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LEDENBLAD VAN IVN DEVENTER

Bodemboeren
"Deventer hoofdpad" stopt
De boom vertelt
Boerenkoolperikelen
Beleef de natuur!

Kopij Zomer 2017 Bestuurlijkheden
Deel jouw ervaringen en groene belevenissen met ons!
Kopij welkom tot zondag 14 mei 2017
Voor kopij geldt: maximaal 350 woorden, graag vergezeld
van foto's in HR-kwaliteit.
Per e-mail: Esther van Assen - zenegroen@xs4all.nl
Vragen over hoe en wat? Neem contact met ons op.

In januari hebben we de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in
het scoutinggebouw Loaah in Schalkhaar gehouden, er
kwamen ongeveer 30 leden. Mike heeft een presentatie
gegeven over de ijsvogels die in zijn “tuin” broedden. Niet
alleen ijsvogels, maar ook andere gasten passeerden de
camera, heel verrassend. Gerrie en Henriette vertelden over
de plantendeterminatie in de stad, georganiseerd door
KNNV en IVN samen. Je staat versteld over de vele soorten
planten die in een stad groeien. De komende zomer wordt
deze activiteit weer opgepakt. Daarna heerlijk gewandeld
en als afsluiting genoten van de gebruikelijke borrel.
Deze maand was één van onze leden landelijk in het
nieuws: Jeroen Kloppenburg. Hij vond begin februari een
spoor van een wasbeer in de modder. Hoewel het beestje
met kenmerkend zwart masker en geringde staart een hoge
aaibaarheidsfactor lijkt te hebben, staat het bij natuurbe
heerders niet te boek als troetelbeer. Het dier mag worden
gevangen en bestreden worden, want het is een exoot.
Jeanette en ik gaan het bestuur in maart verlaten tijdens
de Algemene Leden Vergadering op 15 maart. Ik ben twee
jaar secretaris geweest, ik doe de ledenadministratie en
maak met Mike samen de Nieuwsbrief. Deze activiteiten
samen worden mij wat teveel. De ledenadministratie blijf
ik doen en ook aan de Nieuwsbrief blijf ik meewerken. Ik
hoop dat een jonger lid de secretariaatswerkzaamheden
van mij wil overnemen.
En nu snel weer naar buiten om te genieten van alle voor
jaarstekenen: baltsende vogels, nesten die al gebouwd
worden, sneeuwklokjes boven de grond, enz., enz.. Veel
plezier daarbuiten!
Ans Coulier, secretaris

Even inzoomen
Wandeling nieuwjaarsreceptie (foto Mike Hirschler)

Grassen zijn vaak moeilijk te determineren. Maar bij deze,
de Gestreepte witbol, is het niet moeilijk. Hij heeft nl. als
enige een behaard ‘pyjamajasje’ onderaan de steel.
Mike Hirschler

Schrijf mee!
Bovenaan deze pagina staat - standaard - de kopijdatum
voor de eerstvolgende Buitenwijzer. De Buitenwijzer is echt
het blad voor én door onze leden. Dat betekent dat de re
dactie graag jullie stem hoort, jullie pen beleeft en jullie
enthousiastme deelt.
Schroom daarom niet langer. Hebben jullie een mooie
waarneming gedaan in een mooi gebied, in de tuin of zelfs
in huis, is er nieuws te melden of juist een zinnenprikkelend
verhaal uit een hele oude (natuur)doos? Laat het ons weten!
Schrijf zelf de tekst of vraag onze redactie deze taak op te
pakken. Zo kunnen we samen elkaar blijven interesseren
in de bijzondere wereld om ons heen.
Mike, Luud, Maike en Esther
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Gestreepte witbol (foto Mike Hirschler)
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Buitenwijzer
Van de redactie
Lente: na de winterse buien de hoogste tijd voor een fris
groen voorjaar! Eén van de eerste voortekenen dat het
voorjaar echt begint, is de start van de paddentrek.
Vaak al dagen van te voren is het opletten op de tempera
tuur en vochtigheid, en dan jawel, het gaat beginnen.
Ik herinner me nog goed die paar keren dat ik mee mocht
met 'hoofdpad' Cor Hanekamp (zie artikel verderop), die
me deelgenoot maakte van het lieflijke gepiep van de
padden met hun mooie gouden ogen. Dan ben je verkocht!
Cor stopt met de Amfibieëngroep, maar de paddentrek zal
wel blijven. Lees ook het stuk over 'het verschil tussen ...
amfibieën', dat mooi aansluit hierop.
Na de paddentrek volgt een seizoen vol activiteiten, met
wandelingen variërend van midden in de stad tot door de
ommelanden, van een moestuincursus tot een wandeling
met een koor. Vergeet ook niet de ledenvergadering van 15
maart èn de ledendag op 14 mei, in de Duursche waarden,
dan moet de zomer al een beetje in de lucht hangen!
Redactie
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COLOFON
VOORZITTER:
Mike Hirschler
m.hirschler@hotmail.com & 06 - 53617871
PENNINGMEESTER:
Klaartje Arntzen
klaartjearntzen@gmail.com & 0570 - 546337
NL98INGB0003394711 t.a.v. IVN Deventer
SECRETARIS:
Ans Coulier
ivndeventer@gmail.com & 0570 - 691446
Grote oranje Bekerzwam op Nieuw Rande (foto Mike Hirschler)

Rectificatie
In het vorige nummer van dit blad stond een verslag van
de paddenstoelendag op 16 oktober vorig jaar. Onderaan
bedankte ik allen die hebben meegeholpen. Het gevaar van
dat soort lijstjes is dat je het risico loopt iemand te vergeten.
En ja hoor, vergeet ik Jaap Wolf te noemen.
Jaap, is altijd present bij dit evenement en heeft die
prachtige bordjes gemaakt. Maar dat niet alleen. Hij zorgt
er ook elk jaar weer voor dat ze worden nagekeken en
schoongemaakt voordat ze in en uit de opslag bij de Ulebelt
gaan en ook helpt hij altijd mee met het uitzetten van de
route, het opzetten en afbreken, enz..
Dus: Jaap, ook jij nog veel dank!
Mike Hirschler, coördinator van de Zwamgroep

Lente 2017

REDACTIE:
via Esther van Assen
zenegroen@xs4all.nl
IVN DEVENTER:
Extra informatie over onze werkgroepen en
activiteiten is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/deventer

Foto voorpagina: genomen tijdens laatste koude dagen,
te zien aan de rijp waar de groene specht tussen staat.
(foto Jopie Duijnhouwer)
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Koekoek, vogel van
het jaar
Was vorig jaar de kievit aan de beurt, dit jaar is het de
koekoek. Het aantal koekoeken neemt al decennialang in
aantal af. Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan
Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming
Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten. Daar
naast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de koekoek.
Help je mee?
De koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel. De
hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebie
den: duinen, moerassen, heide en hoogvenen:
Onderstaande kaart laat zien dat er slechts enkele gebieden
zijn waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven, hier en
daar is een kleine toename.

Kennishiaten koekoek:
In het Jaar van de koekoek wil Sovon alle beschikbare data
uit verschillende meetnetten op een rij zetten en grondig
analyseren. De resultaten moeten tot duidelijke aankno
pingspunten leiden voor verder onderzoek en/of bescher
mingsmaatregelen. Blijf op de hoogte via de webpagina ‘
Jaar van de koekoek’ en meld al je waarnemingen op www.
waarneming.nl .
Mike Hirschler, bewerkt naar gegevens van de site van
Sovon.

Help mee met de
paddentrek!
Afname (rood) en toename (blauw) van het aantal koekoeken ten opzich
te van de broedvogelatlas 1998-2000.
Veranderingskaart van de koekoek, SOVON

In het afgelopen jaar heeft de Amfibieënwerkgroep IVN
Deventer meer dan 8000 padden, kikkers en salamanders veilig de weg overgezet. Dit gebeurt op 6 locaties in
en om Deventer. Zonder deze hulp worden jaarlijks zo’n
30 tot 40% van de dieren doodgereden. De werkgroep
zoekt meer vrijwilligers om ook dit voorjaar de dieren over
te zetten. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig!

Oorzaken achteruitgang:
Waarom neemt het aantal koekoeken af? Het antwoord
daarop is niet bekend, want complex. Zo zijn de aantallen
van diverse soorten waardvogels zoals graspieper en gele
kwikstaart afgenomen. Maar vlak ook de gevaren van de
jaarlijkse trektocht naar het steeds verder ontboste Afrika
niet uit. Overleven genoeg koekoeken deze periode?
Ook zijn er aanwijzingen dat de warmere voorjaren invloed
hebben; waardvogels beginnen eerder met broeden, koe
koeken komen wellicht te laat aan.

Op De Worp, Ceintuurbaan, Hobbemastraat, het Oostrik,
Diepenveen en Schalkhaar kunnen we hulp gebruiken
tijdens de paddentrek. Je kan één keer in de week padden
overzetten, maar ook vaker helpen. Aan jou de keuze! De
paddentrek vindt plaats tussen eind februari en half april.
Meer informatie over de paddentrek en aanmelden als
vrijwilliger voor het overzetten kan op de website van
Amfibieënwerkgroep IVN Deventer:
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‘Deventer Hoofdpad’ stopt zijn
werkzaamheden
Als je in Deventer praat over de paddentrek en over amfi
bieën in het algemeen, praat je in eerste instantie over Cor
Hanekamp. Cor is dan wel geen lid van het IVN, maar stond
wel aan de basis van onze amfibieënwerkgroep. In 2006
hebben Cor, Petra van der Molen en ondergtekende die
samen opgericht.
Hoe het begon: de allereerste amfibieën zijn in Deventer
overgezet in Schalkhaar toen het nog een zelfstandig dorp
was. Cor woont ongeveer aan het begin van de Wecheler
weg bij de Frieswijkerstraat. Een zekere Carla Bremer was
daar al bezig om op eigen initiatief padden over te zetten.
Zo’n 30 jaar geleden nam Cor daar van haar het stokje over.
Van daaruit heeft hij zich gespecialiseerd in amfibieën,
alhoewel vleermuizen en andere natuurzaken zijn interes
se ook hebben. Cor is ook zeer bekend van de Groene Knoop,
een club vrijwilligers die in en rondom Deventer natuuron
derhoud doet. Dat bestaat uit het schonen van poelen,
bijhouden van hagen, knotten van wilgen en nog veel meer.
Met dat werk gaat Cor nog wel door, zolang het kan, want
de leeftijd begint toch een rol te spelen.
Zoals jullie wel weten bestiert de amfibieënwerkgroep
momenteel zes plaatsen in Deventer waar padden worden
overgezet met ongeveer 70 vrijwilligers. Cor heeft zich al

Alle woorden evenveel van toepassing in deze tagwolk voor Cor Hane
kamp! (foto Mike Hirschler)

die jaren bezig gehouden met de paddenproblemen bij de
Wechelerweg in Schalkhaar. Ook heeft hij jaren lang de
informatieavond verzorgd voor de nieuwe vrijwilligers en
was hij onze grote vraagbaak. Sinds een paar jaar heb ik die
informatieavond van hem overgenomen, maar ik maak nog
altijd dankbaar gebruik van de foto’s en de informatie van
Cor. Cor heeft dus besloten om te stoppen met het overzet
ten in Schalkhaar. Uit alle macht wordt nu geprobeerd om
een vervanger te vinden, want vrijwilligers zijn er wel, maar
wie wil de kar gaan trekken? Als een van de lezers zich
geroepen voelt, meld je bij Anja Timmerman: adrianatim
merman@gmail.com. Overigens kunnen we daar ter plekke
ook nog wel extra vrijwilligers gebruiken die de padden
willen overzetten.
Hoe dan ook, Cor stopt en wat moet je dan doen om dat
toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan na zoveel jaren
van ‘trouwe dienst’? Petra had een paar heel goede ideeën
en dus togen wij samen eind januari naar Cor om hem te
bedanken. Natuurlijk was er een bloemetje voor zijn vrouw.
Verder was er een boekje van Toon Tellegen over ...... een
kikker natuurlijk. Tenslotte had Petra via een computer
programma en op basis van inzendingen van vrijwilligers,
een woordwolk gemaakt en ingelijst; zie de foto. Een greep
uit de kreten die erin staan: hartelijk, bevlogen, hoofdpad,
landschapsbeheer, Groene Knoop, waardevol, slim, leraar,
mensenbinder, leermeester, oprecht. En dat is Cor ten
voeten uit.
Hierbij wil ik Cor namens het IVN Deventer enorm bedan
ken voor zijn inspirerende acties en begeleiding en ik hoop
dat hij nog heel lang mag genieten van die prachtige
glimmende waterbeestjes die wij amfibieën noemen!

Cor en zijn vrouw bekijken de presentjes (foto Mike Hirschler)
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Groene Glibbers
nummer 39.
De boom vertelt
GG is een rubriek over Groene zaken met af en toe een uitglijder
opzij. De Glibbers gaan bijvoorbeeld over cultuurhistorie, volks
verhalen of naamsherkomst en hebben altijd een link met het
Groene. De naam is geleend van een plakkerige, overwegend
oranje/gele paddenstoel, de Groene glibberzwam Leotia lubrica.
Bomen kunnen schreeuwen van de dorst, ze lokken sluip
wespen bij een rupsenplaag en doen aan burenhulp. Peter
Wohlleben is boswachter in de Eifel en schreef in 2015 het
verrassende boek “Het verborgen leven van bomen”.
Hiermee overlapt zijn titel het Nederlandse boek van Gerrit
Jan Keizer uit 2012 “De verborgen boom”. In beide boeken
komt het enorme belang van schimmeldraden in de bodem
en rond boomwortels naar voren. In de kelder van ons bos
bevindt zich een soort internet van contacten en bood
schappen die worden uitgewisseld.

Wohlleben noemt dit het www van de bodem, het ‘wood
wide web’. Schimmeldraden vangen zelfs bodemdiertjes
zoals springstaarten en aaltjes, om aan voldoende stikstof
te komen. De zwamdraden van bv. de tweekleurige fop
zwam kunnen gifstoffen loslaten waardoor de bodem
beestjes sterven en daarna nemen ze de stikstof op. De
zwam staat hiervan een kwart af aan de boom, de symbi
ose is duidelijk. Leesvoer voor iedereen die van levend hout
houdt!
Jeanette Boogmans

Boeken over bomen - bomen over boeken

Grove den door
de bocht
Soms vind je in een dennenbos een Grove den met deze
rare vorm. Het is heel verklaarbaar: de den is de top
verloren. Dat kan verschillende oorzaken hebben: door
storm of soms door het werk van een van de keversoorten
die actief zijn op dennen en ervoor kunnen zorgen dat
delen van de boom gaan afsterven. Hoe dan ook, de top
is eruit. En dan? Gelukkig heeft de den elke 30-50 cm een
krans van takken (elke krans staat voor een levensjaar)
en één van de takken uit de bovenste krans neemt dan de
‘vrijheid’ om voor top te gaan spelen. Hij moet daarvoor
wel even een bochtje maken!
Mike Hirschler
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Grove den (foto Mike Hirschler)
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/afdelingen/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl
zondag 19 maart 10.00 uur en 19.00 uur
Paddentrek 2017: Informatie-excursies
Locatie: Watertoren Nieuwe Plantsoen, Deventer
Start: 10.00 uur en om 19.00 uur
Info: Anja Timmermans, 06 - 536 17871

vrijdag 5 mei 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Nijbroekse klompenpad
Start: Kerkplein Nijbroek
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 7 mei 14.00 uur
Eetbare planten uit de natuur
Locatie: Baarlermars
Start: Kruising Grondhuisweg/Zandwetering, Diepenveen
Info: Jeanette Boogmans, 0570 - 612 599

woensdag 22 maart 9.00 - 12.00 uur
Boomfeestdag i.s.m. de Ulebelt
Schoolkinderen planten bomen
Locatie: Alphons Diepenbrocklaan, Deventer
zaterdag 25 maart
Earth Hour
Meer informatie volgt op www.groeneagenda.ulebelt.nl
zondag 2 april 14.00 uur
Monumentale bomen in Deventer
Locatie: Deventer binnenstad
Een mooie wandeling door de binnenstad langs oude en
nieuwe aanplant. Laat u verrassen door de variatie aan
boomsoorten in onze stad!
Startpunt: wordt t.z.t. bekend gemaakt via de IVN-website.
Info: Mike Hirschler, 06 - 5361 7871
donderdag 6 april 19.30 - 21.30 uur
Moestuinieren voor beginners, 1e avond van korte cursus
bij de Ulebelt
Info: Maike Nelissen, 0575 - 843869

donderdag 11 mei 19.30 - 21.30 uur
Moestuinieren voor beginners, 3e avond van korte cursus
bij de Ulebelt
Info: Maike Nelissen, 0575 - 843 869
zaterdag 13 mei 15.00 uur
Rondje Natuur: zang en natuur hand in hand.
Optreden van koor Scola Dynamica, zie elders in dit blad.
Start: Radboudhuis Twelloseweg 4, Deventer
Informatie: Annemarie Overbeek, 06 - 4162 7440
zondag 14 mei
Ledendag IVN Deventer in de Duursche Waarden, op pad
met GPS.
Informatie volgt nog via mail en op website.
zondag 21 mei 14.00 uur
Wandeling Gorsselse Heide: Op zoek naar libellen. Door de
Marke Gorsselse Heide georganiseerd.
Start: hoek Reeverdijk/ Gerrit Slagmanstraat Joppe
Info: www.markegorsselseheide.nl
vrijdag 2 juni 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Appense bos
Start: P op N345, waar fietspad Bussloo-Klarenbeek de N345
kruist.
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575

vrijdag 7 april 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Worpplantsoen
Start: IJsselhotel op De Worp, Deventer
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
donderdag 20 april 19.30-21.30 uur
Moestuinieren voor beginners, 2e avond van korte cursus
bij de Ulebelt
info: Maike Nelissen, 0575 - 843 869
zondag 23 april 6.00 uur
Vroeg-uit-de-veren-wandeling Gorsselse
Door de Marke Gorsselse Heide georganiseerd.
Start: hoek Reeverdijk/ Elzerdijk Joppe
Info: www.markegorsselseheide.nl
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zondag 4 juni 14.00 uur (1e Pinksterdag)
Sporenwandeling Kranenkamp
Start: zie IVN-website
Info: Tom Dekker, 06 - 5462 3388
zaterdag 24 juni 10.00 - 16.00 uur
Vogelfestival: Ter ere van het 50-jarig bestaan Vogelwerk
groep IJsselstreek. Met spellen, workshops, infomarkt, de
monstraties en meer.
Locatie: Terrein van de Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer
Informatie: http://www.vwg-deijsselstreek.nl
Vanaf 1 januari 2017 wordt aan deelnemers van de pu
blieks-excursies een verplichte kleine bijdrage gevraagd:
€ 2 voor volwassenen en € 1 voor kinderen.

IVN deventer

Nieuwe natuurgidsencursus in
2018/2019
De aanvraag is de deur uit! En dat betekent dat het cursusteam van IVN Deventer, bestaande uit Henriette,
Gerrie, Hans vd B., Jeanette en ondergetekende, in januari 2018 een nieuwe gidsencursus gaan beginnen. Voorheen heette het de NatuurGidsenCursus (NGC), tegenwoordig de NatuurGidsenOpleiding (NGO). De cursusmap en alle documenten voor de docenten en begeleiders
zijn de laatste jaren geheel herzien. Een heel belangrijke
verandering is de wijziging van het hoofdstuk Mens, Milieu en maatschappij in het hoofdstuk EDO. Dat staat voor
Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Duurzaamheid is
dus nu een nóg belangrijker onderdeel geworden van de
opleiding en is geheel verweven door de cursus. De
voorbereidingen zijn nu in volle gang, zodat we in januari
2018 goed van start kunnen.
Oproep:
Heeft iemand belangstelling voor de cursus, of weet je

Moestuinieren voor
beginners cursus
IVN-vrijwilligers en beroepskrachten hebben samen een
cursus Moestuinieren ontwikkeld. Ook in Deventer gaat
deze cursus voor de beginnende moestuinder draaien! De
cursus wordt aangeboden door het IVN Deventer, in samen
werking met de Ulebelt.

Ook aan Ruimte voor de Rivier zal veel aandacht besteed worden
(foto Mike Hirschler)

iemand die natuurgids zou willen worden?
Meld je, of die persoon, dan aan bij Henriette Zengers,
henriettezengers@tulp.nu
Mike Hirschler
de cursus bedragen 30 euro per deelnemer, dit inclusief
aanbod van koffie en thee tijdens de pauze.
Zin om mee te doen?
Aanmelden kan bij Maike Nelissen:
per mail maikenelissen@upcmail.nl of
via telefoonnummer 0575 - 843869.

Om de cursus op een eenvoudige manier te kunnen volgen,
maken we gebruik van een Doe-boekje voor thuis waarin
je stap voor stap kennis kan maken met de basis van het
moestuinieren en drie lesavonden met de volgende drie
hoofdonderdelen:
1. Opstart (voorzaaien, zaaien, zaaiplan maken),
2. Begeleiding groeiperiode (invloed van water, zon, tem
peratuur, onkruid, grond, bemesting, verplanten en het
bijhouden van de groei met het moestuinboekje)
3. Oogst en vooruitblik naar het komend jaar (aandacht voor
bevruchting, wat kun je oogsten en wanneer, bemesting
van de grond). Het is handig om ook daadwerkelijk een
moestuintje te starten, als je meedoet aan de cursus. En dat
kan al op een klein stukje!
De cursusavonden worden gehouden bij de Ulebelt in
Colmschate, adres Maatmansweg 3, tel. 0570 - 653437 op
de donderdagavonden van 6, 20 april en 11 mei van 19.30
uur tot 21.30 uur, met een kleine koffie-/theepauze. De
cursus kan worden gestart met een minimum aantal aan
meldingen van 12 deelnemers.
De IVN-cursus Moestuinieren wordt verzorgd door Maike
Nelissen en Huub Mensink. Beiden zijn natuurgids IVN en
hebben kennis/ervaring met moestuinieren. De kosten van
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Inspiratieweekeind
duurzaamheid voor
IVN-ers
Afgelopen september organiseerde het landelijk IVN een
weekeinde in Groesbeek met als thema ‘duurzaamheid’.
Ons lid Jaap Wolf is daar geweest. Hierbij zijn relaas:.
Vrijdagavond werd de film "Bodemboeren" vertoond. Een
drietal boeren vertelt hierin hoe zij afwatering, verzuring
en overbemesting aanpakken. Ze gebruiken gerijpte droge
stalmest uit daarvoor aangepaste stallen, voor koolstof en
sporenelementen wordt compost gestrooid. De waterhuis
houding wordt verbeterd door het dichtrijden van de
bodem te vermijden. Door ondiep ploegen wordt verstoring
van het dierlijke en mycologische bodemleven beperkt en
voor het insectenleven worden rond weilanden kruidstro
ken aangelegd. De weiden worden ingezaaid met een
gras-klavermengsel dat zonder kunstmest zorgt voor de
benodigde stikstof. De boeren vertelden hun verhaal vlot
en boeiend vanuit de relatie die de mens via zijn voedsel
met de bodem heeft. Zie ook www.bodemboeren.nl .
Zaterdagmorgen waren er voordrachten over diensten van
ecosystemen aan de mens en biomimicri, leren van natuur
lijke voorbeelden. 's Middags waren er workshops om on
derwerpen te bespreken, zoals over de zeer snelle groei van
de wereldbevolking. 's Avonds volgde ik de inleiding ‘sto
rytelling’, over hoe een verhaal boeiend wordt.
Op zondagmorgen ging het naar het ‘voedselbos’. Het bos,
in een gletscherkom bij Groesbeek, is van nature moerassig.
De kom is heringericht met vooral maisakkers en raaigras
velden. Op een voormalig maisveld begonnen de broers met
natuurlijke vegetatieontwikkeling ter herstel van het bo
demleven. Voor waterberging is een sloot met verlaging van
de oevers naar hun terrein omgeleid. Het uitgegraven
mengsel is met niveauverschillen over het terrein verdeeld.
Over het hele terrein zijn fruitbomen aangeplant en rond
een nieuwe poel hoge bomen, zoals noot, tamme kastanje
en een bijzondere Koreaanse den (exoten mogen). Lagere
bomen zijn onder meer kweepeer en mispel. Het bos moet
zeven hoogtes krijgen van kruidlaag tot kruintop. Zon,
water en bodem bepalen waar geplant moet worden. In het
begin leveren snelle groeiers als wilg en els beschutting.
Het afgestorven materiaal blijft liggen. Met hulp van de
bodemdieren stijgt het koolstofgehalte in de bodem aan
zienlijk.
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Een voedselweb

De initiatiefnemers vertelden over een rupsenplaag op de
pruimen waar ze in het begin last van hadden en een
muizenplaag op de bodem. Maar de natuur doet zijn werk.
Vogels komen de rupsen eten en daarna komen roofvogels
hen en de muizen verorberen (zie het voedselweb). Vlakbij
heeft Staatsbosbeheer een natuurgebied met deels een
moerassig blauwgrasland, een concurrent maar ook een
versterking, vooral voor de fauna. Vogels trekken naar de
voedselrijkdom van het bos en een nestelende fret is uit
het blauwgrasland naar het drogere bos verhuisd.
Voor Deventer zijn de boeren en het bos ook erg interessant.
Ook voor onze IVN-gidsen is het goed om weet te hebben
van deze ontwikkelingen. Een keer een excursie ter plekke
zou geen gek idee zijn.
Jaap Wolf

Koolmees met rups

Buitenwijzer 11

Struikhazelaar
De struikhazelaar (de Corylus avellana) heeft een groeiwij
ze van 3 - 6 meter hoog en een breedte van 3.50 meter.
Bladeren zijn rond, gezaagd, donkergroen en in de herfst
geel. De bloemen in de vorm van katjes zijn mannelijk en
geelgroen van kleur. De vrouwelijke bloemen lijken op een
knop, waaruit de rode stempels steken. De hazelaar wordt
windbloeier genoemd, met haar bloeitijd in februari-maart.
De hazelnootvruchten hebben een geelgroen omhulsel, en
zitten vaak met vier bijeen. De hazelaar wordt toegepast
als windscherm en als vulhout. Ook zie je de hazelaar vaak
als ondergroei in bos, heggen en struweel. In het verleden
maakte men wel wichelroeden van het hout. Met het
buigzame hout vlocht men indertijd loofgangen.

Mannelijke katjes en vrouwelijke bloemen (foto Petro Hetjes)

De hazelaar prefereert lichte kleigrond en zavel. De struik
verdraagt schaduw, snoei en afzetten en kan matig tegen
wind. Na zo’n 7 tot 10 jaar bereikt een struik zijn volle
wasdom.
Er zijn diverse cultivars in de handel, zoals:
- Corylus a."Contorta", met gedraaide takken. Wordt voor
de paasdagen nogal eens versneden.
- Corylus a."Aurea", met geel tot geelgroen blad.
- Corylus a. "Heterophylla", met diep ingesneden blad.
- Corylus colurna is de boomhazelaar, bereikt een hoogte
van ongeveer 15 meter, met een half open kroon. De vorm
is eirond tot piramidaal. Stam: kurkachtig.
Volwassen hazelaar (achter sportcomplex Borgele) (foto Petro Hetjes)

Petro Hetjes

Petities helpen!

actievoeren en miljoenen handtekeningen verder, samen
met andere organisaties, hebben bereikt voor de Zuidpool.
Hierbij het bericht (van 26-10-2016) dat ik kreeg en dat in
middels ook al in de kranten heeft gestaan.
“Een gigantische overwinning voor de walvissen, pinguïns
en de ijskabeljauw die leven in de Ross Sea bij de Zuidpool.
Én voor miljoenen mensen die opkomen voor de bescher
ming van de zee. We hebben er tientallen jaren campagne
voor gevoerd, samen met vele andere organisaties. En nu
is het eindelijk zover: 24 landen en de EU hebben afgespro
ken dit unieke gebied voor de komende 35 jaar af te sluiten
voor o.a. visserij. Het gebied van 1.550.000 km2 is daarmee
een van de grootste beschermde stukken zee ter wereld.”

Niet iedereen zit te wachten op mails met daarin verzoeken
om te tekenen ‘voor de goede zaak’. Toch loont het de
moeite om het af en toe te doen. Je kunt altijd aanklikken
of je wel of niet op de hoogte wilt worden gehouden van
andere petities en/of de resultaten van waar je voor tekent.
Dat gaat erg goed, leert de ervaring.
Ik hoor mensen zeggen dat die ene handtekening toch niet
uitmaakt. Dat valt te bezien! Ik teken nogal wat van dit soort
zaken en af en toe is er resultaat. Het zijn de grote aantallen
die het hem doen natuurlijk. Vaak kan je dat al tijdens het
invullen zien: de teller loopt door. Dat dit geen fake is be
wijst o.a. het resultaat dat Greenpeace na tientallen jaren
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Zang en natuur
hand in hand
De Worp is in de middag van 13 mei toneel van een klin
kende samenwerking tussen Scola Dynamica, IVN en het
Radboudhuis. Het koor Scola Dynamica zingt een Rondje 
Natuur. Deels binnen, in het Radboudhuis, deels buiten in
het Worpplantsoen. "We maken als het ware een rondje,
letterlijk en figuurlijk", aldus Karel Tadema, dirigent en
componist van het koor.
Karel heeft jarenlang gedirigeerd in het Radboudhuis, een
vertrouwde plek voor hem.
Na de opening met liederen in het Radboudhuis lopen we
met het IVN richting de IJssel. Een gids vertelt over het
Worpplantsoen en de bomen aldaar, waarna Scola Dyna
mica de natuur bezingt. Het is mogelijk mee te zingen voor
het publiek.
Scola Dynamica verheugt zich er op u te mogen begroeten
op 13 mei om 15 uur! Het koor is al volop bezig met instu
deren van nieuwe stukken zodat er in mei een mooi eve
nement kan plaats vinden. Radboudhuis, Twelloseweg 4,
Deventer.

Van onder de
Lebuïnustoren
Buiten ligt er sneeuw op de daken en zelfs overdag vriest
het licht. Dit duurt natuurlijk maar een paar dagen en dan
is het weer voorbij. Het is in mijn beleving vooral mooi en
vanuit mijn raam lijkt het een Anton Pieck-tekening.
Heeft de natuur daar last van, die arme vogels bijvoorbeeld?
Geen idee. Maar het kaf wordt vast wel van het koren ge
scheiden, misschien nog het meest bij allerlei exotische
planten die uit tuinen verwilderen. Helaas wordt lang niet
al het kaf gescheiden. Rampzalig is het hand-over-hand
toenemen van Japans knoopkruid, watercrassula en nog
veel meer. Deze soorten woekeren ontzettend en er blijft
van de oorspronkelijke vegetatie niets over. Bestrijding is
amper te doen. Wie voelt zich daar verantwoordelijk voor?
De gemeente niet: als het verkeer er maar geen last van
heeft. Natuurliefhebbers ook niet al te veel want wie
adopteert een gebiedje (met of zonder toestemming) om
die vrij te houden van invasieve exoten? Bij mijn woon
plaats Doesburg doe ik dat wel. In een zeer fraai gebied
doken na een tuinafvalstorting ineens reuzenbereklauwen
op. Binnen een paar jaar stonden er tientallen: maar nu niet
meer. Reuzebereklauwen zijn nog redelijk gemakkelijk te
bestrijden.
Maar terug naar de winter: ook mee gedaan met de Natio
nale Tuinvogeltelling? Vooral als je van te voren veel voert
kun je veel vogels in de tuin lokken. Het half uur van de
telling laat je natuurlijk pas beginnen als er veel vogels of
een bijzondere soort in je tuin zit. Vogels hebben daar echt
geen last van en zo zie je nog eens wat. Voeren gebeurt al
decennia en het zien van vogels in je eigen tuin leidt tot
waardering en dat zal al menig natuurbeschermer hebben
opgeleverd!
Erik Lam Stadsecoloog gemeente Deventer
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De repetities van Scola Dynamica zijn in volle gang (Anja Timmerman)

Voor meer informatie: Annemarie Overbeek, 06 - 4162 7440
of www.scoladynamica.nl

50 jaar
Vogelwerkgroep
Dit jaar viert Vogelwerkgroep de IJsselstreek haar 50-jarig jubileum. En dat wordt gevierd!
Schrijf de volgende data in je agenda en doe mee:
Publieksexcursies in de ochtenden van 13 mei, 8 juli en
23 september
Vogelfestival op de Ulebelt op 24 juni, van 10-16 uur
De plaatsen voor de excursies (uiteraard in en om Deventer) worden nog bekend gemaakt
Het Vogelfestival op 24 juni:

-

Tijdens het festival zijn er de hele dag door spelen voor
jong en oud; uiteraard hebben ze allemaal iets met vogels
te maken. Er worden diverse workshops en demonstraties verzorgd, b.v. nestkasten maken, een beginnersles
vogels kijken, iets over het ringen van vogels, enz. Er komt
een spectaculaire woordcarver met een kettingzaag een
vogel zagen uit een boom en er zijn een aantal andere
demonstraties.
We nodigen een tuinvogelconsulent uit en vanuit de Ulebelt maken we vogelexcursies en een speurtocht. Voor
de grote en kleine knutselaars is er een knutselhoek met
diverse knutselactiviteiten: o.a. kraanvogels vouwen of
een vogelmasker maken. Kortom, het belooft een gezellig
en gevarieerd festijn te worden waarbij iedereen van
harte is uitgenodigd.
Tzt meer info op: www.vwg-deijsselstreek.nl

Helpt de vogels!
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Duurzaamheid 6:
Flessenwater? Niet
doen!
De meeste soorten bronwater komen uit precies dezelfde
waterwinningsinstallaties als kraanwater. Bronwater is
niets anders dan heel duur leidingwater!
Overal zie je mensen tegenwoordig de hele dag uit plastic
flessen lurken. Even los van het feit dat het helemaal niet
goed is voor je lijf om elk kwartier een beetje water tot je
te nemen, is er veel loos met de flesjes waar het in zit én
met het water zelf. Reclamecampagnes van de grote ma
kers van bronwater en mineraalwater moeten je doen ge
loven dat kraanwater niet goed is, en dat op basis van tal
van argumenten die niet wetenschappelijk zijn bewezen.
Welnu: nergens op de wereld is het kraanwater zo goed als
in Nederland. Natuurlijk zijn er smaakverschillen, afhan
kelijk van waar het water vandaan komt (uit een rivier of
bijv. uit de grond) en de wijze van zuivering, maar kwalita
tief is er echt niets aan de hand. Daar moeten we op ver
trouwen. Als er ergens goed op gelet wordt in Nederland is
het wel op water! Bovendien kan mineraalwater allerlei
stoffen bevatten die we vaak helemaal niet in die hoeveel
heden willen: kalk, zout, zware metalen en nutteloze vita
mines die extra zijn toegevoegd.
Nog een leuk feitje dat je aan het denken moet zetten:
plastic flesjes zorgen jaarlijks voor miljoenen tonnen aan
plastic afval en waar laten we al dat plastic? Recycelen
wellicht, maar voor hetzelfde geld ligt het buiten in het gras
of in een sloot; voor eeuwig.
En dan de kosten: een liter Sourcy Naturel kost bij de AH
€ 0,69, bij kiosken en restaurants natuurlijk veel meer.
En dat terwijl je 1 m3 (1000 liter) zuiver kraanwater kunt

Boerenkoolperikelen
De afgelopen weken kregen we regelmatig vragen over de
boerenkool. Wij willen wel boerenkool verkopen, graag
zelfs, maar de boerenkool is niet zo jofel op dit moment (we
schrijven de eerste week van februari). Eerst dachten we
dat het aan ons lag en hebben we op het land en aan de
keukentafel wel 10 verschillende redenen bedacht waarom
dat zo zou zijn. Ligt het aan het ras, het weer, de bemesting,
tijdstip van planten of combinaties hiervan? Geen idee.

bemachtigen voor ongeveer € 1,50 (inclusief vastrecht en
BTW). Dat is 1,5 cent voor één liter. Belachelijk goedkoop,
als je het mij vraagt, maar toch. Maar het is wel even meer
dan 46 keer goedkoper! In restaurants ben je al snel 100
keer goedkoper uit als je om gewoon kraanwater vraagt.
Dus: trap er niet in, doe het milieu én je eigen portemonnee
een lol en drink Nederlands leidingwater, beter kan je het
niet krijgen.
Mike Hirschler
Zie ook:
https://www.salusi.nl/verschil-mineraalwater-bronwater-
kraanwater/
http://www.cijfernieuws.nl/waterprijzen/
https://youtu.be/suOvqKso9Xs
http://www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/water
weetjes/prijs-van-water/Pages/default.aspx
http://schrijf.land/4469/water-in-flessen-grootste-oplichtingen-ongezond

Warter uit de fles of water uit de kraan?

Tijdens een vergadering met collega's uit de regio bleek dat
wij niet de enigen waren met dit probleem, want dat nie
mand nog mooie boerenkool had. En dat geldt niet alleen
voor de regio, want op de bestellijst van Odin Estafette
wordt op dit moment Spaanse boerenkool aangeboden. Is
daar de vorst overheen geweest? Ik dacht het niet!
Daarom even wat spijkers met koppen over boerenkool:
- Boerenkool kan helemaal niet zo goed tegen vorst. Bij een
droge vorst van een graad of 10 ziet de boerenkool er niet
meer uit: de jonge blaadjes in het hart bevriezen. De indu
strie weet dat ook en die oogsten boerenkool in septem
ber en vriezen het daarna in.
- ‘De vorst moet erover heen’. Dat was vroeger zo: boeren
kool had net als veel andere groentes veel bitterstoffen
en die worden bij kou/vorst omgezet in suikers, die een
beetje als antivries werken; de kool wordt dan net wat
zoeter. Tegenwoordig zijn uit bijna alle groentes, ook bij
boerenkool, de bitterstoffen wegveredeld en hoeft de vorst
er niet meer over.
Jopie Duynhouwer, ecologisch boer op De Bannink

Foto: Mike Hirschler
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Het verschil tussen
amfibieën
Het is weer paddentrek nu, of binnenkort, en dan is het zaak om
te weten wat je overzet.
Er zijn 3 hoofdgroepen van amfibieën in Nederland te
vinden: kikkers (6 soorten, die allen in onze provincie zijn
te vinden), padden (5 soorten, waarvan 2 in Overijssel) en
salamanders (5 soorten, waarvan 2 in Overijssel).

zwarte stippen en over de rug loopt altijd (!) een lichtgroe
ne streep. In Deventer zal bij het overzetten in februari/
maart zelden een groene te vinden zijn, vooral ook omdat
deze pas veel later in het seizoen uit hun winterslaap
komen. Verder zijn het juist de groene kikkers die zo hard
kwaken in je vijver, de bruine hoor je amper, die bubbelen
maar wat.
Bruine kikkers: hebben een bruine driehoek achter het oog
(maar soms ook niet!). Hij kan veel kleuren hebben, van
(donker)bruin tot groen tot roodbruin, dus pas op. Als
hoofdkenmerk heeft de bruine altijd (!) een richel aan beide
zijkanten van de rug, een patroon van donkere vlekken en
een ‘gemarmerde buik’.
Heikikkers: lijken heel veel op de bruine, want die hebben
ook een zwarte driehoek achter het oog. Heikikkers hebben
echter altijd (!) een lichte streep over de rug die op de kop
eindigt, iets voorbij de ogen. Dat heeft een bruine zeker niet.
In de paartijd wordt het mannetje blauw van kleur, maar
dat duurt maar een week. Komen niet voor in Deventer.
Boomkikkers: zijn de kleinste van het stel en zijn vaak te
vinden in (braam)struiken langs water. Boomkikkers heb
ben pootjes met zuignapjes eraan en een bruine streep aan
de zijkant van het geheel groene lijf. Ze kunnen vreselijk
hard kwaken maar het verschil met groene kikkers hoor je
meteen. Mocht je ze zien en horen tegelijk: boomkikkers
hebben een kwaakblaas onder de bek, groene kikkers
hebben aan iedere zijkant van de kop een kwaakblaas.
Komen niet voor in Deventer.

Kleine Watersalamander (foto Mike Hirschler)

Salamanders
In Overijssel komen de kleine watersalamander en de
kamsalamander voor. Het verschil is duidelijk: ze zijn alle
maal zwart van boven, maar: de kleine watersalamander
heeft een oranje buik met zwarte en/of blauwe vlekken en
de kamsalamander heeft een knalgele buik met zwarte
stippen en tevens hebben de tenen gele nagels. Er zijn nog
andere kenmerkende verschillen, maar die zijn van tijde
lijke aard in de baltstijd. Die kan je zelf opzoeken op inter
net; zie onder.
Gewone pad (foto Mike Hirschler)

Groene kikkers (foto Mike Hirschler)

Kikkers
Daarvan kennen we hier de bruine, de groene, de boomkik
ker en de heikikker. Van de groene kikkers zitten er een
drietal soorten in een zgn. ‘complex’. Zo komen we aan 6
soorten. Het onderscheid tussen die 3 groene is bij het
overzetten niet belangrijk, als je maar weet wat de hoofd
kenmerken zijn.
Groene kikkers: zijn altijd groen (maar pas op, ook bruine
kikkers kunnen groen zijn!), de buik is wit met of zonder
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Padden
In Overijssel komen de gewone pad en de rugstreeppad
voor, maar in en om Deventer alleen de gewone pad. Deze
pad heeft geen gladde huid, zoals bij kikkers, maar er zitten
‘wratten’ op (die overigens helemaal geen kwaad kunnen).
Padden kunnen niet zo ver springen als kikkers, maar
kunnen goed lopen, omdat ze kortere achterpoten hebben.
Het zijn vooral padden die omkomen bij de trek omdat de
mannetjes midden op de weg gaan zitten om de vrouwtjes
beter te kunnen ruiken.
Bij de paddentrek in Deventer vinden we vooral kleine
watersalamander, bruine kikkers en padden, heel veel
padden.
Kijk op de site www.ravon.nl voor veel meer info, geluiden
en verspreidingskaarten. Op de site www.padden.nu en de
site van onze eigen amfibieënwerkgroep www.paddentrek
deventer.nl kan je de hele paddentrek en de resultaten van
overgezette dieren e.d. goed volgen.
Mike Hirschler
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Raadselplaatje
Dit is een braakbal van een ijsvogel.
Dat was een bijzondere vondst. Hij lag bij mij op de steiger
van de poel. Het geval bestaat uit een wit mengsel van
schubben en graten van kleine vissen, vooral stekelbaars
jes. Het is bijzonder zoiets te vinden, want het spul weegt
niets. Bij de eerste de beste windvlaag is ie weg en norma
liter zit zo’n ijsvogel natuurlijk lekker te braken boven water
en dan vind je ook niets terug. Puur geluk dus! Genoeg
hierover, want wat is een braakbal en wie maken die?
Een braakbal is niets anders dan een hoop onverteerd
voedsel, vaak dierlijke resten, die zijn uitgespuugd. Volgens
Wikipedia worden braakballen alleen geproduceerd door
roofdieren. Daar ben ik het niet mee eens, ik zie tenminste
de gemiddelde vogel niet als roofdier. Veel vogels (uilen
bijvoorbeeld, die trouwens niet onder de roofvogels vallen!)
slikken hun prooi in een keer naar binnen, roofvogels
scheuren ze eerst in stukken. Maar ook andere dieren
kunnen dat onverteerde spul niet uitpoepen, dus blijft er
nog maar één andere weg over: via de voorkant. Als je dat
zo ziet gebeuren op een filmpje, dan ziet dat er hoogst
ongemakkelijk uit. Maar goed, ze zijn het gewend, zullen
we maar zeggen.
Het meest bekend zijn de braakballen van uilen. Daarin
zitten bijv. haar, veren en skeletdelen van muizen en vo
gels. Bekend zijn ook de braakballen van klapeksters, die
vaak bijna geheel uit keverschilden bestaan, maar ook van
meeuwen, waar van alles in zit, van reigers, waar mollen,
muizen, vis en kikkerresten in zitten, enz…

Ook kleine vogels als bijvoorbeeld roodborst en merel
produceren braakballen met resten van insecten. En nog
veel meer dieren doen het. Ook katten hebben braakballen,
want al dat gelik aan je vacht brengt toch veel ongenood
haar naar binnen. Wist je dat ook koeien ‘braakballen’
hebben? Die braken ze echter niet uit, die blijven in de maag
zitten. Koeien likken zichzelf en elkaar en soms kan je in
de maag van koeien dan ook dikke haarballen vinden, zo
groot als een jeu-de-boule-bal. Als het er teveel worden,
krijgt het dier daar zeker ook last van. En zo heeft elk dier
een andere braakbal. Je kan je er vaak aan zien wie hem
geproduceerd heeft, Google maar eens op ‘zoekkaart
braakballen’. Vind je toevallig eens een braakbal, pluis hem
eens uit en je gaat vast interessante ontdekkingen doen!
Mike Hirschler

Het nieuwe raadselplaatje: wat is hier aan de hand?

