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Inclusief de agenda van
de ALV op 28 maart a.s.

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
leden
huisgenootleden
leden jeugdgroep
donateurs

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

Colofon

jaar
jaar
jaar
jaar

‘Op het Natuurpad’ is een uitgave van IVN
afdeling
per Markelo.
jaar
Het verschijnt 4 maal per
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.
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----------------------------------------------------Het volgende nummer van ‘Op het Natuurpad’
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Kopij kan ingeleverd worden bij
het Hochhuisje, W. Göttelaan 3, Markelo,
of via e-mail: r.dorresteijn@concepts.nl

uiterlijk 15 mei 2017

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

VAN DE BESTUURSTAFEL

H

et is weer maart en af en toe hebben we al weer een
lentedag.
Laatst fietste ik ‘een rondje Holten’ en genoot van de
zingende lijsters en wulpen, hoe heerlijk de geluiden van deze
vogels weer te horen.
In de afgelopen periode bleven onze activiteiten voornamelijk
beperkt tot die met de jeugdgroep ‘de Veldmuizen’.
Verslagen hierover vind u verderop bij de jeugdpagina en ook op onze vernieuwde website.
De moeite waard om eens te bezoeken. www.ivn.nl/markelo
Zoals ik al schreef in het vorige nummer zullen we dit jaar minder
publieksactiviteiten houden vanwege het gebrek aan menskracht.
Wel hebben we via een publicatie van het KNNV dhr. Atze Oskamp
kunnen ‘boeken’ om een mooie lezing over ‘Communicatie in de
natuur‘ te komen geven en wel op woensdag 19 april. We verwachten veel belangstelling en hebben hiervoor dit keer een zaal in
het Beaufort gehuurd. Een aanrader! U leest hier meer over verderop in dit blad.
U heeft er vast al van gelezen in de krant en gezien op TV Oost:
Hof van Twente heeft de steenuil geadopteerd.
Het project ‘ Hof voor de steenuil’ is reeds van start gegaan.
Marianne Ketting en ondergetekende zitten namens IVN Markelo in het
projectteam.
Verderop in dit blad vindt u een uitgebreid verhaal van Marianne hierover.
Maart is ook de maand waarin we altijd onze algemene ledenvergadering houden.
Deze is nu gepland op dinsdag 28 maart. Agenda en notulen staan in dit blad of worden u
toegezonden.
Bekend is ons gebrek aan aanvulling van nieuwe bestuursleden en actieve vrijwilligers.
In de afgelopen tijd zijn en worden nog steeds weer mensen benaderd voor een actieve rol
binnen ons IVN Markelo. Op deze ledenvergadering zal duidelijk worden hoe of wat en wat
de consequenties zullen wezen. Het zou jammer zijn als er in Markelo geen IVN meer mogelijk is.
In het Meerjarenplan 2021 van het landelijk IVN las ik ‘Welkom bij IVN’ en het trof mij.
Op de laatste pagina kunt u het lezen.
Ik wens u een mooi voorjaar toe en tot ziens op de ALV van
28 maart.
Namens het bestuur,
Jetty Dorresteijn
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VAN DE REDACTIE
Deze uitgave staat ook en vooral in het teken van de ALV op 28
maart a.s., getuige de agenda hiervoor en de notulen van de vergadering van vorig jaar.
Verder kun je te weten komen waar de uitdrukking: “Stinken als
een hop” vandaan komt en waarom dat zo is, dat ook in plantenen dierenwereld alles gecommuniceerd moet worden, en wat de
jeugd gedaan heeft bij de Veldmuizen.
Weer voor elk wat wils dus.
Veel lees- en kijkplezier met deze eerste uitgave van “Op het Natuurpad” van 2017, al dan niet digitaal en/of in kleur, dan wel
zwart-wit
Reijer Dorresteijn

ACTIVITEITENKALENDER
VANAF MAART

2017

Zie ook onze website: www.ivn.nl/markelo
Woensdagmiddag 15 maart
IVN jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Werken op de heide. Dit is tot 2x toe niet doorgegaan.
Nu nog 1 kans, het kan nog net (volgens de boswachter)
Dinsdag 28 maart algemene ledenvergadering
20.00 uur in het Hochhuisje
Woensdag 12 april
Voorjaarsfietstocht met als thema: boerderijen.
In de omgeving van Markelo zijn veel mooie boerderijen te bewonderen. De gidsen hebben een mooie route voor u uitgezet.
Start 13.30 uur vanaf Infocentrum Markelo, Goorseweg 1
Markelo
Woensdagmiddag 19 april
IVN jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Bezoek aan de schaapskudde op de Borkeld
Woensdagavond 19 april
Lezing ‘Communicatie in de natuur’ door Atze Oskamp
20.00 uur in Het Beaufort (zie verder)
Zondag 9 mei
Fietstocht met als thema : ‘Grafheuvels’
Start 13.30 uur vanaf Infocentrum Markelo, Goorseweg 1 Markelo
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Woensdagmiddag 17 mei
IVN jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Thema: nestkastonderzoek.
Dhr. Henk Langeler neemt de kinderen mee en gaat met hen de
IVN-nestkastjes controleren.

Dinsdag 27 juni
Zomeravondfietstocht met als thema ‘de Schipbeek’
Start 19.00 uur vanaf Infocentrum Markelo, Goorseweg 1 Markelo

Geen IVN-activiteit, maar zeer aanbevolen:
In mei wordt er weer de jaarlijkse Nationale Vogelweek gehouden.
In onze omgeving worden er 3 excursies gehouden door een vogeldeskundige hier uit de
buurt.
Alle 3 de excursies hebben een ander thema, een andere locatie en een andere lengte .
Info en aanmelden kan via de volgende weblinks:
*Za 6 mei, 19:00, avondvogels natuurgebied de Borkeld: http://www.vogelweek.nl/wat-iser-te-doen/details/?excursie=1670
*Do 11 mei, 19:00, weidevogelspektakel bij Rijssen: http://www.vogelweek.nl/wat-is-erte-doen/details/?excursie=1680
*Za 13 mei, 5:00, vroege vogels Ypelo:
http://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1662
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Markelo, maart 2017.
Aan al onze leden en donateurs,
Het bestuur van IVN-Markelo nodigt u uit voor het bijwonen van een
ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 28 MAART 2017 OM 20.00 UUR
IN HET HOCHHUISJE, W. GÖTTELAAN 3, MARKELO
Agenda
1
2
3
4
5a
b

6

c
d
e

Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 23 maart 2016 (bijgevoegd)
Jaarverslag 2016
Financieel overzicht 2016 en begroting 2017 + toelichting

Werkgroepleden ontvangen het jaarverslag en het financieel overzicht + begroting
digitaal. Andere belangstellenden kunnen deze stukken vooraf opvragen of een
digitale versie aanvragen bij de secretaris Marianne Ketting.
Vragen over het financieel verslag en begroting dienen vóór 21 maart schriftelijk
ingediend te worden bij de penningmeester Annet Eertink.
Verslag kascontrole-commissie
Benoeming kascontrole-commissie
Vaststelling contributie voor 2017/2018.
Bestuursverkiezing

Jetty Dorresteijn,
Marianne Ketting,
Annet Eertink,

voorzitter
secretaris
penningmeester

: aftredend maart 2017,
: aftredend maart 2017,
: aftredend maart 2017

Voorzitter en secretaris zijn al (veel) langer in functie dan statutair is toegestaan.
Penningmeester is nu ook aftredend.
Hoe nu verder?
Een dringende oproep voor versterking van ons bestuur
7
8
9

Vrijwilligersuitje
Jubilarissen
Rondvraag en sluiting

 IVN Markelo W.Gottelaan 3 7475 CJ Markelo

@ivnmarkelo.secr@gmail.com  www.ivn.nl/markelo

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij
natuur, milieu, landschap en leefomgeving
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN MARKELO
D.D. 23 MAART 2016

Aanwezig:
bestuursleden: Jetty Dorresteijn (voorz.), Annet Eertink (penn.), Marianne Ketting (secr.).
leden/donateurs: Joke Vosman, Reijer Dorresteijn, Richard Veenstra, Sylvia Haan, Hieke
Bokkinga, Jan Willem Geerligs en Helga van der Plas.
Afgemeld: fam. Bogaard en Jan Eertink.
1. Opening.
- Welkom: speciaal voor Helga. Henk Nijhuis kan helaas niet komen. Zij beiden hebben zich
via de inventarisatie aangemeld.
Henk is al volop bezig en Helga zal, indien mogelijk, als gids wat gaan doen.
- in het afgelopen jaar zijn 2 leden overleden: Johan Beld en Hendrik Brinkmans.
Zij waren vanaf het begin van IVN Markelo betrokken.
Ook overleed onlangs ons lid Marian Huis in 't Veld.
Johan Benneker is gisteren overleden. Was ook ooit bestuurslid.
Er wordt 1 minuut stilte gehouden om hen te herdenken.
2. Vaststelling agenda
Geen dringende zaken vanuit de vergadering. Geen toevoegingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen: IVN Markelo is gevraagd door Hof van Twente om deel te nemen in een werkgroep die het project
soortenadoptie in de Hof van Twente gaat uitwerken.

Samen met Landschap Overijssel werkt de gemeente Hof van Twente naar een keuze van
een diersoort die wordt “geadopteerd” en waarvoor een programma zal worden opgesteld
ter beheer / bescherming.
Het is bedoeling dat scholen worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van een programma ter bescherming van de soort, er zit een educatief element in.
Om tot een keuze te komen willen wij met Landschap Overijssel een werkgroep in het leven
roepen.
Marianne en Jetty zullen eerst eens gaan horen hoe of wat.
Mededelingen:
- veel nieuws al in het jaarverslag en/of krantje.
- OHN wordt nu zo veel mogelijk digitaal verzonden. Er worden toch nog 45 exemplaren papieren exemplaren gemaakt voor verspreiding. Nu wel wat minder bezorgers nodig. Joke V.
neemt een exemplaar voor een Witten mee.
- afgelopen zondag was er de voorjaarsexcursie. Het weer was wat minder, maar toch nog
30 deelnemers. De stinsenplanten waren heel mooi in bloei. Precies op tijd! Er waren 2
groepen met ieder 2 gidsen.
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- in februari zijn er weer uilenballen gepluisd op de scholen. Omdat we veel uilenballen her
en der hebben verzameld zouden we mogelijk in de meivakantie een publieksactiviteit kunnen houden, speciaal voor de jeugd, bijv. op donderdag 28 of vrijdag 29 april in het Hochhuisje. We werken dan met opgave. Wie zou daaraan mee willen werken? Joke, Jetty en
Sylvia
- voor IVN-ers die wat meer van paddenstoelen willen leren : zaterdag 23 april wordt er in
Deventer( Ulebelt) de Overijsselse Zwamdag gehouden. Dit keer is het onderwerp ‘houtzwammen’. De heer Keizer komt een verhaal vertellen. Iedereen welkom. Via Jetty opgeven.
Jetty geeft het door. Joke gaat mee.
- We zijn bezig met het vormen van een ‘plantengroep’ : 1x per maand een dagdeel op pad.
Voorkeur gaat uit naar een dinsdag. Wie doet er mee? Geheel vrijblijvend. Datum wordt per
mail doorgegeven aan de leden.
- in september gaan we een korte mossencursus geven. 1 avond theorie 22 september + 2
excursies (24 sept en 1 okt). Rudi Zielman van de landelijke werkgroep geeft de cursus.
Vanuit de vergadering:
- Joke heeft vergunning van Vitens voor het waterwingebied Goor.
- Fietsgroep heeft 25 april een overleg over het rooster. Het rooster is zo goed als ingevuld.
Jetty Dorresteijn verzorgt de persberichten voor de werkgroep.
- Richard heeft op de begraafplaats veel kleine eekhoorns gezien en een bonte specht die de
hardheid controleert van de nestkastjes die daar hangen.
4.Notulen ALV 25 maart 2015
N.a.v.
Punt 4-4 : IVN Markelo is dit jaar pas donateur geworden van de St. Schaapskudde Hof ven
Twente
Punt 4-6 : er zijn vleermuiskasten geplaatst en er is een aantal malen geïnventariseerd door
Aveco de Bondt. Berichtgeving hierover is heel gering. Of er nu wel of niet al een ontheffing
aangevraagd is, is niet duidelijk. Door omstandigheden hebben wij, als IVN, ook geen energie meer kunnen steken in het onderwerp vleermuizen. Nakijken wie de contactpersoon is
van de Gemeente, Joke wil dit graag weten. Nagekeken : het is de heer Harbers.
Vanuit de vergadering worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.
Vastelling notulen. Met dank aan de secretaris. Origineel wordt getekend.
5A Jaarverslag 2015.
Er worden geen vragen over het jaarverslag gesteld. Met de complimenten van Sylvia.
Met dank aan de mensen die hieraan meegewerkt hebben.
5B Financieel overzicht 2015 en begroting 2016.
Keurig overzichtelijk verslag.
Er volgt uitleg door Annet + Reijer.
Vragen: Binnen moeten de vensters nagekeken worden. Buiten het schilderwerk (wit).
Helga: Hoe staan de adverteerders tegen over de digitale versie. De adverteerders zijn nog
niet benaderd voor het plaatsen van hun advertentie. Digitaal, gedrukt en op de website zijn
de adverteerders nog steeds te zien.
Verslag + begroting worden vastgesteld. Met dank aan de penningmeester + adviseur.
5C verslag kascontrole-cie
Hieke Bokkinga en Sylvia Haan. Het ziet er goed uit en is duidelijk.
De commissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in.

-6-

5D Benoeming kascontrole-commissie
Hieke Bokkinga treedt af. Met dank voor het werk in deze cie.
Dianne Hendriksen was reserve en kan nu toe treden.
Helga van der Plas wil reserve-commissie-lid worden.
5 D Vaststelling contributie
Er is geen reden om de contributie te verhogen.
We hebben afgelopen jaar al wel via het landelijk IVN 2 nieuwe leden gekregen. (volwassene
en kind)
Deze leden betalen aan het Landelijk IVN € 24,- , waarvan het landelijk IVN € 12,- afdraagt
aan de plaatselijke IVN-afdeling. Hier worden we dus beter van!
Lidmaatschap jeugdgroep loopt per seizoen, september tot juli.
Jeugdgroep-leden betalen € 20 of € 15 als de ouders lid/donateur zijn.
6. Bestuursverkiezing
- Secretaris Marianne Ketting is aftredend, maar zij heeft aangegeven voorlopig nog secretaris te willen blijven.
- Er zijn geen aanmeldingen voor aspirant-bestuursleden.
Vzt . merkt op: bestuur kan zich zo wel redden, maar zou graag zien dat leden zelfstandig
activiteiten gaan uitvoeren en dat de organisatie niet altijd door het bestuur gedaan hoeft te
worden.
7. Vrijwilligersuitje.
Dit jaar geen uitje geweest door omstandigheden.
Nieuwe ideeën voor dit jaar? Sylvia geeft ons een adresje door.
We mogen een beroep doen op de St. Vrienden van IVN Markelo
8. Jubilarissen
Volgens de gegevens is er een officiële jubilaris: Ada Emeis is 25 jaar lid. Ada is niet aanwezig. Jetty brengt de bloemen langs.
De niet-officiële jubilaris is Richard Veenstra. Richard is ca.1990 lid geworden van IVN Markelo. Op een gegeven moment is hij donateur geworden en verdween uit de administratie.
Richard is altijd betrokken geweest bij IVN Markelo. Heeft veel hand- en spandiensten verricht en brengt al heel veel jaren trouw IVN-krantjes rond. Heel hartelijk dank hiervoor. Een
bon ter besteding en een bloemetje.
9. Rondvraag en sluiting
- Helga: door wie worden de nestkastjes op de Borkeld onderhouden? Waarschijnlijk Nivon.
Contactpersoon hiervoor is Henry Bouwmeester uit Goor.
- Jan Willem biedt een stofzuiger aan. Heel fijn.
- Nieuwe watermeter gekregen. Jan Willem was er bij om de deur te openen.
- Joke: doen we nog iets met de mail over de fietstocht? : Nee, te kort dag.
- Joke: wat doen we met de tuin. Lupinezaad zaaien om het gras te verwijderen. Verder zo
laten.
Rond 21.45 uur wordt de vergadering door Jetty gesloten. Er wordt nog een drankje en een
hapje genuttigd ter ere van Richard. Kortom een gezellige afsluiting van deze vergadering.

Getekend:
Voorzitter

Secretaris:
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Communicatie in de natuur
– zonder communicatie geen leven en geen natuur Op uitnodiging van IVN Markelo komt bioloog Atze Oskamp op
woensdag 19 april 2017 een lezing houden over communicatie in de natuur.
Atze Oskamp heeft na zijn biologiestudie gewerkt in het voortgezet onderwijs en bij
de gemeente Apeldoorn. Sinds zijn pensioen doet hij veel biologisch vrijwilligerswerk.
Hij is o.a. natuurgids bij het IVN , leidt natuurgidsen op, geeft diverse cursussen en
houdt lezingen.
Zijn lezing gaat over "Zonder communicatie geen leven en geen natuur"
Dat dieren met elkaar communiceren is wel bekend. De laatste decennia heeft de
wetenschap veel nieuws ontdekt over de communicatie in de natuur. In feite communiceren heel veel levende wezens met elkaar. Er worden signalen uitgewisseld
tussen dieren en planten, tussen planten onderling, tussen planten en schimmels,
tussen schimmels en bacteriën enz.
Weliswaar kennen al die levende wezens geen mensentaal, maar het kan ook anders.
Deze lezing in ‘mensentaal’ wordt u van harte aanbevolen

Locatie: cultureel centrum Het Beaufort, Burg. Beaufortplein 1 7475 AG Markelo
Aanvang : 20.00 uur
Kosten (inclusief een koffie/thee): niet-IVN-leden €3 , IVN-leden gratis
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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

Hof voor de Steenuil

Het is volop in het nieuws. De gemeente Hof van Twente heeft de steenuil geadopteerd. Het project heeft de naam "Hof voor de Steenuil" gekregen.
Er is een projectgroep samengesteld van mensen uit verschillende organisaties. Jetty Dorresteijn en Marianne Ketting zetten zich in namens IVN Markelo.
Het doel van dit project is om het leefgebied voor de steenuil te versterken. Door het verbeteren van het leefgebied wordt tevens gewerkt aan het verbeteren van de natuur, het landschap en de biodiversiteit. Hierbij is hulp van de omgeving onmisbaar. Inwoners en het bedrijfsleven kunnen veel doen voor de steenuil. Binnenkort worden verschillende activiteiten
gepland om de inwoners van de Hof enthousiast te maken voor de aanpak.
Er zijn drie gebieden geselecteerd, waar de projectgroep meer specifiek aan de gang wil
gaan. In deze gebieden worden erf- en buurtbewoners en scholieren actief betrokken bij de
aanpak. Via informatiebijeenkomsten en educatieve programma's wordt de aandacht gevestigd op de steenuil en het belang om de vogel weer meer prominent in de Hof van Twente
terug te brengen. Ook zullen in deze gebieden bijvoorbeeld nieuwe nestkasten worden opgehangen, steenuilen worden geringd, erfadviezen worden gegeven en school- en erfkinderen actief worden betrokken bij de steenuil.
Vrijwilligers verlenen erfbewoners geheel vrijblijvend een erfadvies, hoe zij met enkele ingrepen hun erf weer meer steenuilvriendelijk kunnen inrichten. Erven met knotbomen, fruitbomen, schapenweitjes, kleine rommelhoekjes, heggen, houtopslag en oude schuurtjes hebben
de voorkeur van de steenuil.
IVN Markelo heeft samen met De Heeckerenschool in Goor en IVN Diepenheim een leskist
samengesteld voor de scholen in de Hof. Binnenkort starten we met een pilot op 2 scholen.
Binnen de lesprogramma’s van deze scholen wordt de komende tijd aandacht besteed aan
de steenuil en de belangen voor natuur en landschap. In de leskist zit een breed assortiment
aan lesmateriaal waaruit de school een keuze kan maken. Er worden zelfs gastlessen gegeven mocht de school daar behoefte aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan uilenballen pluizen.
Er zijn al veel voorbereidende stappen gezet door de projectgroep om begin april 2017 met
succes het adoptieplan ‘Hof voor de steenuil’ te kunnen presenteren aan de inwoners van de
gemeente Hof van Twente.
Wilt u meer van weten dan kunt u informatie, activiteiten en een meldlijn voor gespotte
steenuilen vinden op hierna genoemde website. Of misschien wilt u zich wel inzetten als
vrijwilliger op welke manier dan ook. www.hofvogel.nl/hofvoordesteenuil/
Namens IVN Markelo,
Marianne Ketting
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DE HOP: VOGEL GETOOID MET EEN INDIANENKUIF

E

r zullen maar weinig mensen zijn, die de uitdrukking "stinken als een Hop" kennen en
wie die uitdrukking wel eens gehoord heeft, zal misschien toch niet weten, wie of wat
er zich achter die Hop verschuilt. Laat ik u meteen maar uit de droom helpen; die Hop,
die van stinken beschuldigd wordt, is een vogel. Een hele mooie vogel zelfs, die bijna exotisch aandoet en die vroeger in ons land - zeker gezien de vele volks namen die hij bezit goed bekend bij het volk moet zijn geweest, maar tegenwoordig een zeer zeldzame broedvogel is in ons land en ook verder hier maar weinig wordt gezien. Dat geldt niet alleen voor
Nederland, maar ook voor de ons omringende landen. In Zuid Europa zoals Spanje en Portugal is dat gelukkig nog heel anders, daar komt de Hop nog algemeen voor op de voor hem
geschikte plaatsen. Sinds mijn dochter met haar man in een deel van Portugal woont dat de
Algarve heet en mijn vrouw en ik daar nog wel eens op bezoek gaan, heb ik de Hop goed
leren kennen en is hij een van mijn favoriete vogels geworden. We hoeven daarvoor niet ver
te lopen, want vanaf het terras van hun huis is in de baltstijd vrijwel iedere morgen het doffe, moeilijk te lokaliseren, uit de verte enigszins aan hondengeblaf herinnerende "up-up-up"
roep te horen. Aan deze roep dankt de vogel zijn Nederlandse naam, maar ook zijn wetenschappelijke geslachtsnaam Upupa. We zien hem ook nog al eens overvliegen, waarbij zijn
vlinderachtige vleugelslagen en golvende vliegbaan opvallen.
Het leefgebied van de Hop
De Hop heeft een uitgestrekt verspreidingsgebied, dat grote delen van Europa, Afrika en Azië
omvat. Binnen dat uitgestrekte verspreidingsgebied bewoont hij bij voorkeur open, zonnige,
betrekkelijk droge landschappen met verspreid groeiende bomen en een spaarzame of lage
bodemvegetatie. Dit landschapstype is kenmerkend voor het meer landinwaarts gedeelte van
de Algarve en bestaat uit grote stukken onbebouwde grond. Ook vlakbij het appartementencomplex van onze dochter komt dit soort terrein veel voor en kunnen we hem bij het zoeken
naar voedsel wat beter bekijken. Verder vinden we de Hop ook in niet te netjes onderhouden
olijfboomgaarden, in kurkeik aanplantingen en in wijnvelden. Ook op golfvelden voelen ze
zich thuis.
Signalement
Wat daarbij opvalt aan de ongeveer merelgrote vogel is de zeer
beweeglijke kuif op zijn kop, die uit
een dubbele rij roestrode veren
bestaat, die zwarte toppen hebben
en waarvan de langste ook nog
wat wit vertonen vóór de zwarte
uiteinden. Wat verder opvalt aan
de vogel is zijn lange dunne, sikkelvormig gebogen snavel. De
vleugels zijn zwart met twee witte
dwarsbanden en de zwarte staart
vertoont halverwege zijn lengte
ook een witte dwarsband, die bij
Foto: J. Vreeburg
een zittende vogel halvemaanvormig is, maar wanneer de staart waaiervormig wordt gespreid, zoals tijdens het vliegen, recht
lijkt.
De kop, bovenrug, hals, keel en borst zijn rossig bruin, terwijl de buik wit van kleur is met
donkere dwarsvlekken. Het vrouwtje is in het algemeen iets kleiner dan het mannetje, maar
lijkt wat kleur betreft heel veel op hem; de kleuren zijn alleen wat matter.
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Voedsel en voedselbereiding
De Hop voedt zich vrijwel uitsluitend met insecten en insectenlarven en andere kleine dieren,
die hij ofwel bij het rond lopen op de grond bemachtigt, of bij het prikken met de snavel in
de losse grond, onder bladeren, tussen stenen of onder de droge mest van grazende dieren
ontdekt. Daarbij stapt hij kopknikkend zoals ook een duif dat doet statig rond, draait hier en
daar met zijn lange snavel een blaadje om, schuift een steentje opzij, peutert een stukje
schors van een stammetje los, of steekt hem telkens in de losse grond; soms zo diep, dat die
tot de basis erin verdwijnt.
Speciale spieren in de kaak stellen de Hop in staat de snavel in de losse bodem te openen en
te sluiten. Op die manier kan hij in de grond aanwezige prooien op de tast ontdekken, grijpen en naar buiten trekken. Omdat de tong van een Hop maar heel klein is en derhalve niet
in staat is om een met de snavel gegrepen lekker hapje naar de keel te dirigeren, werpt de
vogel zijn buit omhoog in de lucht, om hem vervolgens behendig in de wijd geopende snavel
op te vangen. Hierboven vermeldde ik al, dat de hoofdkost van de Hop uit verschillende insecten bestaat, vooral kevers en hun larven, die hij op, in of onder de meest van grazende
schapen, geiten of koeien verzamelt. Andere dieren, die de Hop graag consumeert zijn krekels, sprinkhanen, spinnen, duizendpoten, pissebedden en slakken. Ook jonge hagedissen en andere kleine gewervelden maakt hij soms buit.
Grote insecten bevrijdt hij, voor hij ze naar binnen
werkt, eerst van harde delen door ze net zolang
tegen de bodem te slaan tot poten, vleugels en kop
van de wekere zachte delen zijn gescheiden.
De Hop als holenbroeder
In het voorjaar gaat bij de Hop het mannetje op
zoek naar een geschikte broedplaats. Als zodanig
komen door rotting ontstane boomholten of oude
spechtennesten in aanmerking. Ook holle ruimtes
in of aan vervallen schuurtjes of andere gebouwen,
of gaten en nissen in uit stenen opgestapelde
muurtjes worden graag als broedplaats benut.
Heeft het mannetje een geschikte plek gevonden,
dan neemt hij deze voor zich in beslag en laat vervolgens onvermoeid zijn roep horen. Daarmee probeert hij dan een vrouwtje te lokken en andere
mannetjes op afstand te houden.
Het broedgebeuren
Heeft hij een vrouwtje aangelokt en gaat zij akkoord met de door hem gemaakte nestplaats, dan kan met het leggen van de eieren door
het vrouwtje worden begonnen. De eieren – 5 tot 7 – in totaal, worden eenvoudig op de
bodem van de nestholte gelegd, aangezien van een eigenlijke nestbouw geen sprake is.
Het mannetje zal hoogstens eventuele rommel die hij in de door hem uitgekozen holte aantreft, verwijderen maar daar blijft het gewoonlijk bij. Het vrouwtje bebroedt de eieren als
regel alleen en wordt gedurende die tijd regelmatig door het mannetje van voedsel voorzien.
De jongen komen na een broerduur van 16 tot 18 dagen uit. Zij wegen aanvankelijk maar
ongeveer 3½ gram en zijn bedekt met een pluizig wit dons. Na het uitkomen worden de
jongen nog ongeveer 10 dagen door het vrouwtje bewaakt en verzorgd. Ook gedurende deze periode zorgt het mannetje voor voer; niet alleen voor het vrouwtje maar voor de hele
familie. Later neemt ook het vrouwtje aan het zoeken naar voedsel deel en staat het manHop met opgerichte kuif
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netje er niet alleen meer voor. Op een leeftijd van ongeveer vier weken beschikken de jonge
Hoppen over hun eerste jeugdkleed en kunnen zij in gezelschap van hun ouders de broedholte verlaten. Na het uitvliegen bedelen zij nog een week lang om voer. Daarna zijn ze in
staat om voor zichzelf te zorgen.
Hoppen verdedigen zich met hun ontlasting
De nestjongen zijn in hun nestholte nogal kwetsbaar voor predatoren als marters en verwilderde katten, maar geheel weerloos zijn ze zeker niet. Zodra zich een belager in de toegang
tot de nestholte vertoont, ontvangt het broed hem met een nijdig sissend geblaas. Wordt
deze waarschuwing in de wind geslagen, dan volgt er een waar spuitsalvo van dun vloeibare
mest die afkomstig is uit hun darmen die de jonge vogels uit hun iets opgerichte achterlijf
wegspuiten in de richting van hun belager. En van zo'n lading kwalijk geurend “spuitwater”
heeft deze als regel niet terug. En dat is nog niet alles! Want behalve die vloeibare ontlasting
krijgt hij ook nog een smerige ammoniaklucht in zijn neus. Deze lucht is afkomstig van een
donkerbruine vloeistof, die niet alleen door de jongen maar ook door het wijfje dat de jongen verzorgt, wordt geproduceerd in de stuitklier en bij gevaar druppelsgewijze wordt afgescheiden. Deze klier, die zich op de bovenzijde van de staartbasis bevindt, komt ook bij andere vogels voor, maar heeft daar geen “stinkfunctie”, maar produceert gewoonlijk een helder reukloos, olieachtig secreet, waarmee de veren ingevet en waterafstotend worden gemaakt. Dit hele ontlastingsoffensief is meestal wel voldoende om eventuele belagers af te
schrikken en heeft er tevens toe geleid dat de mens de Hop als stinkerd heeft bestempeld en
de uitdrukking: “je stinkt als een Hop” voor iemand die het met de lichaamshygiëne niet zo
nauw neemt, in het leven geroepen.
Het is echter beslist niet zo, dat de jongen van de Hop in hun eigen drek zouden zitten omdat de oudere vogel de uitwerpselen van hun jongen niet uit de nestholte naar buiten zouden afvoeren, want dat doen deze wel. Zolang de jonge Hopjes nog erg klein zijn, worden de
uitwerpselen in hun geheel door de moeder opgegeten en later ontlasten de jongen zich
door, net zoals de jonge spreeuwen doen, door de opening van de nestholte. De slechte
lucht die we in een bewoond nest van een Hop kunnen vaststellen stamt dus uitsluitend van
een naar ruikend secreet, dat de jongen als afschrikkend middel tegen vijanden in hun stuitklier vormen en bij gevaar afscheiden. De zegswijze stinken als een Hop berust dus op een
juiste waarneming, maar om de fraaie vogel daarop de scheldnamen “Drekhaan, Stronthaan
en Stinkhaan” te geven, vind ik onterecht.
Als een Hop zich in open terrein bevindt en een roofvogel opmerkt kunnen we soms zien, dat
hij een zogenaamde schrikhouding aanneemt. Hij drukt zich plat tegen de grond, spreidt zijn
vleugels en staart uit en steekt zijn snavel omhoog. In die houding volhardt hij tot hij het
echte of vermeende gevaar geweken is. Aangenomen wordt dat hij er in die houding voor
een roofvogel niet langer als eetbaar hapje uitziet maar als een object dat geen betekenis
voor hem heeft.
G.J.H. van de Burgt
(tekst en tekening)
Gebruikte literatuur
Der Wiedehopf: Hans Münch; Die Neue Brehm-Bücherei, Heft 90. Akademische Verlagsgesellschaft -Leipzig
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IVN Jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Hallo jongens en meisjes
Het is al weer maart en het voorjaar staat voor de deur. We hopen dat
we de volgende keren weer lekker naar buiten kunnen net als in januari
toen we sporen gingen zoeken. In de maand maart staat een bezoekje
aan de heide op het programma waar we aan het werk moeten met hulp van Staatsbosbeheer. We hopen dat het niet door slechte weersomstandigheden verschoven of afgelast hoeft te worden, dat risico blijft natuurlijk bestaan. Maar door een buitje laten we
ons natuurlijk niet uit het veld slaan. Houd de email in de gaten, hiermee krijg je bericht
over de activiteiten en wat je eventueel mee moet nemen of aan moet trekken.

Hieronder de rest van het programma voor 2016-2017
Woensdag
Woensdag
Woensdag

15 maart
19 april
17 mei

: werken op de heide
: bezoek aan de schaapskooi
: nestkastonderzoek + sluiting van het seizoen

Wat hebben we allemaal gedaan :
Woensdagmiddag 14 december : Zaden op reis.
We hebben het dit keer over 'zaden op reis' gehad en daarna zijn we creatief aan de
gang gegaan met bladeren.
Woensdagmiddag 11 januari : Sporen zoeken
En het was uiteraard de bedoeling dat we in de natuur dierensporen zouden vinden
dat wil zeggen: Sporen vinden van het verblijf van dieren op de plekken waar we zochten
en dat mochten voet (poot)sporen, poepsporen, vraatsporen…….enz. zijn, als het maar
sporen waren.
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De plekken waar we zochten waren op de Hulpe en de weg er naar toe. Voordat we hier
naar toe gingen hebben we in het Hochhuisje eerst een powerpoint bekeken over Diersporen
Gewapend met een zoekkaart togen we om half drie op weg naar de Hulpe.
Woensdag 15 februari: Roofvogels en uilen
We begonnen met een filmpje over roofvogels en daarna kwamen in een powerpoint de in
Nederland bekende roofvogels, uilen en muizen voorbij. Het verhaal werd afgesloten
met een filmpje over uilen en uilenballen pluizen.

Na de pauze werd iedereen voorzien van ‘pluisgereedschap’ en een uilenbal. Het werd pas
leuk toen er allerlei botjes van muizen uit de bal tevoorschijn kwamen. Extra werd gekeken naar de boven-en onder kaakjes van de muizen want met loep en microscoop konden
we uitzoeken of ze van een woel-, spits- of ware muis waren. Naast muizenbotjes werden ook nog een schedeltje en botjes van een klein vogeltje gevonden.

Leiding jeugdgroep: Henk Nijhuis
Marianne Ketting
Annet Eertink
Jetty Dorresteijn
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IVN Zomerweek 2017
Noord – Brabant
Het Groene Woud
Van Gogh Nationaal Park
Van 4 t/m 11 augustus 2017 organiseren wij de 34e IVN Zomerweek
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar. Samen met lokale (IVN-)vrijwilligers vullen we de week met een boeiend programma in de natuur, met een op de omgeving toegespitst thema. Iedereen vanaf 5 jaar kan meedoen. We
gaan er vanuit dat de deelnemers een goede conditie hebben, want er staan stevige wandelingen en/of fietstochten op het programma. Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel
een flinke dosis enthousiasme. Dus: alleen, samen of met (éénouder) gezin: schrijf je in voor
een heerlijke actieve natuurweek in een mooi stukje Nederland.
Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een verscheidenheid aan natuurgebieden,
gelegen op de Roerdalslenk, een verzonken deel tussen de Veldbissbreuk en de Peelrandbreuk, met veel bos, heide en vennen, zoals de Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Kampina,
de Oude Hondsberg, de ter Braakloop, het Galgeven en veel meer. De biologische maaltijden
worden verzorgd door Edel Catering.
Een enthousiast jeugdteam begeleidt deze week overdag de kinderen met op natuur gerichte
activiteiten, zodat ook de ouders zelf op excursie kunnen.
Accommodatie:
Wij verblijven op de accommodatie “Morgenrood” te Oisterwijk (N-B), een Nivon natuurvriendenhuis en camping, te midden van het grote natuurgebied ”Van Gogh Nationaal Park”
Je kunt zowel binnen- als buiten slapen (tent, camper, caravan), maar omdat het aantal binnenslaapplaatsen beperkt is (34 personen in tweepersoonskamers), is voor diegenen die
binnen willen slapen tijdig reserveren noodzakelijk. Zowel de accommodatie als het kampeerterrein liggen beschut in het bos- en heidegebied en er is veel speelruimte.
Wij zorgen voor:
- Slaapruimte in 2 persoonskamers of u gebruikt uw eigen kampeermiddel
- biologische maaltijden
- koffie en thee
- een afwisselend activiteitenprogramma voor volwassenen met o.a. excursies, lezingen en
ontspanning
- Apart programma voor kinderen v.a. 5 jaar o.l.v. jeugdbegeleiders
- Fietsen kun je zelf meenemen of plaatselijk huren
Deelnamekosten:
IVN-ers en gezinleden vanaf 14 jaar kamperen € 255,- ; niet lid € 275,IVN-ers en gezinleden vanaf 14 jaar binnen slapen € 285,- ; niet lid € 305,Kinderen tot en met 13 jaar € 130,Voor mensen met een minimum inkomen is een korting mogelijk
Verder informatie kunt u op de website bekijken: www.ivn.nl/zomerweek
of mailen naar: h.moonen3@kpnmail.nl of colettedehaas@hotmail.com
Per post naar: Harrie Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212NV ’s Hertogenbosch
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Welkom bij IVN
Je zou het soms bijna vergeten…
Maar weet je, de natuur is een prachtig samenhangend geheel
waar jij onlosmakelijk mee verbonden bent.
Het is een bron van gezondheid en geluk
waar je oneindig veel van kunt leren.
Daarom delen wij met liefde en tomeloze energie
onze kennis en fascinatie voor de natuur.
Wij inspireren zoveel mogelijk mensen
om van dichtbij te ontdekken hoe mooi en belangrijk natuur is.
In stad en land leggen wij de link met alles wat leeft.
Dat doen we met verrassende programma’s
die mensen van jong tot oud raken en verrijken.
Met projecten over krioelende beestjes, de kracht van het klimaat,
tuintjes in de stad, en ga zo maar door.
Want hoe meer je van de natuur begrijpt, hoe meer je ervan gaat houden.
IVN
Beleef de natuur!

MUTATIES
Opzegging lidmaatschap per 1 januari 2017:
Fam. Benneker
Helga v.d. Plas
Jan Nijland + huisgenootlid, Rijssen
Verhuisd:
H.G. Broekmaat naar: Marsmansland 23, 7478 Diepenheim
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