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Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving

VAN DE BESTUURSTAFEL

W

e zijn al weer in december aangekomen. Menigeen verzucht ‘wat snel wat snel’ en in deze snelle
jachtige tijd hebben velen de natuur nodig om te onthaasten, om het/ons hoofd leeg te maken.
Hoe heerlijk is het niet om zomaar wat rond te struinen en van alles te zien.

De slogan ‘hoe meer je weet- hoe meer je ziet – hoe meer je geniet’ gaat echt op en bij het IVN kan je van
alles leren over dingen die je tegenkomt.
Bekijk de agenda’s van de IVN-afdelingen en kies iets uit. Er is van alles te doen en te leren.
Wat onze eigen afdeling betreft zijn we in de maanden september en oktober druk geweest met allerlei activiteiten: de opstart van de jeugdgroep, een mossen-opstapcursus, naar het bos met de school en een aantal
paddenstoelactiviteiten. Door de droogte van september waren er begin oktober heel weinig paddenstoelen
en het was maar de vraag of de excursies konden doorgaan.
Gelukkig konden deze toch doorgaan. Dank zijn het uitvoerig voorwerk van het vele voorlopen en zoeken
door een aantal paddenstoelengidsen. De paddenstoelenavond hielden we dit jaar bij zorgboerderij Erve
Alldrik in Markelo. We werden daar gastvrij onthaald en hebben genoten van de verhalen en beelden van
amateur-mycoloog Wim Ligterink uit Rijssen.
Eind oktober sloten we onze ‘publieksactiviteiten’ af met een ‘Nacht van de Nacht-activiteit’ rond de Friezenberg in het natuurgebied de Borkeld. De weergoden waren ons gunstig gezind. U leest er meer over elders
in dit blad.
November is een periode van diverse overleggen en plannen maken voor het nieuwe seizoen. In de werkgroepvergadering zijn bestuur en een klein aantal werkgroepleden tot de conclusie gekomen dat door het
steeds kleiner aantal mensen dat nog actief voor IVN Markelo wil en/of kan zijn, een aantal activiteiten niet
meer mogelijk is.
Zo zullen we komend jaar geen geplande publieksactiviteiten houden met andere IVN-afdelingen. We blijven
nu onze tijd en energie stoppen in jeugdgroep, activiteiten met scholen en een bijdrage leveren aan het
educatieve aspect van het gemeentelijke adoptieproject Hof voor de Steenuil.
Verder blijven we onze fietstochten organiseren en natuurbelevingstochten en wandelingen zijn op aanvraag
te regelen.
Ook zal er gekeken worden of we wat meer voor eigen leden kunnen gaan organiseren.
Heeft u een idee of een verzoek, laat het weten.
Voor de komende tijd kunt u meedoen met de volgende activiteiten:
- zaterdag 17 december: labyrintlezing + excursie naar het labyrint vanuit infoboerderij ’n Witten
- woensdag 28 december: eindejaars plantenjacht van Floron.
Zie voor meer gegevens hierover elders in dit blad.
Graag zien we u ook op onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagavond 6 januari.
U bent van harte welkom.
Wij wensen u alvast goede feestdagen en een voorspoedig en natuurrijk 2017 toe.
Bestuur IVN Markelo
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VAN DE PENNINGMEESTER
Beste leden,
Voor de betaling van de contributie en donateurbijdragen geldt de volgende regeling: bij hen die een machtiging hebben afgegeven, zal omstreeks 30 januari 2017 de contributie worden geïncasseerd.
De leden/donateurs die nog geen machtiging hebben afgegeven,
ontvangen eind januari een factuurtje om het verschuldigde te betalen.
Nog even ter herinnering: de contributie bedraagt € 20,- (waarvan
€ 10,- afgedragen moet worden aan de landelijke IVN organisatie),
voor een huisgenootlid is dat € 10, - (waarvan € 2,50 afgedragen
moet worden aan de landelijke IVN organisatie), terwijl de donateurbijdrage € 10,- bedraagt.
Met vriendelijke groet,
Annet Eertink
penningmeester

“Komt Niejoarwin’n”
Het bestuur nodigt hierbij alle leden en donateurs uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst.

Op vrijdag 6 januari 2017
Zoals gewoonlijk komen we in januari bijeen om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen en onder het
genot van een drankje en een hapje gezellig bij te praten.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom in ons Hochhuisje, W. Göttelaan 3
In verband met de organisatie is het prettig vooraf te weten hoeveel mensen er komen, dus geef dit even
vóór 3 januari door aan :
Marianne Ketting tel. 0547 361207 of via ivnmarkelo.secr@gmail.com
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ACTIVITEITENKALENDER
DECEMBER

2016 - MAART 2017

Woensdagmiddag 14 december
IVN jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Thema: Creatief

Zaterdag 17 december

Labyrintlezing 14.00 uur in informatieboerderij ‘n Witten
meer info: zie verder

Woensdagmiddag 28 december

Plantenjacht 2016. Start 14.00 uur Hochhuisje
meer info: zie verder

Woensdagmiddag 11 januari
IVN jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Thema: diersporen

Woensdagmiddag 15 februari
IVN jeugdgroep ‘de Veldmuizen’

Thema: werken op de heide of roofvogels en uilen
Zie ook onze website: www.ivn.nl/markelo

DENKT U AAN DE NATIONALE TUINVOGELTELLING OP 28 EN 29 JANUARI? TEL OOK MEE!

I

n januari is het weer zover, dan wordt er de nationale Tuinvogeltelling 2017 gehouden. In het weekend
van 28 en 29 januari kan iedereen weer een mooi plaatsje uitzoeken met zicht op de tuin en alle waargenomen vogels noteren.
Je kunt je nu al opgeven als teller! Ga daarvoor naar de Tuinvogeltellingsite (www.tuinvogeltelling.nl/). Het voordeel van je nu al inschrijven is, dat je
in de tussentijd allerlei handige herkenningstips krijgt zodat je in januari extra
goed voorbereid bent!

Je hoeft overigens helemaal
geen doorgewinterde vogelkenner te zijn. Op de site vind je alle
beschrijvingen en geluiden en bovendien is er ook een handige
app te downloaden waardoor zelfs de grootste leek nog een
mus van een gaai weet te onderscheiden!
Bij de laatste telling deden ruim 41.000 mensen mee, de top 5
van de meest waargenomen vogels was toen (van 1 naar 5):
huismus, koolmees, merel, pimpelmees en vink.
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Lezing en beleving: het labyrint, oerbeeld van onze levensweg
Op zaterdag 17 december a.s. vindt in informatieboerderij 'n Witten te Markelo een lezing plaats over het labyrint.
Deelnemers kunnen het labyrint van de Borkeld in de mooie natuur vervolgens ook
daadwerkelijk lopen.
De lezing wordt gegeven door Jan Slot, initiatiefnemer en maker van het labyrint en
Maroesja Veken die veel werkt met labyrinten.
Het labyrint is als vorm al duizenden jaren oud en niet te verwarren met een doolhof.
Het pad voert je via schijnbare omwegen naar het middelpunt.
De geschiedenis en dieper liggende symboliek zijn rijk en indrukwekkend.
De lezing, inclusief lopen van het labyrint, start om 14.00 uur.
De locatie is infoboerderij 'n Witten, Borkeldweg 17 te Markelo.
De kosten zijn €5,- inclusief koffie/thee.

Het labyrint is in veel oude culturen aangetroffen op diverse continenten. Veel labyrinten werden
in de vrije natuur gemaakt, of in later tijden in kerken en kathedralen. Er gaat een hele wereld
schuil achter de symboliek van het labyrint. Zo werd het gaan in een labyrint vaak in verband
gebracht met ons eigen levenspad, met sterven en opnieuw geboren worden. Of met het vinden
van je eigen kern in het middelpunt. Pas de laatste paar honderd jaar is de vorm in de vergetelheid geraakt. Het is de hoogste tijd voor de terugkeer van het labyrint; haar uitwerking kan veel
betekenen in onze persoonlijke en collectieve ontwikkeling!
i.s.m. Staatsbosbeheer en werkgroep ’n Witten.

-4-

PLANTENJACHT 2016
Ben je ook benieuwd welke planten er in de winter bij jou in de buurt bloeien? Doe dan mee met de 3 e editie
van de Eindejaars Plantenjacht!
FLORON nodigt iedereen uit om tussen 25 december 2016 en 3 januari 2017 op zoek te gaan naar bloeiende
planten. Noteer alle soorten en deel je waarnemingen, foto’s en ervaringen met FLORON en medeplantenjagers.
Zullen we net zo’n bloeiend oud en nieuw krijgen als vorig jaar? Voor meer informatie en een zoekkaart met
veel voorkomende winterbloeiers ga je naar www.plantenjacht.nl.
Ook dit jaar doet IVN Markelo weer mee en u kunt met ons mee op plantenjacht op
woensdag 28 december .
Dit jaar starten we vanuit ons eigen IVN-Hochhuisje en maken daar vanuit een rondje
van ca. 1 uur met na afloop nog een kop koffie/thee.
Datum:
Vertrek:
Aanmelden:

woensdag 28 december, met als reservedatum maandag 2 januari
14.00 uur vanaf IVN-Hochhuisje, W. Gottelaan 3, Markelo
bij Jetty Dorresteijn, tel. 0548 362620
In 2015 vonden we in Markelo
(rondje Markelose Berg):
(harig) knopkruid, robertskruid,
kleine maagdenpalm, klein kruiskruid, zandraket, gewone zandmuur, straatgras, vogelmuur,
madeliefje, herderstasje, tuinwolfsmelk, kleine veldkers, perzikkruid, (zwarte) nachtschade,
rankende helmbloem, paarse
dovenetel, witte dovenetel, akkerkool, vertakte leeuwentand, paardenbloem, kropaar, duizendblad,
fluitenkruid, groot streepzaad,
akkerviooltje, vroegeling, melkdistel, varkensgras, struiken: hulst,
braam, klimop

OP STAP VOOR MOSSEN
In het najaar organiseerden de IVN-afdelingen Markelo en Diepenheim een opstapcursus over mossen.
In één avond een theorie-opstapje naar mossen en erna twee keer
op stap om mossoorten te zoeken.
De cursusdocent was dhr. Rudi Zielman. Op donderdagavond 22
september heeft hij in het Hochuisje in Markelo aan de hand van
een PowerPoint en zijn verhalen ons veel geleerd over mossen. We
ontdekten hoe de mossen een heel andere levenscyclus hebben dan
bijvoorbeeld de bloeiende planten, we leerden hoe moeilijk het determineren van bepaalde mossoorten kan zijn: daar is alleen iets
met zekerheid over te zeggen aan de hand van microscopische
beelden! Ook leerden we verschillende hoofdgroepen herkennen:
de bladmossen en de levermossen bijvoorbeeld. We kunnen nu
allemaal vertellen dat het vaak genoemde, veel voorkomende ‘sterretjesmos’ zo niet heet: nee, het is Fraai haarmos, één van de topkapselmossen. Aan nieuwe, specifieke ‘mossen-woorden’, ontbrak
het niet deze avond!
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Maar ondanks de toch wel lastige lesstof, werkte Rudi’s
enthousiasme aanstekelijk en waren we benieuwd naar
de excursies die zouden volgen op deze avond!
De eerste excursieochtend op zaterdag 24 september
hebben we in twee sessies in de buurt van het Hochhuisje rondgelopen om te kijken wat daar te vinden was aan
mossen. Gewapend met een 10x vergrotende loep en
met onze Basisgids Mossen bij ons gingen we op pad.
Voor de meesten van ons ging een wereld open: wat zijn
er ontzettend veel mossen te vinden op een klein oppervlak! Ze wonen overal: tussen de stoeptegels, boomstammen zijn bedekt met mossen, op lantaarnpalen,
tussen het gras, aan de rand van sloten.
Waar zijn mossen eigenlijk niet?
Behalve dat Rudi ons versteld liet staan van allerlei namen die de mossen dragen die je zo dichtbij tegenkomt (Wat stelt ú zich voor bij : Grijze haarmuts of Knikkersterretje?), vertelde hij ook interessante weetjes. Bijvoorbeeld vertelde Rudi over mossen die door klimaatverandering nog maar een sinds een paar jaar in onze regio waargenomen worden. Een bijzonder fenomeen!
Tussendoor hebben we samen met Rudi kennis gemaakt met de determinatietabel uit onze Basisgids: een
best lastige klus, maar met elkaar kwamen we er wel uit.
De tweede excursieochtend werd gehouden op landgoed Weldam. De ruim twee uur durende wandeling
vloog voorbij en eindigde in volle hoofden die na twee uur lang speuren en namen horen ’t wel even genoeg
vonden. Maar, genoten hebben we wel: op muurtjes, de boswalletjes, laaghangende takken, boomstronken
en de bast van bomen vonden we met elkaar 30 verschillende soorten mossen! We zagen mooie voorbeelden van topkapselmossen als Gewoon haakmos, slaapmossen als Bosklauwtjesmos, het levermos Parapluutjesmos en bijvoorbeeld het bebladerde levermos Bleek boomvorkje.
Aan het einde van deze opstapcursus kijken we terug op een interessante, heel informatieve cursus waarin
we een kleine kennismaking hebben gedaan in de bijzondere wereld van het speuren naar mossen!
We zijn er wel van overtuigd dat er nog héél veel te ontdekken is op dat gebied.
En volgens Rudi is het razend interessant!

Marieke Berman

GESLAAGDE PADDENSTOELENACTIVITEITEN
Samen met de IVN-afdelingen Rijssen-Enter en Diepenheim zijn er in de afgelopen week een paddenstoelenavond en twee paddenstoelwandelingen gehouden.
De paddenstoelenavond werd gehouden op donderdagavond 6 oktober bij zorgboerderij de Alldrik in Markelo. Dhr. Wim Ligterink uit Rijssen, amateur-mycoloog zoals hij zichzelf noemt, hield een boeiend verhaal over
allerlei aspecten van de paddenstoelen. Prachtige beelden kwamen langs en bij ieder plaatje hoorde weer
een enthousiast gebracht verhaal. Een twintigtal mensen hebben genoten van deze presentatie.
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Als vervolg hierop werden paddenstoelenwandelingen gehouden op 8 en 9 oktober respectievelijk in natuurgebied de Borkeld (Markelo-Rijssen) en op landgoed het Nijenhuis (Diepenheim)
IVN-gidsen van de drie afdelingen begeleidden deze wandelingen.
Door de droogte waren er geen grote hoeveelheden paddenstoelen te bewonderen, maar het aantal verschillende soorten viel mee: zo rond de 30 verschillende soorten werden op beide locaties gevonden. Niet
allemaal dezelfde soorten want ieder gebied heeft zo ook zijn ‘eigen’ soorten.
Mensen die beide wandelingen hebben meegedaan hebben zeker wel een 50-tal verschillende soorten kunnen zien.
Er moest wel echt gezocht worden, maar het was de moeite waard!

Gekraagde aardsterren langs (voormalig) schelpenpad op de Borkeld.

PADDENSTOELENWANDELING
Zaterdag 8 oktober hebben wij een paddenstoelenwandeling gemaakt met IVN afdelingen Diepenheim ,
Markelo en Rijssen-Enter. De wandeling werd begeleid door Jetty Dorresteijn, Jan van der Linden, Eef
Roelofs en Wim Ligterink. Zaterdag vertrokken we van de dag camping bij de Borkeld met een klein
groepje geïnteresseerden. Vooraf was ons al gemeld dat er weinig
paddenstoelen te zien zouden zijn i.v.m. de droogte. Toch zouden we
nog ongeveer 25 soorten te zien krijgen. Tijdens de wandeling vonden
we verder nog verschillende paddenstoelen die de gidsen bij het
voorlopen niet ontdekt hadden. De volgende soorten hebben we o.a.
gevonden, de Berkenzwam, Elfenbankjes, Gekraagde Aardster,
Goudgele Bundelzwam, Melkzwam, Roodbruine slanke amaniet,
Spekzwoerdzwam en nog vele andere soorten. Onderweg kwamen we
ook nog bij de schaapskooi waar vele Drentse heideschapen te zien
waren. Het bijzondere van deze schapen is dat zowel de ram als de ooi
voorzien zijn van hoorns. Eén van de deelneemsters aan deze tocht
heeft ons nog een voorbeeld laten zien van het vilten van de wol van
deze schapen. Na afloop van de mooie wandeling hebben we nog een
heerlijk bakje koffie gedronken in het informatiecentrum van de
Borkeld. De Borkeld is een bijzonder mooi natuurgebied waar je ook op
andere tijden een mooie wandeling kunt maken.
Roodbruine slanke amaniet

Zondag 9 oktober zijn we nogmaals met het IVN op een paddenstoelentocht geweest. Deze keer
vertrokken we bij de watermolen van Diepenheim om een wandeling te maken over het landgoed van het
Nijenhuis. Deze keer waren er ongeveer 35 deelnemers en daar was vooraf geen rekening mee gehouden.
Gelukkig waren er 4 gidsen en een gids in opleiding, Jetty, Eef, Jan, Gerda en Joop. Joop is degene die op dit
moment een opleiding tot gids volgt. We werden opgedeeld in 3 groepen waarbij 1 groep in tegengestelde
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Bruiloften & Partijen
Diners & Buffetten
Kegelen & Indoor Midgetgolf
I-SHI-YAKI
Catering
Groepsaccommodatie
Graag tot ziens!
Ineke en Dinant Nijland
Stationsstraat 28 7475 AM MARKELO
0547 – 361292
www.de-haverkamp.nl

ERVE “ALLDRIK”
Biologisch, Dynamisch, Zorgzaam en Persoonlijk!

…… VOOR HAPPINESS!
 Biologisch Dynamische Groente- en FruitTassen: week-abonnement; losse tas; los
groente en fruit
 Natuurtocht te paard en/of (huif)kar met
Friezen
Nieuw vanaf voorjaar 2010:
 Biologische scharreleieren: van eigen kippen
 Mountainbike startlocatie: verhuur en
coaching voor prachtige natuurtochten, ook
m.b.v. GPS
 Dagopvang/Coaching van mensen met
beperking
Dagopvang is gericht op kinderen en volwassenen met
PDD-NOS, ADHD of een aan autisme verwante
beperking. Deze activiteiten begeleiden wij met een
exclusieve en persoonlijke 1:1 coaching.

INFORMATIE:
 0547-260550 of h.v.d.giesen1@kpnplanet.nl,
Potdijk 16, Markelo (tegenover Herberg “de Pot”).

Tel.: 06 – 43 05 6775
Luttekeveldweg 6a
7475 RX Markelo
www.rietdekkersbedrijfkrijgsman.nl
info@rietdekkersbedrijfkrijgsman.nl

richting de ronde ging lopen. Ook vandaag kwamen we
meerdere paddenstoelen tegen die tijdens het voorlopen niet
gezien zijn. In een maisveld zagen de kinderen die meeliepen
een aantal grote paddenstoelen. Jan wist niet direct welke soort
dit was omdat gewoonlijk paddenstoelen niet in het mais
aangetroffen worden. Deze “nieuwe” soort is vernoemd naar de
plek waar hij is aangetroffen, de Maiszwam. Verder hebben we
als hoogtepunt van deze wandeling nog een mooie
Biefstukzwam gezien. De Biefstukzwam is te vinden op de
wortelvoet van een eik of op die van een tamme kastanje. Wij
troffen hem aan op een eik en volgens kenners schijnt de
Biefstukzwam heerlijk te smaken. Opvallend was het dat de
meeste paddenstoelen er door de droogte anders uitzagen dan
normaal het geval is. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan de
droogte. Behalve paddenstoelen zagen we nog een boskikker,
die gevangen werd door Eef. Hij liet hem aan de kinderen zien
die
het eerst nog wel een beetje eng vonden maar uiteindelijk
Biefstukzwam
was het toch wel erg leuk om te zien. Al met al was het weer
een heerlijke wandeling die wij volgend jaar zeker opnieuw gaan doen. Hopelijk is het dan in de natuur veel
natter zodat er meer soorten paddenstoelen te vinden zijn.
Petra en René

BELEEF DE FRIEZENBERG IN HET DONKER
'Beleef de Friezenberg in het donker' werd zaterdagavond 29 oktober inderdaad, mede door gunstige
weersomstandigheden, een belevenis voor zo'n 50 mensen.
Nieuwe maan, dus erg donker, een heldere hemel met veel
sterren, de bosuil die regelmatig te horen was en af en toe
konden we via de vleermuisdetector een overvliegende
vleermuis spotten.
Er werd gewandeld in 2 groepen met ieder 3 gidsen. Ouders met kinderen, in totaal 27, maakten een korte wandeling over de Friezenberg en de andere groep maakte een
stiltewandeling door bos en over de heide naar de Friezenberg met onderweg uitleg over o.a. lichtvervuiling, de sterrenhemel en het landschap.
Voor de kinderen waren er onderweg zintuig-opdrachten. Het bleek voor veel kinderen toch wel moeilijk om
stil te zijn in het donker, of zou het de spanning zijn geweest?
Al met al een geslaagde Nacht van de Nacht.

RECTIFICATIE!

I

n het vorige nummer (OHN 2016 – nr. 3) schreef ik een verhaaltje over
de ernstige vraat in onze Gelderse roos. Eerst dacht ik dat het een rups
van een vlinders was, maar na uitgebreid zoekwerk kwam ik uit bij een
larve van een bladwesp, althans dat dacht ik.
Ik was blij dat ik zover gekomen was, maar ……. het bleek niet juist te
zijn.
Een kenner zei mij dat ik maar eens naar een sneeuwbalhaantje moest
zoeken.
Weer in de boeken en op het internet gezocht en ja hoor het blijkt een
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larve van een sneeuwbal haantje te zijn.

Dit was mijn larve

En dit vond ik op het internet:

Het Viburnumhaantje komt vooral voor op de verschillende soorten Viburnum (sneeuwbalstruiken), o.m. op
de Gelderse roos en de Viburnum tinus vandaar ook de meer gebruikte Nederlandse naam voor dit kevertje
“sneeuwbalhaantje”.
Levenscyclus
Overwinteren doet het Viburnum haantje als eitje. Bij het opwarmen van de grond en
zachtere temperaturen (zo rondom mei) ontluiken de eitjes. De geelachtige larven veroorzaken dan massaal schade, ze zijn zeer vlug volwassen (in 4 à 5 weken).
De verpopping van het insect vindt plaats in de grond en na een 10-tal dagen zijn er
nieuwe kevers (juli).
Na de paring leggen de wijfjes, die groter zijn dan de mannelijke soortgenoten, eitjes
in de toppen van de jong gevormde scheuten. Elk wijfje kan honderden eitjes leggen.
De onopvallende bruine kevertjes die tot 5 – 7 mm groot kunnen worden blijven in leven tot september oktober.
Opvallend en eigen aan deze kevertjes is dat ze bij het minste gevaar naar beneden vallen en bij aanraking
gaan ze ook wegvliegen. Zoals bij andere soorten kevers vreten ook de volwassen haantjes aan het blad.
Schadebeeld
Vooral de larven richten de meeste schade aan. Ze vreten zich letterlijk te pletter aan de jonge bladeren.
Meestal valt de schade mee maar bij ernstige aantasting is er soms sprake van een ware ravage, zowel aan
het blad maar ook aan de jonge stengels.
Dit vergeet ik dus nooit meer! Volgens mij zitten ze ieder jaar in mijn Gelderse roos, ik kijk dus uit naar het
volgend voorjaar.

Jetty Dorresteijn

DE VISAREND TERUG IN NEDERLAND
“Tot zover het eerste deel van het artikel van Gerard van de Burgt. In de volgende ‘Op het Natuurpad’ de
rest van het verhaal”. Zo eindigden we in het vorige clubblad het artikel over de Visarend. Nu dus het beloofde vervolg.
Unieke aanpassingen aan het leven als viseter
isarenden zijn gespecialiseerde viseters en beschikken als zodanig over vele bewonderenswaardige
aanpassingen om hen bijzonder geschikt te maken voor wat zij als vissers presteren. In tegenstelling
tot andere visetende roofvogels of stootvogels zoals we tegenwoordig liever zeggen, kunnen Visarenden met gestrekte poten geheel onderduiken in het water zonder doorweekt te raken. Dank zij de manier
waarop hun veren op hun lichaam aansluiten en in elkaar grijpen, wordt hun verenkleed waterproof en loopt
de vogel niet het gevaar te sterk af te koelen. Boven water gekomen hoeft de vogel zijn verenkleed alleen
maar even te schudden om het overtollige water kwijt te raken. Bij het onderduiken kunnen Visarenden hun
spleetvormige neusgaten afsluiten om te voorkomen dat er water naar binnen komt. Iedereen die wel eens
water in zijn neus heeft gehad, weet hoe onaangenaam dat is. Het afsluiten van de neusgaten is dus een
belangrijke aanpassing voor een vogel, die van het duiken onder water een gewoonte maakt.

V

Als je de poten van een Visarend bekijkt, vallen nog
enkele andere belangrijke aanpassingen op die deze
visetende jager helpen bij het grijpen en vasthouden
van een glibberige en tegenstribbelende vis. Want
we dienen wel te bedenken dat het de poten zijn en
niet de snavel die voor het grijpen, doden en vasthouden van de prooi dienen. De snavel heeft vooral
als taak de prooi in stukken te snijden.
Als enige heeft de Visarend een omkeerbare buitenteen om de vaak zware prooi op te kunnen tillen uit
het water. Bovendien zijn de tenen aan de onderkant voorzien van stekelige wratjes, zodat de vogel een
spartelende en glibberige vis stevig vast kan houden. Bedenk wel, dat ook voor een goed uitgeruste visjager
het leven niet over rozen gaat. Lang niet iedere stootduik is raak. Als de vogel dan ook nog zijn met moeite
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gevangen vis tijdens het transport naar zijn zitplek gemakkelijk zou laten vallen zodat een behoorlijke energieverspilling betekenen.
De hierboven beschreven aanpassingen van zijn poten komen de vogel dan ook goed van pas.
Visarenden: kampioen nestbouwers
Indien het op het bouwen van een nest aankomt, zijn er maar weinig vogels, die van de
Visarend winnen. Zo'n horst, zoals we het nest
van een roofvogel wel noemen, bestaat uit een
basis van opeenstapeling van dode takken, die
samen een stevig platform vormen, dat als
nestplaats in kinderkamer dienst doet. Het
wordt meestal hoog in een boom in de buurt
van het viswater gebouwd. Liefst zodanig, dat
het een vrij uitzicht biedt naar alle kanten. Vandaar dat hun voorkeur uitgaat naar een boom
met een afgeplatte kruin. De takken, die zij
voor het nest gebruiken worden met de klauPaalnest voor Visarend, bestaande uit een paal met daarop een
wen van de grond geraapt of al vliegend met
wagenwiel op steunen. Bij gevaar waarschuwt de volwassen
de poten van een dode boom afgebroken. In
vogel, waarop de kuikens in de nestkom een gedrukte houding
innemen.
beide gevallen vindt het transport van het
Foto: Els van de Burgt; Wijoming, mei 2015
bouwmateriaal ook in de klauwen plaats. Gevoerd wordt het nest met zachter spul zoals
mos, bladeren en gras. Omdat de vogels het nest vaak jarenlang gebruiken en er elk jaar nieuw nestmateriaal aan toevoegen kan zo'n nest, naarmate de jaren verstrijken, enorme af metingen aannemen.
Aan klifkusten bouwen Visarenden hun horsten ook wel op uitstekende rotsrichels. In gebieden waar bomen
schaars zijn of ontbreken, broeden ze ook wel op de grond. In toenemende mate wordt ook gebruik gemaakt van door de mens vervaardigde hoge constructies zoals hoogspanningsmasten en dergelijke.
De broedcyclus
Het vrouwtje legt gewoonlijk 2-4 eieren, die elk afzonderlijk zo groot zijn als een flink kippe-ei en getooid
zijn met opvallende roodbruine vlekken en stippen. Beide ouders zorgen goed voor hun jongen, waarbij de
taken onderling verdeeld worden. Het mannetje zorgt voor de voedselvoorziening voor het vrouwtje en de
jongen, terwijl zij de eieren uitbroedt, waarmee zo'n 38-41 dagen gemoeid zijn. Na het uitkomen van de
eieren houdt zij de kuikens warm wat belangrijk is, omdat die in hun dunne donzig jasje de eerste dagen
nog niet in staat zijn hun eigen temperatuur te regelen en zonder de koesterende warmte teveel zouden
afkoelen of doorweekt zouden raken bij koud en nat weer.
Ook voor hun voeding zijn ze geheel op hun moeder aangewezen. Die scheurt met haar haaksnavel de door
het mannetje aangevoerde prooivissen in kleine stukjes, die ze vervolgens aan de kuikens offreert en later
als deze wat groter zijn in de nestkom deponeert. Op een leeftijd van twee weken beginnen de jongen wat
in het nest rond te scharrelen en na een maand zijn ze zeer actief met het verzorgen van hun inmiddels
grotendeels volgroeide juveniele verenkleed en met het oefenen van hun vleugelspieren. Geleidelijk neemt
het gefladder met hun vleugels toe, zodat zij in staat zijn een stukje van het nest omhoog te vliegen om er
vervolgens weer op te landen. De Engelsen hebben hiervoor de naam "helikopteren" bedacht. Tenslotte
maken ze hun eerste echte vlucht. Minstens twee weken na het uitvliegen, keren de jonge Visarenden naar
het nest terug om zich tegoed te doen aan het voer dat de ouders voor hen op het nest aanvoeren. Gewoonlijk houden de jongen zich dan ook in de naaste omgeving van het nest op en verbeteren ondertussen
hun vliegvaardigheid. Zij worden in dit stadium wel takkelingen genoemd. Tenslotte zijn ze zover dat ze
geheel zelfstandig op jacht kunnen en daarmee onafhankelijk worden van hun ouders.
Er zou over Visarenden nog wel meer te vertellen zijn, zoals over de dreigingen waaraan zij in het verleden
bloot stonden, maar dat bewaren we voor een volgende keer. Voorlopig verheugen we ons over het eerste
geslaagde broedgeval in Nederland en wensen de vogels een goede toekomst.
Gerard van de Burgt
Geraadpleegde literatuur

Roofvogels in ons land: Paul Opdam; Aula, Het Spectrum: Utrecht/Antwerpen 1985

Roofvogels: Leslie Brown; Uitgeverij Gaade Amerongen

Der Fischadler: Karl-Heinz Moll; Die Neue Brehm Bücherei, Band 308; Westarp Wissenschaften, 2004

Nadere informatie over activiteiten (lezingen, “Visarenden van de Biesbosch”) bij Boswachter S.B.B.: Thomas
van der Es: 06 514 081 90, of Jacques van der Neut: 06 514 081 92.
Internet: http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/biesbosch/activiteiten
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“VLINDEREN” IN DE WINTER
Ook in de winter kunt u ‘vlinderen’
e hebben al een paar korte vorstperiodes achter de rug die afgewisseld werden met warmere periodes en tijdens milde winteravonden/nachten is er van alles nog te zien in tuin en park.

W

Rups van de Agaatvlinder

Rups van de Vierkantvlekuil

We kunnen bijvoorbeeld foeragerende rupsen van nachtvlinders tegenkomen. Bekend is dat overwinterende
rupsen van de huismoeder, agaatvlinder en vierkantvlekuil, drie algemene nachtvlinders, al etend op allerlei
kruiden, grassen en struiken aan te treffen zijn.
Overdag zie je ze nauwelijks, maar op een zachte winteravond zijn ze met een zaklamp te vinden.
Uiteraard kunnen we ook op een zachte avond de kleine
wintervlinder vinden. De vlinder waarvan het vleugelloze
vrouwtje uit het strooisel omhoog klimt op een boomstam en dan alleen maar kan wachten op een mannetje (
met vleugels) dat langs komt om te paren. Wist u dat ze
op ooghoogte paren? Erg makkelijk voor ons om te zoeken.

Parende kleine wintervlinders.
Boven het vleugelloze vrouwtje met onder
het gevleugelde mannetje.

Wilt u nog meer weten over de nu rondvliegende nachtvlinders : ga naar
www.vlindernet.nl/nachtvlinderverwachting , geef een
datum en soort leefgebied aan en voer bijv. 7475 als
postcode in en na zoek krijgt u toon de nachtvlinders.
Handig om te weten als je op ‘jacht’gaat.

Wat je bijvoorbeeld. ook nog kunt doen in deze wintermaanden:
Ga eens op zoek naar de eitje van de sleedoornpage (zie
hiernaast). De eitjes worden in de nazomer afgezet, maar ze
blijven de hele winter aanwezig en in de kale struiken zijn ze
het makkelijkst te vinden. De kleine eitjes zijn wit met
schubjes en steken goed af tegen het donkere sleedoornhout. Ze zitten vooral in de oksels van zijtakjes op jonge,
vitale struikjes.
Hier en daar weten we wel een sleedoorn te staan, dus gewoon leuk om eens te zoeken
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Bron: Nature Today – Kars Veling, Vlinderstichting

IVN Jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Hallo jongens en meisjes
We begonnen in september met 6 veldmuizen, maar inmiddels zijn er al weer
5-aspirant veldmuizen bij gekomen, dus bijna weer het Hochhuisje vol.
We zijn nu al weer in december aangekomen en of we nog weer buitenactiviteiten
kunnen houden is helemaal afhankelijk van het weer.
Koude is geen probleem, daar kunnen we ons op kleden, maar koude en veel nattigheid
is niet zo aantrekkelijk. We zullen zien wat het wordt en af en toe wijken we af van
het programma.
Wat hebben we allemaal gedaan :
Woensdagmiddag 14 september : Spinnen was het thema. Om de aandacht
van de kinderen te krijgen
voor het onderwerp had
Henk een “Spinnenhotel”
ingericht met spinnen uit de
omgeving. Dus een kruisspin,
gewone huisspin en een trilspin en uiteraard wat takjes
(om een web tussen te weven
) en wat stukjes spons met
water om ze van water te
voorzien. Na deze inleiding
hebben we een pp-presentatie gekeken over spinnen.
Met name de soorten spinnen, het verschil tussen insecten en spinnen, de ogen van een spin en de soorten webben die voorkomen kwamen aan de orde. Ook
hebben we nog gekeken naar een filmpje: Hoe maakt de spin haar web. (daar kregen ze later een opdracht over).
Maar toen begon het echte werk. Rond het Hochhuisje spinnen, spinnenwebben en andere insecten die
in het web zitten verzamelen in een potje(zie foto`s). Na afloop nog even besproken wat het resultaat
van onze spinnenjacht was en daar was iedereen best tevreden over.
Woensdag 12 oktober: paddenstoelen Vooraf hadden we gedacht dat 12 oktober een prima dag zou
zijn om paddenstoelen te gaan zoeken maar begin oktober leek het nog hoog zomer. Niet echt een temperatuur (en vochtigheidsgehalte) waarbij de paddenstoelen massaal uit de grond komen ; maar men
zegt paddenstoelen kan men het hele jaar vinden, dus wij gingen op zoek naar paddenstoelen op de Borkeld. Vooraf hadden we in het Hochhuisje aan de hand van wat echte paddenstoelen (Marianne dank
voor de parasolzwam) gekeken hoe paddenstoelen
eruit zien: hoed, steel, ring, plaatjes of gaatjes
Gewapend met spiegeltjes en zoekkaarten gingen we
in 3 groepen op pad : Een groep met Jetty, een
groep met Marianne en een groep met Henk. Het
resultaat was boven verwachting. Op de opdrachten
kaart waar we af konden vinken wat we gevonden
hadden konden we heel wat wegstrepen.
Al met al een geslaagde middag.
Woensdag 9 november: op het programma stond
dat we zouden gaan heideschonen op de Borkeld,
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maar het werd koud en vooral nat, dus op het laatste moment kwam er een ander programma : een vervolg op het onderwerp paddenstoelen in het Hochhuisje. Nu in november waren overal paddenstoelen te
vinden, dus er werden allerlei soorten verzameld.
In het Hochhuisje werd alles in bakken neergelegd en zo konden de kinderen ze gaan bekijken en een
vragenlijst hierover invullen. Daarna hebben we van klei allerlei paddenstoelen gemaakt.
Die staan nu te drogen en worden een volgende keer beschilderd.
Doordat OBS Stokkum een prijs had gewonnen en de hele school die middag gratis mocht gaan zwemmen, misten we een aantal Veldmuizen uit Stokkum, plus nog 2 zieken, zodat alleen Jurre en Sem er
waren, ze kregen dus bijna prive-les! Maar het was wel leuk.
Hieronder de rest van het programma voor 2016-2017
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

14 december
11 januari
15 februari
15 maart

Woensdag
Woensdag

19 april
17 mei

Leiding jeugdgroep:

:
:
:
:

creatief bezig
diersporen
roofvogels + uilen
indien mogelijk werken
op de heide
: lieveheersbeestjes
: nestkastonderzoek +
sluiting van het seizoen

Henk Nijhuis
Marianne Ketting
Annet Eertink
Jetty Dorresteijn
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MET

DE SCHOOL NAAR HET BOS

Ook dit najaar konden de groepen 3 en 4 met IVN Markelo naar het herfstbos.
Omdat het erg droog was geweest waren er weinig paddenstoelen te vinden, dus werd het een algemeen
programma voor in het herfstbos.
We speelden een voelspel, maakten een ‘natuurschilderij/mozaïek‘ en gingen ‘het bovenste bos bekijken’. Hieronder het verhaal van de site van OBS Stokkum zoals de kinderen van groep 3-4 dit hebben
beleefd:
Vrijdag 14 oktober zijn groep 3 en 4 met IVN medewerksters Jetty Dorresteijn en Marianne Ketting
naar het bos geweest. We hadden daar een Paddenstoelwandeling.
Het weer was prachtig en het bos zag er schitterend uit. Je kon goed zien dat het de laatste weken
erg droog en warm was geweest. Er waren nog niet zoveel paddenstoelen te zien maar dat mocht de
pret niet drukken.
We gingen eerst wat drinken en eten. Jetty liet ons alvast een mooie parasolpaddenstoel zien. Alle kinderen
kregen een vergrootglas en een spiegeltje voor de paddenstoel.
We hebben veel gezien. Ook hebben we nog een spelletje
in de kring gedaan. We moesten raden wat we in de hand
hadden. We hebben nog een mooi herfstschilderij gemaakt met allerlei dingen uit het bos, dat was erg leuk.
Ook was het bijzonder om de bomen van de bovenkant
kant te zien door het spiegeltje te plaatsen op de neus.
We liepen in een rij achter elkaar. Erg bijzonder. Als
afsluiting hebben we in de klas geëvalueerd en we kregen nog een informatiegidsje van de paddenstoel.
Het was echt een TOP ochtend!

MUTATIES
Opgezegd als lid (per 1 januari 2017):
Fam. G. Straalman, Koekoekslaan 75, Markelo
H. Schonewille, Koekoekslaan 42, Markelo
Luuk Kaffener, Borkeldsweg 20, Holten
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