elke dag, ook al zit er wel eens
een slecht dagje tussen. Ga naar buiten, is haar motto. Bij
slecht weer een goed boek lezen, maar het liefst een stukje
fietsen. Bella houdt niet van fietsen, veel te eng. Maar wie
Ariane in De Koppel of daarbuiten tegenkomt, ziet een
team: Ariane met haar trouwe viervoeter Bella. Want na
een pittige wandeling naar het werk, verlangt Bella naar
haar warme mandje, onder de balie in De Koppel.
Jacqueline Slootweg
Tekstschrijver afdelingsblad De Hommel.

het woord. De natuur is heel belangrijk voor een mensen
leven en het liefst geeft ze haar hart en ziel aan ieder die
haar nodig heeft, maar soms zijn de dagen te kort. Ariane
vertelt honderd uit over haar activiteiten in en rond Har
denberg. Ze doet veel vrijwilligerswerk. Via een wedden
schap met Wiebe Tolman en Tinus Ekkelenkamp is Ariane
lid geworden van het IVN. En daar heeft ze geen spijt van.
Ze vindt dat het IVN heel veel goeds doet in en rond Har
denberg en enthousiaste mensen binnen de vereniging
heeft die zich vrijwillig inzetten voor de natuur. Volgens
Ariane is er nog veel te bereiken. Waar je ook fietst of
wandelt overal, ligt zwerfafval. Hoe maak je de mens ervan
bewust de natuur te beschermen en vooral te respecteren.
Natuurlijk hoopt Ariane dat de knop omgaat en iedereen
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Buitengroetjes

Verandering

Herfst
Dikke mist kondigt het begin van de herfst aan. In de
mistflarden zie je vaag de donkere contouren van de bomen
in het landschap, het is windstil en de bladeren dwarrelen
op de weg. Na een lange droge periode zijn er maar weinig
paddenstoelen te ontdekken, maar tijdens een fris fiets
tochtje is er nog genoeg te zien. We zien vier zilverreigers
en het lijken net vier witte paaltjes die zich traag voort bewegen op strooptocht naar een lekker hapje. Ze lopen
meters ver van elkaar vandaan en doen net alsof ze elkaar
niet zien. Overal hoor je de vogels zingen, ze zijn een
beetje in de war en het lijkt wel voorjaar. Ik kan het wel
tegen ze zeggen, maar ze luisteren niet naar mij, de winter
komt eraan! Maar gelukkig staan de velden vol met scha
pen, het gras is groen en er is nog genoeg te eten. Ze kijken
nieuwsgierig naar ons wanneer we even stoppen om een
praatje met ze te maken. Het is niet altijd een vrolijke bende
in schapenland. Eén schaap had een lekker plekje in een
greppel gevonden maar dan moet je niet op je rug gaan
liggen. Na een urenlange worstelstrijd in hevige benauwd
heid, werd ze overeind geholpen door Bennie. Makkelijk
was dat niet want alle schapen kwamen aangerend om mee
te helpen, terwijl de patiënt vast zat met haar schouders.
Dat de herfst is begonnen kun je merken aan de zwaluwen,
die vliegen niet meer boven ons hoofd, maar zijn naar
warme oorden vertrokken. Waarom de zwaluwen zo vroeg
vertrekken weet ik niet, misschien is er een vogel-kenner
onder ons die dat weet. Het is jammer dat het alweer zo
vroeg donker wordt. Rond zeven uur in de avond zien we
een vleermuis in een razendsnel tempo heen en weer
vliegen, het is er maar één en hij gaat rakelings langs het
raam. Overal zijn de boeren de gewassen van het land aan
het halen. Met veel “spektakel” gaat het maïs van het land.
Het laatste jaar zien we bijna geen reeën meer en nu
moeten ze ook nog vluchten voor de zware machines op
het land. Op een vroege zaterdagmorgen lag er een jonge
reebok dood op de weg, aangereden, hij had zware verwon
dingen. En zo is herfst begonnen, de wind trekt aan en het
is een stuk kouder geworden. Het is een fraai seizoen, de
herfst, vooral om van te genieten, want buiten is er nog
genoeg te beleven.
Buitengroetjes,
Jacqueline Slootweg
Tekstschrijver afdelingsblad De Hommel.

Fraai kleuren de bladeren
In de kruinen van de bomen
De wind blaast ze verder
Je ziet de grillige contouren
Nu weet je het zeker
Dat de winter snel zal komen
Jacqueline

Van de redactietafel
We gaan veranderen, ons afdelingsblad wordt vernieuwd.
De taken worden opnieuw verdeeld.
Jacqueline, onze vaste tekstschrijver krijgt een vaste ru
briek: De Groene deur.
Ze opent de deuren naar de natuur en de deur als ze op
bezoek gaat bij een IVN-lid.
Cock Slootweg vormt samen met Baukje Reitsma de redac
tie en ze gaan ook de lay-out verzorgen.
Lambert Zandman wordt de eindredacteur van de geschre
ven artikelen. Hij zal de fouten, de punten en komma's
verbeteren in de aangeleverde copy.
Hopelijk zullen alle leden de nieuwe 'outfit' van het blad
omarmen.
Zoals de Visarend (gefotgrafeerd door Johan Poffers) op de
bovenstaande foto zijn rijk lijkt te omarmen.
De redactie
Cock Slootweg/Baukje Reitsma

Inleveren copy
Sluitingsdatum inleveren copy: vrijdag 27 januari 2017
De volgende Hommel zal begin maart 2017 uitkomen.
Graag de foto's apart aanleveren als een JPG-bestand.
Mailadres: dehommel@ivnhardenberg.nl
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken in te korten of te wijzigen.
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De volgende 8 pagina's zijn uitneembaar en kunt u bewaren.
U vind op deze pagina's de activiteten programma's voor
2017.

Agenda
Excursies voor Jeugd
Woensdag 14 december
Thema: Kerst
14.00 -16.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388
Donderdag 29 december
Thema: Vogelvoer maken
14.00 -16.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388
Excursies voor volwassenen
Zaterdag 17 december
Excursie: Twente / winterwandeling
Start: 12 uur, De Koppel (met auto)
Duur: ± 2 uur.
Gidsen: Tinus Ekkelenkamp en Gerrit Hankamp
Info: 0523 263 640

Vooraankondiging
De ledenvergadering van 2017 is gepland op dinsdag 21
maart.
Noteer de datum in de agenda!
Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

Najaarseditie
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Snoepwinkel
Steltlopers van Europa. Het eerste en meest complete Hand
boek dat alle 82 Europese steltlopers beschrijft. Nog nooit
eerder zo fraai en duidelijk in beeld gebracht. Lars Gejl.KNNV uitgeverij: 9789050115711 – 44 euro 95.
Les Saisons. Een spectaculaire natuurfilm. Over de verande
ringen in de Europese natuur. En over de invloed van de
mens op het leven van planten en dieren. De wijzigingen
van ons continent over een periode van 15.000 jaar wordt
getoond. Regisseur Jacques Perrin. Vanaf 27 oktober in de
bioscoop.
Het wildste boek voor buiten. Heb je kinderen of kleinkinde
ren? Met dit boek kun je uitvinden of ze een uurtje zonder
hun smartphone kunnen. Het is een buiten doe boek voor
jongens en meiden. Zo maken ze bijvoorbeeld een camou
flagescherm, een wandelstaf of een scrub van suiker en
lavendel. . Of ontdekken ze het beest in zichzelf! Floortje
Zwigtman, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff bv – 9789024573103 14 euro 99.
Texel is anders. In 35 hoofdstukken wordt door diverse au
teurs geschreven over Texel en de zee. Diverse onderwer
pen komen aan bod waaronder Texel als vogelparadijs.
Verkrijgbaar via de webshops van Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer en in de boekhandel op Texel. Prijs onbe
kend, maar laag.

de Hommel
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Het thema van 2017
is de Vecht

De werkgroepen gaan zich dit jaar ook presenteren
‘in het veld’.
Donderdag 11 mei
Lentelezing “Libellen”
Door Evert Ruiter
20 uur in De Koppel
Zaterdag 21 januari
Winterwandeling langs de Vecht
Start: 10 uur, De Koppel (met auto)
Duur: ± 3 uur
Gidsen: John Roeden en Gert Diepeveen
Info: 06 53 54 01 72
Donderdag 23 februari:
Winterlezing ‘De Natuurkieker’
Door Coby Koops
20 uur in De Koppel
Zaterdag 18 maart
Kringloopwandeling Vechtdalpark
Start: 10 uur, De Koppel
Duur: ± 2 uur
Gidsen: Miriam Gerrits en Peter Fleurke
Info: 0523 273 388

Zaterdag 20 mei
Presentatie Vogelwerkgroep
Start: 10 uur, De Koppel (met fietsen)
Duur: ± 4 uur
Gidsen: Baukje Reitsma, Julian Overweg en Rein Lont
Info: 0524 562 444

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
Natuurontbijt bij erve ’ t Hacht in Ane
Start: 6 uur,
Duur: ± 3 uur
Organisator: Gerrit Hankamp en Aart Bentsink
Info: 0523 266 360

Zaterdag 22 april
Presentatie Werkgroep Padden en amfibieën
Start: 10 uur, De Koppel (met auto)
Duur: ± 2 uur
Gidsen: Gert Diepeveen en Marinus Oogjes
Info: 0523 251 693

Zaterdag 3 juni
Vechtival
Start: vanaf 10 uur bij De Koppel
Duur: gehele dag of dagdeel
Gidsen: IVN-gidsen
John Roeden en Tienes Bouwman
Herman Hijink en Peter Fleurke
Info: De Koppel, 0523 273 888

Zaterdag 6 mei
Presentatie Werkgroep Nestkasten
Voor de gehele familie
Start bij ‘De Steenuil’ in het gemeentebos
Gidsen: Herman Hijink m.m.v. familie Lambers
Info: 0523 267 661

Vrijdag 16 juni
Excursie Vleermuizen bij de Vecht
Start: vanaf 21 uur De Koppel
Gids: Jan van Hoek
Info: 0523 267 269
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Het jeugdprogramma voor 2017
Samen met het natuuractiviteitencentrum De Koppel heeft het IVN weer een mooi programma voor de jeugd samen
gesteld.

IVN-afdeling
Hardenberg/
Gramsbergen

Najaarseditie
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IVN HARDENBERG

Natuuractiviteitencentrum De
Koppel
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JEUGD EXCURSIES
2017
Woensdag 25 januari
Thema: Sporen
Wist-je-datjes
14.00 – 16.00 uur, De Koppel.
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Zaterdag 21 juni
Thema: Bijen
wist-je-datjes bijen
14.00 - 16.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 22 februari
Thema: Wol
Wist-je-datjes schapen
14.00 – 16.00 uur, De Koppel.
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 26 juli
Thema: Waterdiertjes zoeken
IVN gidsen: Marlis Hoek en Gert Diepeveen
14.00 - 15.00 uur
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 15 maart
Thema: Boomfeestdag
14.00 – 16.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Zondag 13 augustus
Thema: Waterdiertjes zoeken
IVN gidsen: Marlis Hoek en Rutger Bremer
14.00 - 16.00 uur
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 12 april
Thema: Pasen
14.00 - 16.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Zaterdag 6 mei
Thema: Nestkasten
Familie excursie, voor jong en oud
IVN gidsen: Herman Hijink m.m.v. Fam. Lambers
Voor info tel. 0523-267661

Woensdag 17 mei
Thema: Vogels
Wist-je-datjes vogels
14.00 – 16.00 uur, De Koppel.
Voor info en opgave tel. 0523-273388
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Woensdag 30 augustus
Thema: Eten uit de natuur
Pluk zelf je eten uit de natuur!
We gaan kokkerellen en natuurlijk opeten.
IVN gidsen: Herman Hijink en Marlis hoek
14.00 – 16.00 uur, De Koppel.
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 13 september
Thema: Eekhoorns
Wist-je-datjes eekhoorns
14.00 -15.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388

IVN HARDENBERG - GRAMSBERGEN

Woensdag 4 oktober
Thema: Dierendag
14.00 -16.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 18 oktober
Thema: Paddenstoelen
Op zoek naar paddenstoelen, na afloop gaan we een
herfsttafel maken
14.00 -16.00 uur, De Koppel en Gemeentebos
IVN gidsen: Gert Diepeveen en Marlis Hoek
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 15 november
Thema: Vogelvoer maken
14.00 -16.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 13 december
Thema: Kerst
14.00 – 16.00 uur, De Koppel.
Voor info en opgave tel. 0523-273388

Woensdag 27 december
Thema: Braakballen pluizen
IVN gidsen: Tinus Ekkelenkamp,Herman Hijink
14.00 – 16.00 uur, De Koppel
Voor info en opgave tel. 0523-273388
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Kampioenen voor Vitamine G
Kampioenen voor vitamine G? Wat is dat nu weer? Kampioenen slaat op een boektitel: ‘Kampioenen van de Nederland
se natuur’. De Nederlandse natuur ritselt van de “gewone” kampioenen. Vrijwel ieder dier, iedere plant of iedere pad
denstoel heeft een unieke, fascinerende kant. Ook de meest alledaagse soorten zoals de spreeuw of gras. Door hun al
ledaagsheid krijgen ze niet de status die ze verdienen.. In dit boek krijgen ze die erkenning wel. Ze krijgen een sterren
status. De beschrijvingen van de flora en fauna in het boek bevatten vele superlatieven: de grootste, de kleinste, de
snelste, de warmste, de nuttigste enzovoort. Er wordt onomwonden gesproken over talenten van dieren, planten en
paddenstoelen.
Bijvoorbeeld de libel. De vier vleugels van iedere libel kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen. Een libel kan vooruit, achteruit,
omhoog, omlaag, opzij en op de plaats vliegen !
In hoofdstuk 1 tot en met 6 komt (een selectie uit) het dierenrijk aan de orde: de sociale insecten, de solitaire insecten,
de spinnen en slakken, de amfibieën en vissen, de vogels en de zoogdieren. Hoofdstuk 7 gaat over vertegenwoordigers
uit het plantenrijk en in hoofdstuk 8 staat het schimmelrijk in de schijnwerpers. Schrijver is IVN natuurgids John Roeden.
Fotograaf is IVN-er Ron Goosselink. Wij verwachten dat het boek lezenswaardig en kijkwaardig is voor natuurliefhebbers
en geschikt voor natuureducatie.
De opbrengst van het boek (er zijn geen aanschafkosten voor het IVN!) gaat goeddeels naar Vitamine G projecten binnen
het IVN. Vitamine G of wel Vitamine Groen. Er is veel bewijs dat een groene omgeving de psychische en lichamelijke
gezondheid van mensen bevordert. Dat effect is nog groter als mensen samen natuur beleven. Om die reden wil het IVN
natuur naar mensen in de langdurige zorg brengen. Dat zijn ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking.
Er zijn meerdere initiatieven. De groene visite bijvoorbeeld waar groepen van vrijwilligers naar aan huis of aan tehuis
gebonden ouderen gaan, met een prachtige natuurkoffer. In 2016 zijn ze 16 keer op pad geweest. Of het initiatief samen
fit waarbij beleving van de natuur en beweging in de natuur, samengaan. Daarnaast worden excursies voor natuurlief
hebbers met een verstandelijke beperking ook weer opgepakt.
Al deze projecten verdienen ontwikkeling en steun. We denken aan het geven van cursussen, verzamelen van materiaal,
uitbreiding van netwerken, deskundigheidsbevordering en publicatie van leermiddelen.
Bestellen en kopen kan via penningmeester@ivnhardenberg.nl of in De Koppel, Vechtstraat 8. De prijs is 18 euro (of 20
euro indien verzonden). Nieuwe IVN-leden en donateurs ontvangen het boek als welkomstgeschenk.
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Zaterdag 1 juli
Excursie Rivierflora (Lange Kampen)
Start: 10 uur, De Koppel (met auto)
Duur: ± 3 uur
Gidsen: Rutger Bremer en John Roeden
Info: 06 53 54 01 72

Vrijdag 25 augustus
Presentatie Werkgroep Nachtvlinders
Tevens onze jaarlijkse Ledenavond
En de landelijke Nachtvlindernacht
Start: 19.30 uur
Locatie: ‘De Steenuil’ in het gemeentebos
Duur: ± 4 uur.

Zaterdag 9 september
Excursie Die Vechte
Naar de bronnen van de Vecht.
Wandelen en ontdekken
Start: 7 uur, De Koppel (met 4-6 auto’s)
Duur: hele dag (min 16; max 24 deelnemers)
Gidsen: John Roeden en Rutger Bremer
Info: 06 53 54 01 72

Donderdag 21 september
Herfstlezing Fotopresentatie
Door Ron Gooselink
20 uur in De Koppel

Zaterdag 30 september
Excursie Vissen van de Vecht
Start: 10 uur, De Koppel
Duur: ± 2 uur
Gidsen: John Roeden m.m.v. RAVON en/of Ecogroen

Zaterdag 7 oktober
Presentatie Werkgroep Landschapsonderhoud
Start: 10 uur bij de Steenuil
Duur: ± 2 uur,
Gidsen: Tinus Ekkelenkamp en Peter Fleurke
Info: 0523 263 640

Zaterdag 14 oktober
Presentatie Werkgroep Duurzaamheid:
Waterwandeling
Start: 10 uur, De Koppel
Duur: ± 2 uur
Gidsen: Miriam Gerrits en Peter Fleurke
Info: 0523 273 388

Zaterdag 28 oktober
Presentatie Werkgroep Paddenstoelen
Gidsen: Geertje v d Berg en Baukje Reitsma
Start: 10 uur, De Koppel
Duur: ± 2 uur
Info: 0524 562 444

Donderdag 14 december
Winterlezing
Thema volgt
20 uur in De Koppel

Vrijdag 28 december
Winterwandeling
Start: 12 uur, De Koppel
Duur: ± 2 uur.
Gidsen: Gerrit Hankamp en Rein Lont
Info: 0523 265 556
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Het bestuur
IVN HARDENBERG-GRAMSBERGEN
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
(ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40062389)
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Aart Bentsink, Kleine Pollen 33, 7772 KJ Hardenberg.
tel. 0523-266360, e-mail: a.bentsink@vodafonevast.nl
Vice-voorzitter:
John Roeden, Broekdijk 7, 7695 TB Bruchterveld.
tel.: 0523-231161, e-mail: roeden@xs4all.nl
Secretaris:
Baukje Reitsma, Anerveenseweg 25, 7788 AG Anerveen.
tel. 0524-562444, secretariaat@ivnhardenberg.nl
Penningmeester:
Hans Soer, Bovenmaat 29, 7772 JG Hardenberg.
tel. 0523-261095, e-mail: penningmeester@ivnhardenberg.nl
Bestuurslid:
Yolande v.d. Aa, Zwanebloem 11, 7772 MT Hardenberg.
tel. 0523-260722, e-mail: yvanderaa@ziggo.nl
Bestuurslid:
Janny Leenheer, Zonnelaan 5, 7771 ER Hardenberg.
tel. 0523-264726, e-mail: jannyleenheer@gmail.com
Bestuurslid:
Marianne de Waal, Zonnelaan 8, 7772 ER Hardenberg.
tel. 0523-858044, e-mail: m.j.dewaal@ziggo.nl
Ledenadministratie: Janny Leenheer, Zonnelaan 5, 7771 ER, Hardenberg,
tel. 0523-264726, e-mail: ledenadministratie@ivnhardenberg.nl
Redactie de Hommel: Cock Slootweg, Lambert Zandman en Baukje Reitsma.
Adres: Markfluwerhof 2, Kloosterhaar.
tel. 0523-250893, e-mail: dehommel@ivnhardenberg.nl
E-mailadres IVN afdeling:
Website:

secretaris@ ivnhardenberg.nl
ivnhardenberg.nl

De werkgroepen
Werkgroep Duurzaamheid
Werkgroep Excursies
Werkgroep Landschapsonderhoud
Werkgroep Nestkasten
Werkgroep Padden/amfibien
Werkgroep Paddenstoelen
Werkgroep Planten
Werkgroep Publiciteit
Werkgroep Nachtvlinders
Werkgroep Vogels
Contactpersoon Jeugd
Contactpersoon Bijen
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Miriam Gerrits, 06 23 45 99 88
John RoeJoden, 0523-231161
Wiebe Tolman, 0523-261005
Fam. Lambers, 0524-562067
Marinus Oogjes, 0523-263661
Geertje v.d. Berg, 0523-683585
Peter Fleurke, 0523-262478
John Roeden, 0523-231161
Rutger Bremer, 0523-267848
Julian Overweg, 06 14 35 63 16
Yolande v.d Aa, 0523-260722
Gerrit Hankamp, 0523-265556
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Konijntjes 2
Het verhaal van Ariane Kamerman in De Hommel van
augustus is mij uit het hart gegrepen.
Veel mensen schaffen zich huisdieren aan zonder zich te
verdiepen in de verzorging van een dier.
Niet alleen konijnen en cavia’s of hamsters, maar ook
honden, die vervolgens niet sociaal opgevoed
worden, of slecht gehoorzamen waardoor ze altijd aan de
lijn moeten.
De Gemeente Hardenberg heeft in juni van dit jaar een
enquête gehouden over het hondenbeleid.
Onder andere over de wens van het realiseren van een
honden uitlaat- of speelplaats.
Ik hoop dat er een hondenspeelplaats komt, met water voor
de honden die graag in het water willen, met bosjes en
bomen om lekker omheen te ravotten of te rennen. Voor
mensen die dat niet zien zitten met hun hond raad ik aan
op cursus te gaan, er zijn er genoeg in Hardenberg en om
geving.
Ook het programma met Cesar Milan (hondenpsycholoog
bekend van National Geographic Channel. Redactie) is
fantastisch. Elke hond kan nog wel leren met de juiste
aanpak, het zijn echt de baasjes die moeten inzien hoe ze
een hond het goede gedrag kunnen leren.
Het is tegenwoordig een trend om een hond uit het buiten
land te halen, terwijl hier het asiel ook vol zit met honden.
Ik gun iedereen zo’n trouwe vriend als ik ook heb. Waar ze
ook vandaan komen, zorg dat je huisdier een prettig leven
heeft, door goede verzorging en aandacht en zoek hulp als
het niet lukt.
Ook in dierenwinkels heeft men veel informatie over de
verzorging van huisdieren. Zo heb ik onlangs een klein
aquarium aangeschaft en met behulp van de medewerkster
in de dierenwinkel heb ik nu een leuke vissenbak. De ap
pelslak die er ook in zat kreeg binnen twee weken jonkies,
nu heb ik dus al twee bakken staan!
Ons konijn is wel alleen, maar het voordeel daarvan is dat
ze heel tam is. We hebben haar van jongs af aan veel geaaid
en in handen gehad. Ze snuffelt aan ons en aan onze hond
als ze vrij in de tuin mag lopen. Ze mag ook graag graven.
Elke avond gooi ik het gat weer dicht en de volgende dag
begint ze gewoon weer opnieuw.
Ina Bekker
IVN lid.

Nieuws van de
Werkgroepen
JUDASOOR, oren
van een verrader
Bron: Natuurverhalen.nl
Enkele uren na het Laatste Avondmaal verraadde Judas
Jezus met een kus in ruil voor dertig zilverlingen. Toen hij
zag dat Jezus gevangen werd en mishandeld kreeg hij spijt
van zijn verraad. Het bloedgeld gooide hij weg. De wroeging
knaagde in zijn hart en hij treurde om de gevolgen van zijn
daad. De enige uitweg leek hem om de aardbodem te ver
laten.
Met een stevig stuk touw klom hij in de eerste de beste
boom die hij tegenkwam. Dit was een wilg. Judas knoopte
het touw aan de hoogste tak en sprong…. De wilg kreunde
onder de zware last maar wilde niet meewerken aan het
einde van deze verrader. De wilg boog diep door en Judas
stond weer op de grond. Sinds die tijd heet deze boom een
treurwilg,de boom die treurt om de dood van Jezus.
Judas gaf de moed niet op en klom in een tweede boom,
een vlier. De verstoten apostel wist echter niet dat de vlier
uit stramme, holle takken bestond. Toen hij sprong boog
de tak een stukje mee, maar knapte al snel af en Judas viel
hardhandig uit de vlier. Door zijn val schuurde hij zijn oor
stuk over de bast van de vlier.
Moedeloos liep hij naar een andere boom, een es. “Drie maal
is scheepsrecht,” dacht de verrader. Wederom knoopte hij
zijn touw goed vast aan een dikke tak van de es en sprong…
De slanke maar taaie takken veerden onder het gewicht,
maar braken niet en dit keer bereikte Judas zijn gewenste
resultaat. Maar ook tijdens deze val schuurde hij met zijn
andere oor langs de takken en zo raakte hij ook zijn tweede
oor kwijt.
Sindsdien groeien er judasoren op het hout van de es en de
vlier. Hoe weten we dat dit verhaal klopt? Kijk eens goed
naar de vleeskleurige zwam. Zeker als de zon er door heen
schijnt ziet u de bloedvaatjes er bijna door heen schijnen.
En als u voelt met uw vingers, is het zacht als een mensen
oor.
Judasoor, de Auricularia auricula judae, groeit op de bast van
grote levende of dode vlieren die op een schaduwrijke plaats staan
en op dood essenhout. Het is een trilzwam, dat is een zwam met
een geleiachtig vruchtlichaam. Is hij droog dan verschrompelt hij
tot een donkerbruine zwam, die echter weer opzwelt zodra er
water bij komt. Als hij vochtig is lijkt hij op een oor. Het judasoor
is een parasiet die ten koste van zijn gastheer leeft. Het judasoor
varieert in grootte van 2 tot zo’n 10 cm en is eetbaar.
Lydia de Waard-Levöleger
IVN lid en fotograaf
Lid Werkgroep Paddenstoelen.
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Dag van de Duurzaamheid
Op maandag 10 oktober ging op de Dag van de Duurzaamheid de Waste Battle Enschede van start met hulp van 5 IVNleden van Hardenberg. 360 leerlingen zochten naar een oplossing voor het zwerfvuil in Enschede.
In Enschede (en andere steden) staat zwerfafval in de top 3 van grootste ergernissen. Het opruimen kost de gemeenschap
jaarlijks bovendien veel tijd en geld. Gemeente Enschede zet daarom samen met gedragspsychologen verschillende
pilots in om het probleemgedrag van veroorzakers van zwerfafval aan te pakken. Dit jaar ligt de focus op ‘’jongeren’’.
Waste Battle
Gedurende drie dagen doken leerlingen van het voortgezet onderwijs in de zwerfafval problematiek en gingen op zoek
naar dé oplossing om zwerfvuil te voorkomen. Wie van hen met het beste, meest effectieve idee komt, wint de Waste
Battle Bokaal en een mooi budget voor de verdere doorontwikkeling. Bedrijvenpartners, waaronder Winkelcentrum
Twekkelerveld, McDonalds Enschede, Saxion FabLab Enschede en Asito Enschede hebben voor het winnende idee
fondsen en ondersteuning beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij een mooi idee blijft. De ex
pertise en het netwerk van de partners helpen daarbij.
Zwerfvuil en psychologie
Zwerfvuil is een hardnekkig probleem waaraan mensen zich storen, dat de leefomgeving in negatieve zin beïnvloedt
en ons allemaal ook nog eens veel geld kost. Belangrijke vervuilers zijn jongeren, recreanten en verkeersdeelnemers.
Zwerfvuil ontstaat over het algemeen niet uit bewust vervuilend gedrag, maar lijkt vooral een kwestie van onbewust
kopieergedrag. De uitdaging voor de leerlingen is om met een oplossing te komen die inspeelt op dit psychologische
mechanisme. In oktober waren de voorrondes op de scholen en op vrijdag 4 november gingen de 6 winnaars met elkaar
de eind battle aan. Op 30 oktober was op de Culturele Zondag in de binnenstad van Enschede alvast een voorproefje te
zien van de resultaten van de Waste Battle.
IVN Hardenberg leverde een bijdrage op 13 oktober. Vijf van onze leden hadden zitting in de jury. Zij beoordeelden
stapsgewijs het proces van groepen leerlingen in hun creatieve zoektocht naar oplossingen voor het verminderen van
zwerfafval in hun stad. Na Leeuwarden, Zwolle, Almelo en Enschede, is jong Hardenberg wellicht ook klaar voor een
Waste Battle. Met jurering door het IVN?
John Roeden
Vicevoorzitter
Lid Werkgroep Duurzaamheid.

Vlinders
Oh, wat waren er weinig vlinders dit jaar.
De dagvlinders lieten zich maar mondjesmaat zien.
Toch was de pasopgerichte nachtvlinderwerkgroep en
thousiast over de waarnemingen.
En tot laat in het jaar zijn er nog soorten te vinden.
Eind oktober/begin november vlogen respectievelijk nog;
de Grote wintervlinder en de Gepluimde spanner.
De foto's zijn gemaakt door Lydia de Waard (lid Werkgroep
vlinders).
Baukje Reitsma
secretariaat/redactie
lid Werkgroep vlinders
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Jeugd nieuws

Excursie nieuws

Hallo jongelui

Het BARGERVEEN

De vakantie is al weer een paar weken voorbij, ik hoop dat
jullie een fijne tijd gehad hebben, waarin niets moet en alles
(of wel heel veel ) mag.Op 28 juli en 9 augustus hebben we
in de vijver bij de Koppel weer waterdiertjes gezocht. Op
beide dagen trokken meer dan 20 kinderen gewapend met
schepnet, bakje en zoekkaart naar het water. Jullie weten
zeker nog wel hoe het in juli geregend heeft, maar de
middag van de 28ste klaarde het helemaal op, en we hadden
prachtig zonnig weer.Gert Diepeveen had uitgelegd wat we
zo allemaal zouden doen, en vooral ook wat niet moest! Hij
heeft ons allemaal duidelijk laten zien, wat er gebeurd als
je over de spekgladde stapstenen in het water gaat lopen.
Nadat we Gert weer veilig aan land geholpen hadden
konden we aan de slag: het schepnetje door het water
trekken, ophalen en alles wat erin zit in een teiltje met
schoon vijverwater doen. Geweldig om te zien, hoeveel
verschillende kleine waterdiertjes er in de vijver leven. Op
de zoekkaart met plaatjes konden we dan de namen vinden:
libellenlarven, schrijvertjes, schaatsenrijders, rugzwem
mers, watertorren, waterspinnen. Van kleine tot grote
kikkervisjes, waar je al de pootjes en de buik heel duidelijk
kon zien, en zelfs kikkers, die meestal heel snel weer uit
het net naar het water sprongen. Na afloop hebben we de
diertjes natuurlijk weer naar hun huis, de vijver, gebracht,
en zelf nog een glas ranja met een koekje genomen.
Op 9 augustus heeft Henk Wassink geholpen de excursie te
begeleiden. Fijn dat je voor Marinus in kon vallen, Henk.
Bedankt! 13 Augustus hebben we weer uit de natuur gege
ten.
Naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling “Leven
onder de grond” hebben we op woensdag de 14de een mol
op de uitkijk geknutseld. Het resultaat is heel erg leuk, Een
exemplaar staat ook in de Koppel. Op 12 oktober was er een
ingelaste knutselmiddag met het thema “afval”. En op 19
oktober was er weer de Paddenstoelenexcursie.

een onmetelijk land als een savanne in een ver werelddeel.
Zo begint een hoofdstuk in het boek ‘Verborgen Wildernis’
van Kester Freriks.
Een boek met als subtitel ‘Ruige natuur en kaarten in Ne
derland’.
Eén van de hoofstukken gaat over het Bargerveen en de
verlatenheid van het gebied.
Hier alleen dolend zorgt ervoor dat er allerlei gedachten en
vergelijkingen in je opkomen.
Kester Freriks vergelijkt het gebied met een huis, een huis
met drempels, bijvoorbeeld een bos berkenbomen die je
weg verspert, een huis met vensters die je een blik gunnen
op de weidsheid van het vlakke veld.
Zondag 25 september liepen wij hier met onze gidsen Tinus
Ekkelenkamp en Rutger Bremer.
Onder onze voeten ligt het veen, eeuwenoude vergane
planten die veranderen in turf. Droge grond, want het heeft
al tijden niet geregend en ook vandaag lijkt het wel hoog
zomer, 25 graden en de zon brandt. Met 12 personen lopen
wij het veen in en allerlei wetenswaardigheden worden ons
door de gidsen helder gemaakt. De ganzentrek is op gang
gekomen, honderden grauwe ganzen verzamelen zich en
tot ver in november verzorgt het Veenloopcentrum Weite
veen ganzenexcursies.
De grootste bron van discussie vandaag vormt een grote
vogel bovenin een kale boomtop. Met de telescoop is goed
te zien dat het een buizerd betreft. Een witte buizerd met
veel zwarte accenten.
Inderdaad, een buizerd is niet altijd bruin, de morfologie
(vormkunde) van de buizerd is heel divers. De Werkgroep
Roofvogels Nederland heeft hierover gepubliceerd.
Uiteraard doorkruisen wij vandaag niet het gehele 2300
hectare grote gebied, en valt er veel te vertellen over deze
omgeving. Niet alleen over de natuur, maar ook over de
cultuurhistorie, bijvoorbeeld over de indruk die deze verla
tenheid heeft gemaakt op Vincent van Gogh. Samen met
Rembrandt, is hij wellicht de meest beroemde Nederlandse
schilder. Hij verbleef in 1883 enige tijd in Nieuw-Amster
dam (bezoek aldaar eens het Van Gogh Huis Drente) en
schilderde daar ‘De Turfschuit’.
Het Bargerveen, wat een mooi en uniek gebied.

Marlis Hoek
IVN lid
Medewerker jeugdactiviteiten.

Aart Bensink
Voorzitter
Gids Landschap Overijssel.
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Bomen excursie bij
Clara Feyoena
Heem

Wandelen in het Bargerveen

De twee jonge Prunussen bij Clara Feyoena Heem

Gidsen Rein en Herman. En drie leden.
Rein vertelde dat op het terrein van “Clara” ooit een boer
derij stond, omgeven door veel bomen. In de jaren 70 van
de vorige eeuw werd het verpleeghuis gebouwd en een
tuinarchitect zorgde voor de verdere aanplanting.
Bij de ingang staan twee jonge prunussen met een beeld
aan “Clara” gewijd.
Maar eerder zagen we een Amerikaanse eik, herkenbaar
aan volle kruin en rood verkleurend blad. Onderaan de
boom zat een enorme zwavelzwam. Teken van afsterven
van de boom.
Er staan door het hele park meerdere acacia's, vlinderbloe
migen, nu met peulen. Acaciahout is harder dan dat van
eiken.
Je ziet er ook veel hulst met en zonder doornen en met rode
of oranje bessen.
Hier en daar de Amerikaanse vogelkers, ook genoemd
bospest. Dan zagen we een grove den ofwel vliegden, een
sterke boom die je vaak bij zandverstuivingen ziet. Ook
staan er een aantal valse Christusdoorns (gleditsia). Die
herken je aan uitstekende takjes aan de stam met scherpe
stekels. Berken tussen andere bomen ontbreken ook niet.
Een Oostenrijkse den met lange naalden. Daaronder lagen
een aantal mooie zwerfkeien uit de voorlaatste ijstijd.
Vlakbij de ingang staat een enorme esdoorn en eronder
meerdere meidoorns. De omtrek is vier meter, deel dat getal
door tweeënhalf en dan weet je hoe oud de boom ongeveer
is, namelijk 160 jaar. Een plataan en veel hazelaars, waar
de mannelijke bloemen al te zien waren, de katjes. De
vrouwelijke zijn rode pluisjes, die bloeien op kaal hout.
We zijn nog niet klaar, want we zie ook veel opslag van
iepen. Kenmerk: dubbel gezaagd blad en scheve aanhech
ting van het blad op de steel. Spaanse aak en een eekhoorn.
Vlierbessen, kardinaalsmuts, waar in de winter pestvogels
op afkomen. Een grote catalpa: trompetboom, exoot uit de
VS. Meestal zie je die gesnoeid. Ongesnoeid krijgt de boom
mooie bloemen en grote peulen. Twee elzen, waarvan 1
dood. De paardenkastanje. Die heet zo omdat er vlekken
op de takken zitten die op een beslagen hoefijzer lijken!
Verder een walnoot, een wilg, een Italiaanse populier, een
es met zwarte winterknoppen en om met de laatste te
eindigen net als de eerste, maar nu grote prunussen. Her
kenbaar aan de gestreepte bast.
Een klein park met een grote verscheidenheid aan bomen
en struiken en zeer leerzaam uitgelegd. Bedankt heren.
Janny Leenheer
Bestuur/ledenadministratie.
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Fotogenieke glinsteringen van de
Koelanden
In de paddenstoelenwereld kennen we een groot aantal families. Een heel bekende is de Amanita waar o.a. de vliegen
zwam (rood met witte stippeltjes) bij hoort. Ook de meest giftige, de groene knolamaniet, hoort hierbij. Ze hebben o.a.
een knolachtige voet en een rokje langs de steel. Allen hebben als kenmerk plaatjes (lamellen) die vrijstaan van de steel
(de steel niet raken) en het feit dat het vlees niet bros is maar taai. De familie van de Russula’s kenmerkt zich juist door
zijn brosheid en lamellen aangehecht aan de steel. Verder valt daar de regelmatigheid van de lamellen op. Beide families
komen veel voor en zijn bij iedere paddenstoelenexcursie te zien en zijn niet zeldzaam.
Voor de wasplatenfamilie (Hygrophoraceae) geldt dit laatste helemaal niet. Ze zijn bijna allemaal zeldzaam zijn en komen
heel beperkt voor in maar enkele, typische, graslanden in Nederland. Velen worden met uitsterven bedreigd want
wasplaten zijn erg kieskeurig wat groeiplaats betreft. Ze zijn zo indicatorsoorten voor voedselarme, permanente, gras
landen die weinig verstoord worden. Op de juiste standplaatsen vindt men meerdere (5-10) soorten bij elkaar. Helaas
zijn in de afgelopen 50 jaar geschikte, arme, gronden steeds zeldzamer geworden en zijn veel wasplaten verdwenen.
Gelukkig hebben we die gronden nog in ons gebied en kennen we die als de koelanden van Junne en Arrien. In het late
re najaar zijn hier 25 soorten te vinden (van de 60) en velen komen daarom van verre om ze te bewonderen.
Hoe zien de zogenaamde wasplaten eruit? Feitelijk als een kleinere, wat vettige, paddenstoel met een hoed van 1-6 cm.
Naast vettige plaatjes zijn ook de steel en de hoed vettig. Het al dan niet kleverig zijn van hoed en steel is mede een
determinerend kenmerk. De meeste soorten zijn echt fel van kleur; geel, rood, oranje, maar er zijn ook minder kleurrij
ke soorten zoals de grijzige, Grauwe Wasplaat. Juist de felle kleur verrast altijd en voorkomend in groen grasland is die
erg opvallend en smullen voor fotografen. Ze hebben alle een steel en een ronde of kegelvormige hoed en vrijstaande of
aflopende vettige plaatjes met witte sporen. De steel is 3 – max. 10 cm lang en kan ook gekleurd zijn. Wasplaten zijn
graslandpaddenstoelen waarvan men dacht dat het opruimers van dode grasresten en oude humus zijn. Recent onder
zoek toont aan dat wasplaten mogelijk ook in symbiose leven met mossen en/of kruiden. In ieder geval zijn de meeste
wasplaten enkel te vinden in schrale, droge, ongestoorde en oude graslanden en dit maakt dat het merendeel van de
soorten zeldzaam is en op de Rode Lijst staat.
In onze koelanden zijn 7 soorten van de 25 algemeen; dit zijn het felrode vuurzwammetje, de witte sneeuwzwam, de
scharlaken rode wasplaat, de zwartwordende (roodachtige) wasplaat, de oranjegele weidewasplaat en de gele elfenwas
plaat.
Zodra er vijf soorten wasplaten worden gevonden in een grasland, krijgt dit de titel van “wasplatengrasland”. In vaak
mosrijke gazons waar heel lang niet gemest is worden wasplaten gevonden. Enkele hebben een opvallende geur:
Wantsenwasplaat, Geurende wasplaat en Apothekerwasplaat Wasplaten kunnen goed tegen de kou en slecht tegen
uitdroging. Ze verschijnen daarom het liefst aan het einde van de herfst, eind oktober tot eind december. Een paar
nachten vrieskou kunnen ze wel verdragen. Het Papegaaizwammetje heeft een kleurrijk leven en kent meerdere kleuren
(Zie foto). Een van de meest voorkomende wasplaten, die verschijnt bij beginnende verschraling(verarming), is de
Zwartwordende wasplaat (van rood naar zwart kleurend)
Gert Diepeveen
IVN natuurgids
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Ledennieuws
Verslag leden
contactavond
De ledenavond in”De Bootsman” op vrijdag 26 augustus
was geslaagd en goed bezocht.
We startten met een selectie van prachtige foto’s, gemaakt
door onze actieve veldleden.
Vijf presentaties van foto’s met kort commentaar lieten
zien hoe natuurrijk onze eigen omgeving is en hoe bijzon
der de waarnemingen tijdens onze excursies (ook buiten
de regio).
Er was gekozen voor bijzondere vogels, dagvlinders,
nachtvlinders, paddenstoelen en landschappen. Naast
goede waarnemers hebben we ook zeer verdienstelijke
fotografen in onze vereniging.
Na de fotopresentaties konden we, gezien het heerlijke
weer, terecht op het terras van “De Bootsman”. Het voorbije
halve jaar en de veelbelovende plannen voor de rest van
het IVN-jaar werden doorgesproken. En natuurlijk was er
het genot van leuke ontmoetingen, hapjes en drankjes. “De
Bootsman” is (na locaties als onder meer “De Koppel”, de
beeldentuin in Witharen en “De Zandstuve”) ook een uit
stekende plek voor een ledenavond. Maar we blijven varië
ren en zoeken naar geschikte en groenrijke plaatsen om
onze IVN ledenavonden te vieren. Volgend jaar is iedereen
weer welkom. (En op onze excursies en lezingen natuurlijk).
John Roeden
Vicevoorzitter
Beheer website ivnhardenberg.nl
Coördinator Werkgroep excursies

IVN-ers bij Burendag 2016
Zaterdag 24 september was het weer burendag. Burendag
is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je
buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Het is
een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Zo kun je
dingen van elkaar leren door informatie met elkaar te delen.
Zo ook de informatie over de natuur en in het bijzonder
over het IVN. Met natuureducatie, activiteiten en cursussen
laat IVN kinderen, volwassenen en ouderen de natuur van
dichtbij beleven. Zo ook tijdens buren in Heemse en wel in
en om het wijkgebouw “’t Sumpelhuus”. Ook ik mocht
daaraan een steentje bijdragen door een poos in de IVN-
kraam te staan onder leiding van de grote animators, de
heren Herman Hijink en Marinus Oogjes.
Ook Mariet ter Wijlen was van de partij. Hoewel ikzelf
aardige belangstelling heb voor de natuur, merkte ik met
hoeveel passie deze mannen de natuur en IVN presenteer
den. Zo liet Herman bijvoorbeeld twee verschillende den
nenappels zien. De één had de zaden op een natuurlijke
manier “verloren”, terwijl de ander nog gesloten, maar
beschadigd was, doordat een bonte specht zich aan de
zaden tegoed had gedaan. Een helemaal kaal gevreten
dennenappel was het voorbeeld van hoe eekhoorns aan de
zaden komen. Een fraaie bos met besdragende takken van
verschillende bomen/struiken deed het ook prima als les
materiaal. De ietwat bitter smakende bessen van de slee
doorn werden zelfs om te proeven aangeboden. Een enke
ling durfde dat aan. Marinus vertelde met veel enthousias
me over zijn zelf gemaakte nestkastjes. Deze kastjes zijn
eekhoorn- en steenmarterproof, omdat Marinus ze heeft
voorzien van een kort plastic buisje vóór de vliegopening.
Zo kunnen ze met hun pootjes niet meer het nest, eieren
en jonge vogels bedreigen. Je moet er maar opkomen! Wat
kinderen ook interessant vonden, was het glazen potje met
een deksel als vergrootglas. Je kunt er bijvoorbeeld allerlei
beestjes in doen en ze door het vergrootglas goed bekijken.
Wat een leuke manier van natuuronderwijs. Zo mag IVN
ook functioneren, plaatselijk en praktisch, in het groot en
in het klein. Het was fijn om daar te zijn!
Lambert Zandman
Eindredactie De Hommel.
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Mooie waarneming
Hierbij een mooie foto van een bijzondere vogel die wij
tijdens onze vakantie in Gelderland hebben genomen. Op
de Tondense heide, nabij Hall vlogen opeens 2 zwarte
ooievaars voor ons langs. Deze zeldzame vogel in Neder
land is een passant die af en toe langs komt.
Waren wij even de gelukkigen die in de buurt waren.
Wij hebben nog niemand gesproken die ze hebben gezien,
laat staan gefotografeerd. Een zeer grote meerderheid had
zelfs nog nooit van ze gehoord. Dus vandaar.
Bertil Haring
IVN lid en fotograaf.

Voor de koude
dagen
Er is weer gekloofd open haardhout op voorraad leverbaar.
Kosten eiken € 50, gemengd € 40, per kuub. IVN leden
krijgen korting van € 5 per kuub.Leveren in Hardenberg is
mogelijk per vracht van 2 kuub. Kosten vervoer € 7 per
vracht in Hardenberg; daarbuiten € 10 per vracht. Zelf halen
kan op vrijdagmorgen van 9-12 uur bij het gebouwtje De
Steenuil aan de Bosweg (t/o sportpark De Boshoek)
Inlichtingen via 06-20009596.
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Iedere natuurliefhebber is van harte welkom bij het IVN!
U ontvangt dan 4 x per jaar ons afdelingsblad “De Hommel” en 4 x per jaar het blad in kleur “Mens en Natuur” van het
landelijke IVN.
U mag gratis meedoen aan alle excursies en andere IVN verenigingsactiviteiten en U kunt meedoen aan ons vrijwilli
gerswerk.
U ondersteunt onze vereniging met de volgende contributietarieven per jaar.
Leden € 17.50, huisgenoot-leden € 6.00, 3e uit één gezin € 3.00.
Jeugdleden € 6.00, 2e uit één gezin € 3.00.
Donateurs € 10.00.
Het lidmaatschapsjaar loopt vanaf 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen vóór 15 november bij de ledenadministratie
die bijgehouden wordt door mevr. Janny Leenheer (adresgegevens zie vorige pagina). De contributie wordt jaarlijks per
automatisch incasso geïnd. Het lidmaatschap vangt aan zodra de door u getekende machtigingskaart door de ledenad
ministratie is ontvangen.
Ons IBAN bankrekeningnummer is: NL24 RABO 0384977006.

