2016
nummer 3

Afdeling Markelo

GOED OM TE WETEN
Bestuur
Voorzitter

Jetty Dorresteijn
Looikolkstraat 17, 7451 EP Holten

 0548 36 26 20
@ jetty.dorresteijn@concepts.nl

Secretaris

Marianne Ketting
Grotegoorsdijk 4, 7475 PJ Markelo

 0547 36 12 07
@ fam-ketting@kpnplanet.nl

Penningmeester

Annet Eertink
Wansink 37, 7475 DR Markelo

 0547 36 16 63
@ jeertink@caiway.nl

Bestuurslid

Vacant

Coördinatoren
Wandelingen

contactpersoon: Jetty Dorresteijn

zie boven

Natuurbeleving

Sylvia Haan-Nassette
Vennekesweg 8, 7475 CG Markelo

 0547 36 27 47
@ haan.nassette1@gmail.com

Fietstochten

Sylvia Haan-Nassette

zie boven

’n Witten

contactpersoon:
Joke Vosman-Selker
Worsinkweg 12, 7475 TW Markelo

 0547 36 14 50
@ joke@vosman.org

Jeugd

Jetty Dorresteijn

zie boven

Scholen

Jetty Dorresteijn

zie boven

Promotie

vacant

‘De Groene Hof’

Joke Vosman-Selker
Worsinkweg 12, 7475 TW Markelo

 0547 36 14 50
@ joke@vosman.org

Ledenadministratie

Marianne Ketting

zie boven

Contributie

Colofon

leden
huisgenootleden
jeugdleden
donateurs

€ 20.-- per
€ 10.00 per
€ 5.-- per
€ 12.50 per

jaar
jaar
jaar
jaar

Natuurlijk is een hogere bijdrage altijd welkom.
Contributie en donaties kunt u overmaken op
girorekeningnummer: NL 59 INGB 0004 2526 99,
t.n.v. IVN Vereniging voor Natuur en Milieueducatie te Markelo
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij
de secretaris te geschieden voor 1 december van het
lopende jaar.

----------------------------------------------------ADRES

HOCHHUISJE, W. GÖTTELAAN 3
7475 CJ MARKELO

WEBSITE

WWW.IVN.NL/MARKELO

E-MAIL

IVNMARKELO.SECR@GMAIL.COM

‘Op het Natuurpad’ is een uitgave van IVN
afdeling Markelo. Het verschijnt 4 maal per
jaar.
Redactie:
Sylvia Haan-Nassette
Jetty Dorresteijn
Reijer Dorresteijn (eindredactie)
E-mail adres: r.dorresteijn@concepts.nl

----------------------------------------------------Het volgende nummer van ‘Op het Natuurpad’
verschijnt 1e helft van december 2016.

Kopij kan ingeleverd worden bij
het Hochhuisje, W. Göttelaan 3, Markelo,
of via e-mail: r.dorresteijn@concepts.nl

uiterlijk 15 november 2016

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

VAN DE BESTUURSTAFEL

D

e meteorologische zomer is al bijna voorbij, maar als ik dit schrijf genieten we nog van een weekje
hoogzomer. ‘Wat een prut-zomer’ hoorde ik laatst iemand verzuchten. Nee, zo heb ik het niet ervaren. Wel een zomer met een heel wisselend karakter, soms heel heet, soms heel koud (met bijna

nachtvorst 10/11 augustus) en af en toe heel nat. Bij dit laatste denk ik aan die regionale hoosbui van donderdag 21 juli. Toch hoop ik dat u deze zomer hebt kunnen genieten van de natuur en de vrijheid (en rust).
Wat IVN Markelo betreft was het een rustige zomer. In juni zijn we nog met 2 scholen naar het water geweest. Altijd weer een succesnummer! Van de vijf geplande fietstochten konden er vier doorgaan en dat is
ook wel eens anders geweest.
Wat minder rustig werd het voor ons toen we merkten dat er ingebroken was in ons Hochhuisje.
De buit voor de inbreker was niet groot: alleen de microscoop van de jeugdgroep. Maar veel gedoe en beschadigingen.
Bestuur heeft even een pas op de plaats gemaakt, maar gaat nu weer verder met twee zaken die de komende tijd aandacht vragen.
Wellicht heeft u er al over gelezen in de kranten, IVN Markelo gaat ook meedoen met het adoptieproject
‘Hof voor de Steenuil’ Verderop in dit blad kunt u hierover meer lezen.
Verder hebben we de opdracht gekregen om onze website over te zetten naar een nieuw opgezette landelijke IVN-website. Immers onze website is een onderdeel van de landelijke site.
Op zich geen grote klus, maar het moet toch maar weer gedaan worden.
Voor het komend najaar staan nog de volgende publieksactiviteiten
op het programma:
- opstapcursus mossen
- herfsttintenfietstocht
- 3x paddenstoelenactiviteiten, samen met de buurafdelingen
Diepenheim en Rijssen-Enter
- Nacht van de Nacht op de Borkeld
Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad of op onze
website www.ivn.nl/markelo
Hopelijk kunt met één of meerdere activiteiten meedoen. Van harte welkom!
Ik wens u een mooie nazomer en herfst toe.
Namens het bestuur
Jetty Dorresteijn
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IVN Markelo gaat mee doen met het beschermingsplan

"Hof voor de Steenuil"

S

amen met verschillende lokale organisaties en bewoners wordt er de komende jaren bekendheid gegeven aan de steenuil en worden maatregelen getroffen om het landschap in de Hof van Twente aantrekkelijker voor hem/haar te maken.
Begin juli is het plan gepresenteerd aan de pers.(zie hieronder)
6 September komen we weer als kernteam bijeen. IVN Markelo zal vooral een bijdrage leveren aan diverse
educatieve activiteiten. U hoort hier meer over en tussentijds komt er meer informatie hierover op onze
website en die van Stichting Hofvogels. www.ivn.nl/markelo , www.hofvogels.nl
Voor de uitvoering van allerlei activiteiten zoeken we nog IVN-vrijwilligers . Lijkt het je leuk om
mee te doen, meld je dan aan bij Marianne Ketting.
Het officiële persbericht:

Hof voor de steenuil
Gemeente Hof van Twente, verschillende lokale organisaties én bewoners slaan de handen ineen om de
steenuil te beschermen
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Ook in Hof van Twente hebben veel planten en dieren
het moeilijk. Zo ook de steenuil, een soort die hoort bij het landschap in de gemeente Hof van
Twente. De steenuil heeft een relatief klein leefgebied en zoekt gebieden waar voldoende
voedsel en geschikte nestgelegenheid binnen een straal van vijfhonderd meter zijn te vinden.
Een landschap dus met open gebieden en veel weides waar hij kan jagen en voldoende beschutting vindt om te nestelen. Dit is een landschap dat je nog tegen komt in de gemeente Hof
van Twente. Maar wel een landschap dat helaas verdwijnt onder andere omdat de landbouw
intensiever wordt. De gemeente Hof van Twente, verschillende lokale organisaties zoals de IVN
(Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) Markelo en IVN Diepenheim, Stichting Hofvogels, Landschap Overijssel, basisschool Heeckeren en bewoners slaan daarom de handen
ineen en hebben de steenuil geadopteerd. Tegelijk met de adoptie van de steenuil in de gemeente Hof van Twente, heeft de gemeente Twenterand de patrijs geadopteerd.
Met deze adoptie willen de samenwerkende partijen bekendheid geven aan de steenuil en tegelijk het landschap weer aantrekkelijk voor hem maken. Want als het landschap geschikt is voor de steenuil, dan liften
daar ook veel andere planten en dieren op mee en behouden we het mooie landschap waar we allemaal van
genieten.
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Adoptie van de steenuil
In een kernteam wordt de adoptie van de steenuil verder vormgegeven. De gemeente Hof van Twente heeft
het voortouw genomen in de adoptie en heeft de verschillende lokale partijen bijeengebracht om inhoud te
geven aan de adoptie. En dat is nodig, vindt wethouder Wim Meulenkamp. “Biodiversiteit is belangrijk in de
gemeente Hof van Twente. Op verschillende vlakken werken we al aan het versterken van het landschap. De
adoptie van de steenuil geeft het landschap een gezicht en staat symbool voor wat we allemaal al doen om
het landschap te versterken. Bewustwording is een groot doel van de adoptie, maar niet zonder ook in te
zetten op het versterken van de leefomgeving van de steenuil.” In een kernteam wordt nagedacht over hoe
de steenuil beschermd kan worden en vooral ook hoe inwoners van Hof van Twente meer betrokken kunnen
raken bij de steenuil. “Met deze adoptie hopen we dat iedere inwoner van Hof van Twente straks weet wat
een geweldig dier de steenuil is en wat hij nodig heeft om te kunnen leven,” aldus Benno de Graaf, directeur
van basisschool Heeckeren en lid van het kernteam. “Het is een mooie en leuke kans om hier scholen bij te
betrekken. Zeker omdat kinderen zelf ook veel voor de steenuil kunnen
doen. Denk aan het timmeren van nestkasten of het planten van fruitbomen. Maar natuurlijk kunnen ze het
verhaal van de steenuil ook verder vertellen. We hopen vanuit het kernteam dat alle scholen enthousiast zijn
en mee gaan doen aan dit project. En beetje voor beetje wordt het dan steeds meer dé soort van alle inwoners van de Hof.”
Aantrekkelijk landschap
De steenuil is het kleinste uiltje dat we hebben in Nederland. Steenuilen zijn bijzonder trouw aan elkaar,
paartjes blijven in principe hun leven lang bij elkaar, maar zijn ook honkvast en trouw aan hun territorium.
De steenuil komt in de hele provincie voor, maar het landschap in de gemeente Hof van Twente is typerend
voor zijn leefgebied. “Het aantal broedparen van de steenuil neemt helaas al een tijd af. Dat heeft te maken
met het landschap dat verandert,” aldus Frans Kruse van de stichting Hofvogels. “De landbouw wordt intensiever, kleine boerenerven met rommelhoekjes verdwijnen en het aantal hoogstamfruitbomen neemt af.
Hiermee verdwijnt niet alleen nestgelegenheid, maar ook voedsel, zoals insecten, muizen en kikkers. Met het
aanplanten van fruitbomen, het stimuleren van bewoners om rommelhoekjes te maken en het ophangen van
steenuilkasten hopen we het de steenuil in Hof van Twente een stuk makkelijker te maken. We hopen hiermee dat er meer succesvol wordt gebroed, zeker in de gebieden waar de steenuil nu nog niet voorkomt.”
Het kernteam buigt zich in de aankomende tijd over het maken van een uitgebreid beschermingsplan waarin
nog veel meer maatregelen staan die we samen kunnen nemen om de steenuil te beschermen.
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ACTIVITEITENKALENDER
SEPTEMBER

- NOVEMBER 2016

Woensdagmiddag 14 september
IVN jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Thema: Spinnen

Donderdag 22 september

Start korte mossencursus. 19.30 uur Hochhuisje.
Docent Rudi Zielman
Meer info in de vorige OHN of op onze website.

Zaterdagmorgen 24 september
Mossenexcursie

Zondag 2 oktober – Herfsttinten fietstocht
Start 13.30 uur vanaf Infocentrum Markelo
Donderdag 6 oktober

Paddenstoelenavond. 20.00 uur bij zorgboerderij Alldrik, Potdijk 16, Markelo

Zaterdag 8 oktober – paddenstoelenwandeling op de Borkeld
Start: 14.00 uur vanaf P. dagcamping, Borkeldweg 17 , Markelo
Opgave verplicht

Zondag 9 oktober – paddenstoelenwandeling op landgoed het Nijenhuis in Diepenheim
Start 13.30 uur vanaf parkeerplaats bij de Watermolen, Watermolenweg, Diepenheim
Opgave verplicht
Meer info over deze paddenstoelenactiviteiten vindt u op de volgende pagina, of op onze website

Woensdagmiddag 12 oktober
IVN jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Thema: paddenstoelen

Zaterdagmorgen 15 oktober
2e Mossenexcursie

Zaterdag 29 oktober Nacht van de Nacht

Deze wordt dit jaar gehouden op de Borkeld.
Start 19.30 uur. Meer info volgt op onze website:
www.ivn.nl/markelo
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Ga mee op zoek naar de vele vormen, kleuren en geuren
van de paddenstoelen!
De IVN-afdelingen Rijssen-Enter, Markelo en Diepenheim organiseren met elkaar dit jaar
drie paddenstoelen activiteiten in deze regio.
Gestart wordt met een paddenstoelenavond op donderdag 6 oktober bij Alldrik in Markelo.
Dhr. Wim Ligterink zal ons mooie beelden laten zien en vertellen over allerlei bijzonderheden uit de
mysterieuze wereld van de paddenstoelen.
Deze avond wordt gevolgd door 2 paddenstoelenwandelingen en wel op:
Zaterdagmiddag 8 oktober op de Borkeld
Zondagmiddag 9 oktober op landgoed het Nijenhuis in Diepenheim.
Men kan met alle drie activiteiten meedoen.
De wandelingen worden begeleid door IVN-gidsen en zijn geschikt voor jong en oud.
Vanwege het beperkt aantal gidsen is opgave verplicht voor de wandelingen.
Voor de wandeling op de Borkeld via: ivn.rijssenenter@gmail.com
Voor de wandeling op het Nijenhuis: tel. 0548 362620 (t/m zat. 8 okt.)
Kosten: vrije gift voor het IVN.

Paddenstoelenavond

6 okt. 20.00 uur, Zorgboerderij Alldrik, Potdijk 16, Markelo

Paddenstoelenwandeling

8 okt. 14.00 uur, start P. dagcamping, Borkeldweg 17, Markelo

Padenstoelenwandeling

9 okt. 13.30 uur, start P. Watermolen Diepenheim
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DINSDAG 19 JULI 2016

O

p één van de eerste echt zomerse dagen dit jaar stappen onze buurtjes en wij ‘s avonds op de fiets
om naar Markelo te trappen voor de IVN fietstocht.
We starten met z’n tienen en het eerste wat we zien is de afbraak van de kaasfabriek.
Door het buitengebied van Markelo gaat het naar camping Hessenheem, om daar bij één van de grafheuvels
even af te stappen. Deze grafheuvels uit de prehistorie zijn ontstaan doordat de mensen boven op elkaar
begraven werden.
We verbazen ons over de grootte van Hessenheem. En wanneer we even later bij de Leemkuil (Pieuw) zijn
aangekomen kijken we met andere ogen naar dit stukje jeugdsentiment. Geen heerlijke zandkuil meer om
vanaf te rennen of rollen, maar een begroeide ondiepte.
We fietsen het waterwingebied binnen, waar we langs de putten rijden.
Als we daarna de Markeloseweg oversteken suizen we met een flinke vaart langs camping Bergzicht op de
Twickelerweg aan om door de Meene, langs het kanaal en over de Weldammerbrug, het Diepenheimsebroek
op te fietsen.
We volgen het prachtige, enkele jaren geleden nieuw aangelegde fietspad langs de Bovenregge.
Een heel mooi natuurgebied waar de Regge weer als vanouds kan meanderen.
Via de Hostatuin Gazebo komen we in Diepenheim aan, waar we ons laten verwennen met koffie en gebak.
’t Is nog erg warm en dan is het ook heerlijk om
weer op de fiets te stappen en een lekker windje te
voelen.
Huize Diepenheim is de eerstvolgende stop. Dit kasteeltje is in het bezit van de familie de Vos van
Steenwijk. De eigenaars wonen de meeste tijd in
Engeland en laten het toezicht en de bewaking over
aan twee families die in het bijgebouw wonen.
Over mooie, voor ons onbekende, paadjes door het
Sterrenbos en over het landgoed komen we op de
weg uit naar de Groene Brug en gaan weer richting
Markelo. Wij gaan gevieren bij de Twickelerweg
rechtsaf richting huis (Goor), na een fijne fietstocht
o.l.v. Annet Eertink en Sylvia Haan-Nassette, die ons
weer wat wijzer hebben gemaakt.
We gaan zeker nog eens vaker mee!
Bert en Gerdien Smeenk
Henk en Johanna Buitenhuis

EEN BLIJDE GEBEURTENIS
Ongeveer 20 meter vanaf mijn keukenraam ligt een restant van een
voormalig weiland, afmeting 15 bij 30
meter met daarachter het weiland van
de buren. Het bewuste stukje voormalig weiland wordt 2 keer per jaar gemaaid. Hoewel zich geen bijzondere
planten gemeld hebben is de begroeiing toch heel gevarieerd.
In 2015 signaleerden wij regelmatig 2
patrijzen. Jammer genoeg 2 hennetjes. Ook dit voorjaar waren ze er
weer. Op een gegeven moment zag ik
een derde exemplaar die zich afzijdig
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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

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

hield, maar wel in de buurt bleef. Dat bleek een haantje. Ons weilandje was 12 juni nog niet gemaaid, gelukkig maar. Ik heb nog even gedacht om de begroeiing te inspecteren, maar ik dacht het stukje is zo klein.
Wat schetst mijn verbazing dat ik op 13 juni 3 volwassen patrijzen zag passeren met een hele koppel kleine
balletjes, angstvallig bewaakt werden door de oudere dieren. Op 14 juni werd het gras gemaaid en wat
schetste onze verbazing dat uit het hoge gras een pas uitgebroed nest tevoorschijn kwam compleet met
stukjes eierschalen. Een kale kuil van 10 cm diep en een doorsnede van 40 cm. Zonder dat we ook maar iets
gemerkt hadden waren de jonge patrijsjes daar uitgebroed. Een klein wonder. Regelmatig lieten en laten ze
zich nog steeds zien op hun dagelijkse rondtocht.
3 Ouderdieren en 15 pullen. Het hele stel is nog geheel compleet. Momenteel moet je 2 keer kijken wat de
kuikens zijn en wat de ouders, want de kleintjes zijn inmiddels bijna even groot, maar ze worden nog steeds
goed bewaakt. Wat een prachtig gezicht als het hel stel tegelijk opvliegt. Wat hebben we genoten. Hoewel
geen vogel van het jaar, voor ons toch wel. Met recht een blijde gebeurtenis!
Familie Vosman.

EEN ONBEKENDE RUPS

E

ind mei werd onze Gelderse roos behoorlijk aangevreten door de rupsen.
Ik wilde eigenlijk wel graag weten welke rups van welke vlinder dit op zijn/haar geweten had.
Zoeken in allerlei vlinderboeken en op het internet leverde niets op, totdat ik in een brochure van de
vlinderstichting iets las over schijnrupsen, larven van o.a. bladwespen.
Dit zou het wel eens kunnen zijn en ja hoor op Vlindernet vond ik een heel verhaal over de verwarring van
rupsen met bladwesplarven:
Verwarring van rupsen met bladwesplarven
Het komt nog al eens voor dat rupsen verward worden met larven van andere insecten. Met name bladwespen lijken sterk op rupsen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide groepen:
1. Onafgebroken rij buikpoten
Om rupsen te onderscheiden van bladwesplarven, is het allereerst nodig om te letten op het aantal echte
poten (de borstpoten) en het aantal schijnpoten (de buikpoten + de naschuivers) van het insect. Het onderscheid tussen echte poten en schijnpoten ziet u in onderstaande schematische tekening van een rups.
Rupsen hebben drie paar borstpoten, daarna minimaal twee segmenten (de eerste achterlijfsegmenten)
zonder poten, daarna maximaal vier paar buikpoten, vervolgens weer een aantal segmenten zonder poten
en aan het eind een paar naschuivers.
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Het belangrijkste verschil is dat bladwesplarven na de drie paar borstpoten slechts één achterlijfsegment
zonder potenpaar hebben en daarna een onafgebroken rij buikpoten, zie de foto hieronder. Bladwesplarven
hebben geen naschuivers en het uiteinde van hun achterlijf is vaak naar beneden gekromd.
2. Geribbeld lijf, geen afzonderlijke segmenten zichtbaar
Vooral op een foto is het kenmerk van de buikpoten niet altijd even goed te zien, maar gelukkig zijn er meer
verschillen. Bladwesplarven hebben bijna altijd een wat geribbeld lijf en de afzonderlijke segmenten zijn
bijna niet zichtbaar.
3. Ronde, zwarte kop
Naast de buikpoten en het geribbelde lijf is
er nog een derde kenmerk waarop gelet
kan worden: de kop is meestal zwart en
rond en steekt buiten het lichaam uit. (Let
op! Ook sommige rupsen hebben een zwarte, uitstekende kop.)
Ik heb mijn ‘rups’ nog eens goed bekeken
en denk dat het inderdaad een bladwesp-

larve is, maar van welke bladwesp?
Wederom op zoek op het internet: ik denk
dat het een bessenbladwesp ( kruisbesbladwesp) is.
Bron: het Vlindernet
Tekst + foto’s: Jetty Dorresteijn

EEN GEVEDERDE NACHTGAST

N

a 2 keer in de badkamer vogelpoep te hebben verwijderd, zien we de volgende dag om 24.00 uur de
veroorzaker bij het raampje liggen. De vogel was niet verontrust en liet zich rustig fotograferen,
maar daar vond je weinig van terug in het donker. Dan maar het licht aan en weer een foto, ook nog
met flitslicht; prentje gelukt, vogel nog steeds aanwezig.
In het nachtelijk toiletbezoek, gelijk kijken of die er nog zat. Maar nee, de vogel was gevlogen.
En dan begint je brein te werken. Welke vogel vliegt in het donker, dat kan alleen de nachtzwaluw zijn, de
foto is daar te onduidelijk voor. De volgende avond is de vogel er niet. Pas om 03.30uur zit hij weer binnen
voor het raam , dit keer komt daar een duidelijker foto van, maar hij is zo vreemd gespikkeld, de twijfel slaat
toe, maar het is nog steeds een nachtbraker.
Dan komt het moment dat hij/zij eerder inde badkamer is dan de hoofdbewoners en die gaan, met het licht
aan, hun gang het is er een drukte van heb ik jou daar. De vogel wordt onrustig, begint heen en weer te
drentelen kijkt op gezette tijden even uit het raam en drentelt weer wat. Manlief meldt dat hij/zij is vertrokken.
En ik om de 2 uur kijken of hij weer terug is gekomen, maar nee de plek blijft leeg.
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Zou de vogel de avondpermissie van de ouders aan de poot hebben
gelapt? En mocht het toen niet meer op het nest komen, zodat er
een andere droge en veilige plek werd gezocht? Heeft het zeker
eerst de naambordjes gelezen of er nog ergens gevederde vrienden
wonen; dat vond hij dus (even) bij ons.
En als ik de laatste en meest duidelijke foto sceptisch bekijk, was
het echt een ongehoorzame merelpuber. Voor ons een bijzondere
ervaring.
Sylvia Haan

********************

DE VISAREND TERUG IN NEDERLAND

S

inds dit voorjaar is ons land een broedvogel rijker en wel de Visarend. Op 1 mei werd melding gemaakt
van een eerste broedpaartje in het Nationale Park de Biesbosch, een zoetwater getijdegebied bij Werkendam, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Voorheen kwam deze soort alleen in kleine, maar
wel toenemende aantallen voor als doortrekker, die Nederland doorgaans alleen gebruikte als tussenstop
van hun broedgebieden naar hun winterkwartieren en terug. Die broedgebieden liggen wat
Europa betreft in landen die ten noorden en
oosten van ons land zijn gelegen. De dichtstbijzijnde broedgebieden zijn gelegen in Oost
Duitsland, Polen en Schotland. Ook in de
Scandinavische landen - Zweden, Noorwegen
en Finland - zijn Visarenden gelukkig weer
goed vertegenwoordigd. Overwinteren doen
Visarenden in Zuid-Europa (Spanje en Portugal) en vooral in West-Afrika, ten zuiden van
de Sahara.
Omdat ik het geluk heb gehad om zowel in
Portugal als in ons land deze majestueuze
kleine arend, die ongeveer de grootte heeft
Afbeelding van een Visarend op een informatiepaneel aan het begin
van een buizerd, bij de visvangst te mogen
van de Bow Valley Parkway, een toeristische route van 51 km van
observeren en ik hem ook op mijn reizen door
Banff naar Lake Louis, Alberta, Canada. Ter hoogte van het paneel
Canada en Noord-Amerika broedend heb aanwas vanuit de auto een nest van een Visarend te zien in een hoge
getroffen, wil ik in dit artikel graag iets meer
conifeer. Het nest was niet bezet.
over hem vertellen.
Foto: Els van de Burgt; Banff National Park, mei 2015
Uiterlijk en veldkenmerken
De donkere bovendelen en de effen witte onderzijde en het vele wit aan de iets gekuifde kop met de donkere oogband leveren goede veldkenmerken op, die een verwisseling met andere roofvogels uitsluiten. In de
vlucht vallen de lange geknikte vleugels op en de gevingerde uiteinden. Verder vallen bij een vliegende Visarend de lange vleugelslag op en het "bidden “dat de vogel doet als hij een prooi ontdekt in het water, gevolgd door een meesterlijke stootduik. Beide geslachten lijken heel veel op elkaar; alleen steekt bij het
vrouwtje de donkere borstband wat duidelijker af. Bovendien is het vrouwtje wat groter en zwaarder dan het
mannetje, iets dat bij meer roofvogels voorkomt, vaak in nog veel sterkere mate dan bij de Visarend het
geval is. Bij jonge vogels zijn de veren van de bovenzijde lichter omrand dan bij volwassen vogels.
Verspreiding
Visarenden worden in nagenoeg elk continent van de wereld aangetroffen met uitzondering van het zuidpoolgebied. Zij leven zowel in tropische als in gematigde streken maar zij stellen wel enkele specifieke eisen
aan hun leefgebieden. Omdat zij vrijwel uitsluitend van vis leven, houden ze zich bij voorkeur niet ver van
stilstaande of zwak stromende heldere wateren op die rijk zijn aan vis.
Wanneer het weer zo koud wordt dat het water bevriest en de vogels niet meer vissend aan de kost kunnen
komen, blijft er voor hen niets anders over dan weg te trekken naar gebieden, waar ze nog wel op vis kunnen jagen. Populaties die hoog in het noorden leven migreren over soms grote afstanden en trekken zover
zuidelijk als Centraal- en Zuid Amerika en Noord- en West-Afrika.
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De Visarend: een voedselspecialist
Zoals zijn naam al aangeeft, leeft de Visarend vrijwel uitsluitend van
vis. Hij kiest zijn verblijfplaats dan ook bij voorkeur in de nabijheid
van visrijk water, liefst met wat hoge bomen in de buurt, die hij als
rust- of uitkijk hij komt echter ook voor in meer open gebieden
waarin hij zijn nest bouwt. Hij komt echter ook voor een meer open
gebieden, waar hij dan op paaltjes of hoogspanningsmasten zit,
maar dan nooit ver verwijderd van een geschikt viswater in de vorm
van een meer, rivier, kanaal of de zee.
De jachttechniek van de Visarend
Bij het vissen speurt de arend met zijn scherpziende ogen vanuit de
lucht of vanaf een uitkijkpost het wateroppervlak af naar een geschikte prooi. Zodra een geschikte prooivis, een aan de oppervlakte
zwemmende brasem, karper, ruisvoorn of een andere geschikte
zoetwater of zeevis wordt opgemerkt, wordt de jachtvlucht onderbroken door met klapwiekende vleugels in de lucht stil te blijven
staan of de vogel blijft met stil gehouden vleugels tegen de wind in
stil hangen in de lucht. We noemen deze speciale manier van jagen
die we ook zo goed kennen van de Torenvalk "bidden".
Spectaculaire duik
Zodra hij een geschikte prooivis bespeurt stort hij zich met aangesloten vleugels en uitgestoken kop in het water. Zodra hij het wateroppervlak nadert, stoot hij zijn lange, krachtige poten langs de
kop naar voren, waarop hij met een stevige plons neerkomt. Soms
stopt de vogel vlak boven het water en schiet direct weer omhoog.
Als we dat zien, weten we dat hij zijn prooi heeft gemist. Als hij
daarentegen in een regen van opspattende waterdruppels neerstort,
is het meestal wel raak en grijpt hij zijn prooi met één of beide
scherpe klauwen. Soms verdwijnt de Visarend bij zo'n stootduik
geheel onder water op de omhoog gerichte lange smalle vleugels
na.
De poten van een Visarend zijn relatief dik en sterk, wat misschien
een aanpassing is, die hem in staat stelt, de enorme klap op te vangen die de aanraking met het water bij de stootduik veroorzaakt.
Soms rust de vogel korte tijd met uitgestrekte vleugels op het
water om zich dan met krachtige vleugelslagen in de lucht te verheffen. Met krachtige schuddende bewegingen slaat hij vervolgens het water uit zijn veren, zoals we dat allemaal ook wel eens
gezien hebben van een hond die net gezwommen heeft. Alleen
heeft die geen veren, maar haren. Buiten de broedtijd vliegt de
Visarend met de gevangen vis in zijn klauwen naar een boom of
een andere zitplaats in de buurt om de buit daar in alle rust te
verorberen.

(Tot zover het eerste deel van het artikel van Gerard van de Burgt. In de volgende ‘Op het Natuurpad’ de
rest van het verhaal. Wordt vervolgd, dus. RD)
Gerard van de Burgt
(tekst en tekening)
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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100 JAAR GELEDEN
Van Gerard van de Burgt kregen wij als redactie een CD-ROM met daarop 100 jaargangen van het blad ‘Natura’, het orgaan van wat nu KNNV is.
In onderstaande uitgave – 16 juni van jaargang 1916, No. 209– vond ik het navolgende verslag van
twee excursie in Twente, hoe dat werd beleefd en wat er te zien en te horen was. [het geheel is in de oorspronkelijke spelling en lettertype gelaten - RD]:

NATURA
Orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
onder redactie van H. R. HOOGENRAAD en Dr. W. G. N. VAN DER SLEEN.

Dit blad verschijnt den 1sten en 3den Vrijdag der maand.

AFDEELING TWENTHE.
Excursie te Oldenzaal op 7 Mei 1916. Een 25-tal liefhebbers had zich 's morgens halfzeven te Oldenzaal verzameld. Vooral op de vogels werd de aandacht gevestigd. Grasmusch, Braamsluiper,
Tuinfluiter, Zwartkop, Zanglijster, Merel, Nachtegaal, Fitis, Tjiftjaf werden gehoord. Een fazantennest met een 12 tal eieren lag verscholen tusschen de struiken. Genoten werd van het heuvelachtige,
boschrijke terrein in het frissche lentegroen.
Behalve verschillende mooie en interessante heesters uit den nieuwen aanleg nabij den koperboer,
zooals: Mahonia aquifolium met zijn kitteloorige meeldraden, Spiraea's, Magnolia's e. a. werden
ook Galeobdolon luleum, Orchis latifolia en Symphytum officinale aangetroffen.
Tegen 10 uur ging het gezelschap weer uiteen.
F. A. HORSTHUIS, Secretaris.
Excursie te Lonneker op 21 Mei 1916. Door de welwillendheid der eigenaren hadden we vergunning op de buitens „'t Bouwhuis," „Amelink" en „de Welle" rond te wandelen. Verschillende vogelgeluiden werden bestudeerd, waarbij behalve die van de vorige excursie nog de Zwartgrauwe vliegenvanger (Muscicapa atricdpilla), die hier in de nestkastjes schijnt te broeden, vermeld moet worden.
De tuinman van 't.Bouwhuis vertoonde ons prachtige planten in de kas. Op het Amelink konden wij
den grootsten Tulpenboom (Liriodendron) van Nederland aanschouwen, een reuzenboom, die in
hoogte en omvang voor onze grootste eiken niet behoeft onder te doen. Een mooi plekje om den
geheelen dag door te brengen was het gedeelte, waar tusschen kunstmatige rotsen een geheele Alpenflora was bijeengebracht: Mooie Alpenrozen, Sedum's, Saxifragasoorten, Tijm en vele andere.
Zoo lang had ons deze plek bekoord, dat de tijd om „de Welle" te bezichtigen er bij was ingeschoten. Een mooi exemplaar van de Biefstukzwam (Fistulina hepatica) werd bewonderd en geproefd.
F. A. HORSTHUIS, Secretaris.

Biefstukzwam
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Biefstukzwam

IVN Jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Hallo jongens en meisjes

Binnenkort gaan we weer starten met het nieuwe seizoen 2016- 2017.
In mei hebben we van een aantal veldmuizen afscheid genomen.
Als nieuwe veldmuizen begroeten we Sven Leeftink en Sem Brinkmans en
we hopen dat ze zich gauw thuis voelen bij de andere veldmuizen.
Op dit moment zijn er 6 kleine veldmuizen, dus als je een vriend of vriendin
hebt die het ook leuk vindt om meer van en over de natuur wil leren, dan kan hij/zij gerust eens een
keer mee komen.
Wel even van tevoren melden aan de leiding.
De begeleiding van de jeugdgroep bestaat nu uit 4 personen: Marianne Ketting, Henk Nijhuis, Annet
Eertink en Jetty Dorresteijn.
Woensdagmiddag 14 september 14.00 uur gaan we van start.
We gaan het hebben over spinnen. Hoe leven zij en welke soorten kunnen we in onze directe omgeving
vinden? Als het weer het toelaat gaan we ‘op spinnenjacht’

Hieronder het voorlopige programma voor 2016-2017
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

14 september
12 oktober
9 november
14 december
11 januari
15 februari
15 maart
19 april
17 mei

Leiding jeugdgroep:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:

spinnen
paddenstoelen
heideschonen op de Borkeld
creatief bezig
diersporen
roofvogels + uilen
bezoek aan de schaapskooi
lieveheersbeestjes
nestkastonderzoek + afsluiting van het
seizoen

Henk Nijhuis
Marianne Ketting
Annet Eertink
Jetty Dorresteijn

Slootjesexperts bij het IVN Markelo
IVN Nederland houdt in het voorjaar (juni) altijd de
slootjesdagen. Maar ook IVN Markelo biedt de Markelose scholen aan om kinderen die het leuk vinden om
slootjesexpert te worden hierbij te helpen.
Dit jaar(2016) hadden we de Brookschole (7 juni) en
Stokkum (22 juni) op bezoek in het waterwingebied
van Vitens in Goor. Deze plek is uitermate geschikt
om te onderzoeken welke dieren er in en rond de sloot
leven.
De groep werd in tweeën gesplitst om dat het anders
te druk aan het water werd. De andere helft ging
slakken bekijken en een bloemen en grassen werkje samenstellen.
Vooral het waterdiertjes zoeken met een schepnet viel in de smaak. De kinderen konden er maar niet
genoeg van krijgen.
Beide activiteiten duurden samen 1 uur en 30 minuten.
De deelnemers (leerlingen, leerkrachten en IVN begeleiders) vonden het een geslaagde activiteit.
Wil je meer weten over hoe je slootjesexpert kunt worden let dan op: volgend jaar worden in juni weer
slootjes dagen gehouden. Ga dan naar https://slootjesdagen.ivn.nl, daar vind je dan nog veel meer informatie over slootjesdagen.
Jetty, Marry, Marianne, Joke en Henk.
Hieronder nog een impressie van onze slootjesdagen
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EUROPESE DAG VAN DE PADDENSTOEL
Op 24 september 2016 vieren we de eerste Europese
Dag van de Paddenstoel.
Er staan al meer dan 160 activiteiten ingepland in 6 Europese landen!
Ook de Nederlandse Mycologische Vereniging heeft zich
hierbij aangesloten.
De Europese Dag van de Paddenstoel heeft 5 hoofddoelen waarop de activiteiten zich richten:
1) Publieke belangstelling voor paddenstoelen vergroten.
2) Kennis over paddenstoelen en schimmels vergroten,
Bron : Martijn Oud
met extra nadruk op educatie voor kinderen.
3) Centrale aankondiging van activiteiten over paddenstoelen(-educatie) op de Europese Dag van de Paddenstoel.
4) Noodzaak van bescherming van leefgebieden van zeldzame en bedreigde paddenstoelen onder de aandacht te brengen.
5) Traditionele volksnamen van paddenstoelen in de wereld verzamelen en beschermen.
Bron: NatureToday

MUTATIES
Gestopt met de jeugdgroep:
Wies van de Einde
Silke Ketting
Gijs Goedhart
Stef Geerligs
Ella Sjoerts
Karlijn Dommerholt
Nieuwe jeugdleden:
Sven Leeftink
Sem Brinkmans

AGENDA BUURVERENIGINGEN
Voor de geplande activiteiten van onze buurverenigingen, kunt u hun websites raadplegen.
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