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Bestuurlijkheden

Deel jouw ervaringen en groene belevenissen met ons!

De eerste koude nachten dienen zich aan. Letterlijk een “frisse
neus” halen buiten. En in de overgang van herfst naar echte
winter denk ik al sloffend door de bladeren met weemoed aan
onderstaande gedicht van mijn vader.

Kopij welkom tot zondag 12 februari 2017
Voor kopij geldt: maximaal 350 woorden, graag vergezeld
van foto's in HR-kwaliteit.
Per e-mail: Maike Nelissen - maikenelissen@upcmail.nl
Vragen over hoe en wat? Neem contact met ons op.

Lokroep
Ik slof door het verdorde blad
gevallen, wat ik heb gehad
en kijk met lede ogen aan
hoe boven mij naar ‘t Zuiden gaan
reikhalzend in hun lichtend spoor
met mijn verlangen ervan door
en laat mij in het lage zonlicht staan
(Hylke Arntzen)
Herkenbaar? Laten we samen vooral lekker doorsloffen met
frisse neus en wind in de haren.
Er staan weer diverse mooie IVN-dingen op stapel: op 27
december gaan we uitbuiken na kerst op de Oostermaat,
en reserveer vast 22 januari voor de nieuwjaarsreceptie.
Het knotseizoen is volop bezig. En de eerste plannen wor
den gesmeed voor een nieuwe Natuurgidsencursus.
Meer vind je op onze website (www.ivn.nl/afdeling/deven
ter). Deze is overigens onlangs ook helemaal “opgefrist”,
met dank aan Maike Nelissen. Een aanrader om ook digitaal
even rond te neuzen en te duiken in bijvoorbeeld de digi
tale diersporengids, onze facebookpagina of het onderdeel
‘producten’ met bijvoorbeeld de literaire struinwandeling
voor wie meer buitengedichten wil...
Tot buitens!
Groet, Klaartje Arntzen
Namens het bestuur...

Even inzoomen
Schrijf mee!

Lensgal op Zomereik (Quercus robur) veroorzaakt door
een galwesp (foto Mike Hirschler).
Dit is bij uitstek het jaargetijde om met een loepje al die
kleine galletjes te bestuderen!

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
Foto voorpagina: 3 cm groot bruin kikkertje in een oranje
bekerzwam op Nieuw Rande (foto Esther van Assen).
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Van de redactie

En opeens werd het koud. Echt koud. Van een kwakkelzomer gingen we over in een fantastische, erg lange herfst
vol mooie kleuren, bijzondere waarnemingen en veel late
'laatstelingen' op waarnemingen.nl. Tot gisteren, eind
november 2016. Vanmiddag heb ik gelukkig nog tijd gehad
om in de zon foto's te maken van fris bevroren laatste
goudsbloemen en de rijp op snijbiet. Tijd om met een
warme kop thee en een (niet-duurzaam) kaarsje vooruit te
kijken naar 2017 en een redactioneel voor ons mooie leden
blad te schrijven.
Als redactie kijken we graag vooruit naar activiteiten die
de aandacht verdienen. Ook kijken we terug op de inspan
ningen van onze leden in de afgelopen periode. Waarom?
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de aandacht die ieder
van jullie besteedt aan de omgeving om zich heen, aan de
natuur en aan onze vereniging van belang is.
Zo staan we in dit nummer met plezier stil bij de nieuwe
online diersporengids van Jeroen Kloppenburg en Tom
Dekker. Laat je inspireren! Hoe mooi is het om tijdens een
wandeling niet alleen de lucht af te turen naar mooie he
melveroveraars, maar ook grondige sporen van klein en
groot te ontrafelen. En alles daartussen.
Mag ik je daarom vragen om met volle teugen van het on
verwachte weer buiten te genieten? En neem tussendoor
deze wintereditie ter hand om na te genieten en inspiratie
op te doen. Maar vooral, om jullie allemaal enthousiast te
maken om samen met andere IVN-ers op pad te gaan en
grenzen te verleggen in 2017.
namens de redactie, Esther van Assen
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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
REDACTIE:
via Maike Nelissen
maikenelissen@upcmail.nl & 0575 - 843869
IVN DEVENTER:
Extra informatie over onze werkgroepen en
activiteiten is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/deventer

Een bevroren laatsteling van 2016: Uitgebloeide goudsbloem op 30 no
vember 2016 (foto Esther van Assen).
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Wij zoeken....
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Van onder de
Lebuïnustoren
Ergens in de tweede week van november liep ik in een pauze
over het dakterras van het gemeentehuis, verrekijker bij de
hand. De mist was opgetrokken en er was een flink uitzicht.
Zouden er al kraanvogels langskomen? Nabij Diepholz
(omgeving Osnabruck) zitten er momenteel 50.000, maar er
zit “te weinig oost in de wind” om ze hierheen te drijven.
Bij oostenwind zal ik elke pauze boven de stad doorbrengen!
Of zou er misschien een groepje pestvogels over komen?
Immers, ze worden op veel plekken in Nederland gezien.
In zuid-Zweden steken er honderden over naar Denemar
ken. Wanneer zouden ze Deventer aan doen?

Plots vliegt er een grote gele kwikstaart over mijn hoofd.
Deze soort van beken en oevers overwintert regelmatig in
steden. De dakgoten en platte daken waar water in staat
zijn voor de grote gele kwik een waar estuarium.
Een paar weken geleden kwam een grote bonte specht naar
het terras en ging even op een muur zitten. Wat heeft die
daar nu te zoeken?
Zo zie je maar weer, er kunnen altijd onverwachte waar
nemingen op de gekste plekken gedaan worden. Loop maar
eens langs de waterpartijen van de stad, de Vijfhoek of
Colmschate. Grote kans dat je een ijsvogel ziet. Niet dat die
stedelijke waterpartijen nu zo’n fantastische biotoop voor
de ijsvogels vormen. 2016 is een topjaar voor de ijsvogels
geweest, daarom zie je ze nu op dit soort plekken. Ook heel
vroeger zijn er uiteraard topjaren voor ijsvogels geweest,
getuige bijgaand krantenartikeltje uit het Deventer Dagblad
van 11 november 1936.

Uit het Deventer Dagblad, 11 november 1936

Diersporen online
Het project Diersporengids.nl is nu online! Een online sporengids
voorzien van vele foto's en video's.
Voorheen bekend als DierSporen.info gaat dit project
voortaan door het leven als Weylin Tracking. Twee goede
bekenden uit IVN-kring zitten hierachter: Jeroen Kloppen
burg en Tom Dekker hebben de afgelopen jaren veel
energie en nog meer enthousiasme gestopt in het uitwer
ken van sporen van dieren en weten dit op een leuke manier
over te brengen op anderen. Dat ze daar heel goed in slagen,
weten de meeste IVN-ers allang uit eigen ervaring. Het is
leuk dat de Diersporengids nu ook online is. Hiermee heb
je (ook) in het veld een schat van informatie bij je.
Diersporengids.nl is een online sporengids. Met behulp van
multimedia worden sporen inzichtelijk gemaakt. Gedetail
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Erik Lam, Stadsecoloog gemeente Deventer

leerde tekeningen geven de prenten van een dier weer.
Foto’s geven vervolgens een beeld van het spoor zoals die
in de praktijk gevonden wordt. Video’s tonen dieren die
sporen maken. Verschillende zoeksleutels helpen om
sporen te determineren. Abonnees kunnen reageren op de
inhoud en zo bijdragen aan de collectieve kennis. De
website is bedoeld voor een ieder die zich verdiepen wil in
de fascinerende wereld van diersporen. Het is zowel thuis
op groot scherm te gebruiken als op een mobiel. Op deze
manier heb je deze diersporengids altijd bij je!
De Diersporengids is te vinden op www.diersporengids.nl.
Voor gebruik van de gids geldt een jaarlijkse abonnements
prijs van €14,95 voor particulieren. Veel informatie is ook
gratis te krijgen, daarnaast kun je je abonneren op een
nieuwsbrief. Doen!
Maike Nelissen

IVN deventer

Zorgtuin Molenenk
In mei 2016 is zorgtuin De Molenenk gestart op een gedeelte van
het terrein aan de Overstichtlaan 1 te Deventer, beschikbaar
gesteld door Het Groenbedrijf.
Nu is een moestuin beginnen in mei een beetje aan de late
kant, dus we liepen het hele seizoen wat achter de feiten
aan. Maar eind augustus/september stond toch de hele tuin
vol groenten. Samen met mensen met een beperking (li
chamelijk, verstandelijk, psychisch), ouderen, uitkerings
gerechtigden, vluchtelingen, vrijwilligers en buurtbewo
ners verbouwen we hier groenten, fruit, kruiden en eetba
re bloemen op natuurlijke wijze. Dit doen we met zorg voor
mensen, natuur en omgeving. We gebruiken biologisch
zaad, biologisch pootgoed en biologische mest en kweken
zonder kunstmest en gifstoffen.
De Molenenk ligt aan het Nieuwe Plantsoen; één van de
mooiste plekken in Deventer. Hier is van alles te zien en te
horen: roekenkolonie, buizerdfamilie, konijnen, eek
hoorns, egels, muizen, gaaien, grote bonte spechten
(prachtige spechtenboom met vele gaten) en groene
spechten. Veel kleinere vogelsoorten hebben een vaste plek
(roodborstje, winterkoning, heggemus) en af en toe komt
er een hele groep vogels langs; staartmezen bijvoorbeeld.
Waarschijnlijk zit er op het terrein zelfs een boommarter.
Verder ook te vinden: padden, neushoornkever, struik
sprinkhaan, koolwitjes, atalanta, distelvlinder, dagpauw
oog, kleine vos, grote walstropijlstaart, schaapje (rups),
wapendrager (rups), guichelheil, geschubde inktzwam en
de vliegenzwam.
Komende winter gaan we een terras aanleggen en hopen
we rondom de akker het terrein aan te kleden met vele
eetbare bloemen, vlinder- en bijenplanten. En er komt
(hopelijk deze winter) een ingang aan de kant van het

Twee bewoners van Molenenk: Boven de Struiksprinkhaan (goed kijken..).
Onder de Gewone pad (foto's De Molenenk).

Nieuwe Plantsoen. Nu is De Molenenk toegankelijk via het
elektrische hek van het Groenbedrijf waar op maandag,
woensdag en vrijdag een grote koebel hangt waar je hard
aan kunt/moet klingelen. Mochten we het niet horen, bel
dan 06 - 28398243.
Mocht je vogelnestkasten of vleermuizenkasten over heb
ben of willen maken, stekjes/zaden over hebben van vlin
der/bijenplanten (ijzerhard al aanwezig) dan zijn die van
harte welkom (bijv. lavendel, Echinaceae, herfstaster, ko
ninginnenkruid, hemelsleutel, oregano, lieve vrouwe bed
stro, geel duizendblad, duizendschoon, dropplant, hyssop,
maarts viooltje, scabiosa of duifkruid, Zeeuws knoopje).
Bollen zijn ook welkom (sneeuwklokjes, liatris, scilla, mini
narcissen en blauwe druifjes).
We hopen dat we op het gebied van educatieve activiteiten
voor volwassenen en kinderen regelmatig samen kunnen
werken met het IVN. Uiteraard kun je bij ons rondkijken en
groenten kopen. Lekker lokaal, zo van de akker op je bord.
Ter plekke geoogst. Lekker vers en gezond.
Dus graag tot ziens!
Zie ook www.demolenenk.nl
Saskia Hendrickx

Deelnemers en vrijwilligers verzorgen het onderhoud (foto De Molenenk).

Winter 2016

...IVN-Gidsen...
Buitenwijzer
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GG nummer 38. Heerlijk hondenweer
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.
Binnenblijvers hebben altijd ongelijk. Op 5 november kwam
de Zoogdiervereniging in Deventer bij elkaar voor de ALV.
Vanuit het IJsselhotel hadden we een mooie uitvalsbasis
voor de excursie van ‘onze’ Tom Dekker naar de Ossen
waard. Net toen we wilden vertrekken, brak de hel los. Het
hagelde keihard. Wat nu? Even de bui afwachten…

Later in de wilgenbosjes liet Tom ons een raar bouwsel van
grote takken zien. Het leek wat op een beverburcht, maar
het was platter. Het bleek een hoogwaternest van een
zwaan, om droog te kunnen rusten.
Langs de nevengeul werden we getrakteerd op een prach
tige regenboog boven de stad. Vervolgens zag iemand
tussen de ganzen een flamingo en twee deelnemers hadden
een bever gezien. Ik heb hier nog nooit overdag een bever
gezien, dus ik was wat sceptisch. Terwijl het tijd was voor
de borrel, kwam er een beverkop boven de waterlijn en ging
naar de overkant. Alle mensen (±25) zagen hem, het moest
niet gekker worden!
Tip van Zoogdiervereniging.nl: In 2017 volgt een vleermuis
de das op. Dan is het 'Het Jaar van de Laatvlieger'.
Jeanette Boogmans

Echt hondenweer (foto Jeanette Boogmans)

Lange nachten
De nacht van zaterdag 29 oktober 2016 was weer de echte start
van ons wintergevoel: De wintertijd ging van start. Het moment
bij uitstek om stil te staan bij het belang van donker.
Tijd voor de Nacht-van-de-Nacht op De Ulebelt!
Op de vooravond van de winterse-tijdswissel organiseert
De Ulebelt jaarlijks een zintuigenprikkelend avondpro
gramma, inclusief een spannende nachtwandeling over het
terrein. Natuurlijk is dit niet zomaar een wandeling, maar
een wandeling in het donker, vol verrassingen en avontu
ren voor klein en groot. Ook wij als IVN Deventer dragen
dan ons steentje bij in de vorm van een vertellend avontuur
tussen de nachtdieren.
Deze nacht hadden wij gezelschap van de das, de steen
marter, de kerkuil, en een mooi ransuiltje. 'Onze' route door
de natuurspeeltuin hadden we met kaarsen gemarkeerd
("lampjes verplicht uit!"). In kleine groepjes en vol bravoure
kwam klein en groot op bezoek bij onze verhalenvertellers
over de nachtdieren in onze directe omgeving. Wat dan
heerlijk is: soms zitten er kinderen bij die heel veel weten
en dat ook durven te vertellen! Dan weet je dat je avond
zeker weer de moeite waard was. Volgend jaar oktober zijn
we weer van de partij!
Maar eerst Earth Hour op de vooravond van de tijdswissel
op 25 maart 2017. Ook dan wordt het donker gevierd met
allerlei evenementen en vooral een oproep aan iedereen
om een uurtje alle lichten te doven. Zowel klein als groot,
mens en bedrijf. Doen jullie mee?
Esther van Assen

Winter 2016

Terwijl Mike Hirschler vertelt over de nachtdieren om ons heen beziet het
bosuiltje vanuit de boom alle IVN-praatjes tijdens de Nacht van de Nacht
(foto's Maike Nelissen).

...Bestuursleden..
Buitenwijzer
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Agenda

Paddentrek 2017

Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/afdelingen/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl

Op zondag 19 maart zijn er twee informatie-excursies
rondom de paddentrek; om 10.00 uur en om 19.00 uur bij
de Watertoren aan de Ceintuurbaan 401 te Deventer.

zondag 18 december 14.00 uur
Midwinterhoorn
Locatie: Gorsselse Heide
Info: IVN Zutphen-Warnsveld, of
www.ivn.nl/afdeling/zutphen-warnsveld

Op locatie wordt er informatie gegeven over amfibieën en
de paddentrek in het algemeen. Bij de avondexcursie is
het aan te bevelen een zaklantaarn, een emmer en een
veiligheidshesje mee te nemen. Een mooie gelegendheid
om zelf deze dieren van dichtbij te bewonderen. Ook erg
leuk voor kinderen om mee te helpen met de paddentrek.

dinsdag 27 december
Uitbuiken-na-de-Kerst-wandeling
Start: Kruising Bathmenseweg/Oerdijk, Lettele
Info: Gerrie Roetert 06 – 2513 5575
dinsdag 27 december 14.00 uur
FLORON Plantenjacht 2016 i.s.m. KNNV/IVN
Start: Albert Zweitzer standbeeld, De Brink, Deventer
vrijdag 6 januari 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Wechelerveld
Start: Parkeerplaats t.o. Wechelerweg 41, Schalkhaar
Info: Gerrie Roetert 06 – 2513 5575
zondag 22 januari
Nieuwjaarsreceptie IVN Deventer
Tijdstip en locatie volgen per nieuwsbrief

Info en aanmelden via: Adrianatimmermans@gmail.com,
06 – 536 17871 en/of via www.paddentrekdeventer.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
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
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

Roodborst als compagnon in winterse tuin (foto Esther van Assen).

vrijdag 3 februari 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Oud Rande
Start: Kerkplein Diepenveen
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: IVN-website
Vanaf 1 januari 2017 wordt aan deelnemers van de pu
blieks-excursies een verplichte kleine bijdrage gevraagd:
€ 2 voor volwassenen en € 1 voor kinderen.

februari (details volgen per e-mail aan leden)
Leden/gidsenbijeenkomst
vrijdag 3 maart 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Baarlermars
Start: Kruising Grondhuisweg/Zandwetering, Diepenveen
Info: Gerrie Roetert 06 – 2513 5575
woensdag 15 maart
Algemene ledenvergadering
Tijdstip en locatie volgen per nieuwsbrief
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Knotdata 2017
De knotploeg van IVN Deventer gaat weer aan het werk
op de volgende zaterdagen van 9.15 uur tot 13.30 uur.
Data zijn: 7 januari, 21 januari, 4 februari, 11 februari
(reservedatum), 18 februari, 4 maart en 18 maart.
Ook eens meedoen met de knotgroep? Neem vrijblijvend
contact op met Lieme Glazema, coördinator van de
knotploeg IVN Deventer. Tel. 0570 - 656 401 of e-mail:
l.c.glazema@concepts.nl.

Knotten in de Wilpse klei: (k)noeste arbeid met veel plezier!

Herfstbomeneer
Tja, een beetje trots mogen we als IVN Deventer wel zijn! Dit
najaar is namelijk de oude (veteranen-)eik op Brinkgreven uitgeroepen tot Deventers' Mooiste Herfstboom!

Wanneer de knotploeg (hier in de Wilpse Klei) geen afnemers heeft voor
het gesnoeide hout, wordt er een mooi vuur van gemaakt (foto Rob Boon).

Vanuit IVN Deventer hebben vier gidsen-in-opleiding in
2013 een bomenwandeling door park Brinkgreven opgezet.
Park Brinkgreven, van oorsprong Landgoed Brinkgreven,
bevat namelijk een keur aan prachtige bomen die zeker de
moeite van een bezoekje-met-verhaal waard zijn. Sinds
2013 geven we daarom met regelmaat rondleidingen over
Brinkgreven, aangevuld met de routefolder.
Tijdens de rondleidingen slaan we de prachtige oude eik,
de 'veteranen-eik' aan de oostzijde van het park natuurlijk
niet over. Knoestig gebogen, de wereld nog niet moe, maar
wel gastheer voor menig biefstukzwam of zwavelzwam, is
deze statige boom van mogelijk 300-jaren oud een waarlijk
monument voor de gemeente Deventer.
Paulien, Anja, Karen en Esther

De oude Veteraneneik op Brinkgreven is ook een heerlijk klimtoestel voor
eekhoorns. In 't voorjaar zelf te zien! (foto Esther van Assen)
De winnende, oude eik op Brinkgreven, de Veteranenboom
(foto Esther van Assen).

Winter 2016

...Redactieleden..
Buitenwijzer
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Natuurliefhebbers in Deventer
Een paar avonden per jaar zijn natuurliefhebbers in Deventer
welkom op een informele en informatieve avond, georganiseerd
door stadsecoloog Erik Lam. Ondertussen heb ik er al een paar
bijgewoond, en net als eerdere keren was ook deze avond in no
vember de moeite waard.
Deze keer ging het onder andere over de ontwikkelingen
rondom de Veenoordkolk, een kolk die iedereen vaak ge
noeg ziet vanaf de A1. Daar vinden nu allerlei werkzaam
heden plaats. Het gaat hier om een zandzuiggat; een diepe
plas met maar weinig leven. In de Veenoordkolk is inmid
dels bagger gestort (afkomstig van Ruimte voor de Rivier)
en ecologische waarden krijgen hier nu voorrang. Er zijn
oeverzwaluwwandjes en sterneneilanden gemaakt plus
grillige oevers (en daardoor veel meer oeverlengte) waar je
niet gemakkelijk doorheen kunt struinen.
Veenoordkolk vanuit een drone (richting Zuid - foto via Erik Lam).

En over gierzwaluwen gesproken: de Vogelwerkgroep IJs
selstreek heeft 100 gierzwaluwkasten getimmerd op ver
zoek van de jubilerende KNNV om bij particulieren op te
hangen. Er zijn nog steeds kasten beschikbaar voor wie
voldoet aan de randvoorwaarden (op te vragen bij secreta
ris@deventer.knnv.nl). Ook enkele grotere huiszwaluwtil
len zijn en worden geplaatst door de Vogelwerkgroep, zoals
enige tijd geleden bij de Ulebelt en bij Den Nul.
Ook bijzondere planten in de Gooiermars, het werk van de
Paddenwerkgroep van het IVN, vruchtgebruik in openbare
ruimte en het provinciale Bijenberaad kwamen aan de orde.
De opzet van de avonden bood veel ruimte voor allerlei
natuurinitiatieven en –ontwikkelingen in de stad en de
mogelijkheid om elkaar hierin te ontmoeten. Een geslaagde
opzet, was de unanieme mening van de aanwezigen die
ongeveer met de benen buitenboord hingen in het Vogel
paviljoen. Bovendien zijn de natuurvrijwilligers in de stad
van grote waarde voor de stadsecoloog, om te helpen om
de Deventer natuur beter voor het voetlicht te krijgen.
Een goed voorbeeld van samenwerking tussen vrijwilligers
en de gemeente Deventer. Tot de volgende keer!
Maike Nelissen
Inrichtingsschets van de Veenoordkolk, net ten noorden van de A1.

Het project loopt nu ten einde en er vinden nog wat afron
dende werkzaamheden plaats. Stichting IJssellandschap is
in onderhandeling met de gemeente om het beheer en het
eigendom over te nemen. De tekst en uitleg van Erik nodi
gen uit om daar eens een kijkje te gaan nemen: het wachten
is op de eerste IVN-excursie?!
Een tweede spreker deze avond was Jan-Mark de Wever.
Hij heeft ecologisch onderzoek verricht naar het voorko
men van vleermuizen, mussen, marters en gierzwaluwen
bij te renoveren huizenblokken van woningcorporatie
Rentree. De inventarisatie heeft interessante gegevens
opgeleverd. Het leuke was dat veel bewoners ook meehiel
pen met waarnemingen. De resultaten kunnen zorgen voor
aanpassingen bij de renovatieprocessen.
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Torenvlakjes aan de IJssel. Straks ook in de Veenoordkolk?

...Spoorzoekers...
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Veel, heel veel bezoekers!
Ze waren met velen, onze bezoekers. Wat een dag!
Zondag 16 oktober was onze jaarlijkse paddenstoelendag.
Tussen 11 en 15 uur kon men weer zelf een route lopen over
Nieuw Rande langs paddenstoelen waar bordjes met infor
matie en leuke weetjes bij stonden. Het was even spannend
of we wel genoeg paddenstoelen zouden kunnen laten zien.
De vele weken ervoor was het immers gortdroog geweest
en was er nergens ook maar een ‘stoeltje’ te bekennen.
Daarom ook moest op het laatste moment besloten worden
om de oorspronkelijke datum van 2 oktober door te schui
ven naar de 16de. Op hoop van zegen.
Grote oranje bekerzwam (foto Mike Hirschler).

Dankzij een van de leden van de zwamgroep wisten we
twee vliegenzwammen in de Oostermaet te staan. Die
kregen een prominente plaats aan het begin van de route.

Veel volk over de vloer op de 'nieuwe' oude laan op Nieuw Rande
(foto Mike Hirschler).

Nou, die zegen kregen wij. Het werd wat kouder en de
ochtenddauw zorgde blijkbaar voor voldoende vocht om
paddenstoelen ertoe te brengen de kop boven de grond te
steken. Daarnaast hebben we nog een flink aantal padden
stoelen uit andere gebieden rondom Deventer ‘geleend’. Zo
hadden we ruim 42 soorten paddenstoelen. Ook hadden we
dit jaar wat andere bordjes neergezet, zoals over een hol
letje van een bosmuis, de vele kikkertjes die overal rond
sprongen en de beschadiging door bliksem van twee eiken
op de route. Dat werd ook op prijs gesteld. Van een cham
pignonkwekerij uit Hoogeveen hadden we ook dit jaar weer
enkele demo-bakken met kastanjechampignons kunnen
kopen, twee stronken met shii-take, een grote plastic zak
met stro waaruit de oesterzwammen puilden en een mooie
kleurrijke schaal met wel 20 soorten andere paddenstoelen.
En zo hebben we de zaak aangekleed. Zo’n evenement kan
natuurlijk niet zonder de ‘paddenstoel der paddenstoelen’
de vliegenzwam.

Het weer was ons ook bijzonder gunstig gezind. Startten
we vorig jaar in dichte mist, dit jaar was het meteen mooi
helder weer en vanaf 11 uur hadden we volk over de vloer.
Het was aanpoten bij het uitzetten (daar zijn we toch altijd
zo’n 3 uur mee bezig) en daarna bij de kassa en voor de
parkeerwachten. Maar het was meer dan de moeite waard.
In ieder geval zijn 285 betalende bezoekers gepasseerd
(waarvan 110 kinderen). Maar volgens de mensen bij de
kassa kunnen we het bezoekersaantal op ruim 400 afron
den. Veel mensen wilden nl. niet betalen, hadden geen geld
bij zich (?!), of gingen ‘gewoon wandelen’. Toch flauw als
je ze dan later toch op de route aantreft en ze je komen
vertellen hoe mooi ze het vonden. Maar goed, zo ging dat
vorig jaar ook en zo zal het wel altijd gaan.

Drukte bij de IVN-kraam van Anja (foto Mike Hirschler).

Wij mogen meer dan tevreden zijn met deze dag, het heeft
alle verwachtingen overtroffen! We hadden veel mooie
paddenstoelen, maar de echte show werd gestolen door
enkele velden vol met oranje bekerzwammen, waarvan er
eentje een doorsnede had van 18 cm!

Niet alleen de paddenstoelen werden gefotografeerd, maar ook de bordjes
(foto Mike Hirschler).
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Het was een mooie gezamenlijke inspanning van een mooi
team. Daarom veel dank aan de collega’s die meehielpen
dit tot een succes te maken: Gerrit Jansen, Hans Husselman,
Anja Timmermans, Henriette Zengers, Gerrie Roetert, Jan
Bergwerff, Peter Schoolderman, Willy Jansen, Roel van
Dam, Hans v.d. Berg, Rob Boon en Ans Coulier. Volgend
jaar hopelijk aflevering 6.
Mike Hirschler

IVN deventer

Dassen ten zuiden
van de A1
In 2016 ging voor het tweede jaar op rij de dassenwerkgroep,
bestaande uit Anja Timmermans, Sil Westra en Jan Oosterman,
op zoek naar dassen ten zuiden van de A1, in de buurt van
Bathmen. Het dassenburchten-monitoringsonderzoek gebeurt
niet onder de vlag van een organisatie, maar op eigen titel. De
dassenwerkgroep werkt zo op een objectieve en open manier.
Daarbij proberen ze zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met alle
gemoeide belangen.
We kunnen concluderen dat in het afgelopen seizoen de
dassenpopulatie in ons onderzoeksgebied constant is ge
bleven. We schatten het opnieuw tussen de 30 en 35 dieren.
Van drie burchten hebben we vastgesteld dat er jongen zijn
geboren. Deels met het blote oog. Ook de infrarood camera’s
hebben opnieuw een belangrijk aandeel gehad in het
vaststellen van de bewoning van de burchten.
Er waren ook opnieuw verkeersslachtoffers. Aan de Brons
voorderdijk werden kort na elkaar twee dode dassen ge
vonden. Verder exemplaren aan de Oxersteeg, de Looweg
richting Laren en aan de noordkant van afslag 25 van de
A1. Veelal kwam de melding binnen bij de boswachter van
De Bannink, de heer René Mittendorff. Die was gelukkig
bereid en in staat de slachtoffers van de weg te halen en te
beoordelen. We kunnen ook nog doodgereden dassen ge
mist hebben.

Sporen van de dassenburcht bij De Braakman (foto dd. 13-10-16, via Jan
Oosterman).

De middelste dassentunnel aan de zuidkant van de A1 was
opnieuw ondergraven. Na een misverstand met Rijkswa
terstaat-Oost over de plek, kwam de samenwerking op gang
en werd de reparatie snel uitgevoerd. Na het oogsten van
de mais bleek in een maisperceel vlak naast een houtwal
een diepe dassenpijp te zijn gegraven. Na overleg met Das
en Boom en de perceeleigenaar hebben we de pijp deels
dichtgegooid. De pijp bleek niet bewoond en na toestem
ming van de perceeleigenaar hebben we de uitgeworpen
grond in de pijp teruggegooid. Daarmee kwam een eind aan
het gevaar voor de das, de landbouwmachines en de be
stuurders.
De waarnemingen met de nachtcamera’s leverden behalve
informatie over dassen ook beelden op van vossen, steen
marters, hazen, eekhoorn, reeën en zelfs een boommarter.
Het gebruik van cameravallen groeit. Speciaal voor het
inventariseren van de kleine marterachtigen gaan we vol
gend jaar ook (weer) kistjes met camera’s plaatsen. We
hopen dat we u ook volgend jaar weer leuke waarnemingen
kunnen laten zien.
Anja Timmermans, Sil Westra en Jan Oosterman

Met de wildcamera: vier dassen te zien! (foto via Jan Oosterman)

Warme truiendag
Vrijdag 10 februari 2017 is het zover: Warme truiendag!
Als duurzame, bewuste, groen-denkende natuurliefhebbers hoef ik geen enkele IVN-er natuurlijk nog uit te leggen
wat de Warme truiendag inhoudt. Daarom enkel de link
naar de website én de uitdaging aan jullie om, samen met
mij, op vrijdag 10 februari 2017 alle lachers, honers en
stiekemme 'ik-wou-dat-ik-het-lef-had'-ers te laten zien dat
betrokkenheid bij de natuur en alles dat groeit en bloeit
ook een keertje kan met een graadje minder op de thermostaat en een warme trui. Naar buiten allemaal!
Graag tot dan, en kijk voor inspiratie op:
www.warmetruiendag.nl
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Dassentunnel onder de A1 (foto via Jan Oosterman).

...Standhouders...
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Excursieverslag
Gooiermars en De Bannink
De Gooiermars grenst aan de oostelijke zijde van De Vijfhoek en
Colmschate. Dit is een bijzonder gebied met 60 hectare nieuwe
natuur. Er is voor gezorgd dat het gebied natter wordt door delen
af te graven en sloten te dempen. Er zijn poelen gegraven en langs
de bosranden zijn struiken aangeplant die mooi gaan bloeien voor
de vlinders. Een uitkijkheuvel en nieuwe wandelpaden maken het
gebied compleet. Op 6 november jl. is een IVN-excursie gegeven
over zowel de Gooiermars als Landgoed De Bannink.
Hieronder volgt het enthousiaste verslag over deze IVN-excursie
van IVN-gids Ria Elders.

Kleverig koraalzwammetje (foto Hans van den Berg).

door een andere bedrijfsvoering treed toch minder ver
schraling op: minder koeien en geen gebruik van kunstmest
hebben effect met als gevolg een diverse flora. Bovenop de
heuvel krijgen we nog beter een idee van het omvangrijke
natuurgebied; langs de bosrand zorgt een struik- en kruid
laag voor een geleidelijke overgang die belangrijk is voor
vogels en vlinders.

Landgoed De Bannink (foto Hans van den Berg).

Op een mooie herfstmiddag gaan we op pad met negen
deelnemers en vier gidsen. We passeren een akker met geel
bloeiende bloemen. “Dat zal wel koolzaad zijn”, veronder
stelt men. Maar de vruchtjes hebben haartjes wat juist
kenmerkend is voor mosterzaad! Een andere verrassing is
de zwarte noot. De vruchten van deze boom hebben het
uiterlijk van een klein appeltje, maar haal je het vruchtvlees
ervan af, dan zie je dat er een zwarte noot in zit. En nog een
verrassing: In een smeerwortel zitten paddenstoeltjes
verborgen, de smeerwortelmycena.
Onderweg passeren we een boerderij met rode dakpannen
met in de voorgevel een gedenksteen . Deze herinnert aan
het eind van de oorlog toen veel boerderijen zijn verwoest.
Na de oorlog zijn veel van deze boerderijen weer opge
bouwd, de zogenoemde Wederopbouwboerderijen. De in
gemetselde gedenksteen herinnert hier nog aan.

Het lanenstelstel naar De Bannink herinnert aan landgoed
Elmerink uit de 18e eeuw. We steken de Holterweg over
(vroegere Oude Postweg) en komen op het middelseeuwse
landgoed De Bannink. In het huidige park bevindt zich o.a.
een kiekenbelt die een onderdeel vormde van de Sallandse
landweer. De lanen van het landgoed zijn een ware bron
voor paddenstoelen; zo vinden we hier tijdens de excursie
o.a. de grote sponszwam, groepjes valse hanekampen en
het kleverig koraalzwammetje. Een geslaagde wandeling
vol verrassingen.
Ria Elders

Behorend bij 'Het verschil tussen...' op de volgende pagina: Boven een
merel,onder een beflijster (beide foto's zijn van Flickr).

De Gooiermars vormt het brongebied van de Zandwetering.
Een ondergrondse stroming afkomstig van de Sallands
Heuvelrug komt hier aan het oppervlak. Dit water noemt
men kwel. Dit kwelwater heeft een bijzondere waterkwa
liteit. Vooral diepe kwelstromen zijn zuurstof- en voedsel
arm en dikwijls rijk aan kalk en ijzer. Hierdoor komen
planten als de waterviolier veel in de Zandwetering voor.
Tijdens de route overzien we bij een uitkijkpunt ook een
afgegraven gebied dat hooiland genoemd wordt, een
weerspiegeling van de bloemrijke weilanden van vroeger.
Hier groeit de echte koekoeksbloem en rietorchis. De wei
landen van de boeren worden hier niet afgegraven, maar
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IVN deventer

Het verschil tussen ... lijsters!
Nederland kent van zichzelf verschillende soorten lijsters, maar
met de winter in aantocht (zal het ooit nog winter worden?) komen
er nog enkele wintergasten bij. Tijd dus om deze vogels even de
revue te laten passeren.
Merel: De meest bekende lijster in ons land is de merel. De
merel is van oorsprong een echte bosvogel, maar broedt
tegenwoordig vaak dichtbij de mensen in een klimophaag
of conifeer. Het mannetje is de enige inheemse zwarte vogel
in ons land met een gele snavel, dus dat is makkelijk. Het
vrouwtje is donkerbruin met een donkere snavel; ze mag
natuurlijk niet opvallen in een open nest. Zij legt prachtige,
hemelsblauwe eieren. De merel leeft van regenwormen en
diverse insecten uit de tuin. Bessen van o.a. hulst en
vuurdoorn staan ook op het menu.

Boven: Kramsvogel (foto Ab Winkelman). Onder: Koperwiek (foto: Flickr)

Beflijster: De beflijster is iets groter dan een merel. Het
mannetje is ook zwart met een gele snavel, maar heeft een
kenmerkende bef in de vorm van een witte slab onder zijn
kin. In het Frans heet hij dan ook ‘merle à plastron’, ofwel
‘merel met een slabbetje’. In de vleugel zitten een aantal
veren met witte randen. Het vrouwtje is donkerbruin en de
slab is iets lichter van kleur. Beflijsters zijn echte winter
gasten die bij ons langskomen op weg van Scandinavië naar
Zuid Europa of terug.
Zanglijster: Valt vooral op in het vroege voorjaar als een
van de eerste zangers. Hoog vanuit een boomtop hoor je
dan zich steeds 2-3 maal herhalende tonen. De zanglijster
is bruin op de rug en op de lichte borst heeft hij rijen
driehoekige donkere vlekken. Mannetje en vrouwtje zijn
gelijk gekleurd. Als je op een verhoging bij een bospad, of
desnoods op een stoep bij jou in de buurt, een heleboel
kapotte huisjes van huisjesslakken vindt, dan heb je vast
en zeker te maken met een slakkensmidse van de zanglijs
ter, die is dol op huisjesslakken. Hij pakt de slak bij het
huisje en slaat hem net zo lang tegen de grond totdat hij
bij de binnenkant kan.

Boven: Zanglijster (foto Ab Winkelman). Onder: Grote lijster (van Flickr).

Grote lijster: Het grootste broertje uit de lijsterfamilie. Heeft
een zang die het midden houdt tussen die van de merel en
die van de zanglijster, maar zonder de herhalingen erin. Is
vaak de eerste zanger op een koude voorjaarsdag. Er
broeden niet veel grote lijsters in Nederland, de meesten
zijn wintergasten uit Scandinavië, maar er blijven er steeds
meer hangen tegenwoordig. De rug is wat grijzer dan die
van de zanglijster, maar dat is vaak moeilijk te zien, ze
zitten beiden vaak hoog in een boom. De borst is wel anders,
nl. met wat slordige rijtjes rondere vlekken. Als een grote
lijster wegvliegt hoor je een ratelende alarmroep. Is dol op
bessen van de ... lijsterbes!
Kramsvogel: Een echte wintergast, die broedt in Scandina
vië, hoewel er nu en dan een broedgeval is in Nederland.
De grijze kop en stuit zijn onmiskenbaar en als hij vliegt
hoor je de typische roep die hem de bijnaam ‘tsjakker’ heeft
gegeven: ‘tsjak-tsjak!’. Komt in de winter in grote groepen
voor, vaak samen met koperwiek, waarbij ze grasvelden
afstruinen op zoek naar insecten. Maar als je in de duinen
bent of in de buurt van een meidoorn, dan kan je ze daar
ook vinden, want de bessen van duindoorn en van de
meidoorn, daar lusten ze wel pap van!
Koperwiek: Redelijk kleine lijster, wintergast en meestal in
gezelschap van grote groepen kramsvogels. De koperwiek
heeft een heel typische bruine kop met een duidelijk witte
wenkbrauwstreep en onder de vleugel zit een roestbruine
(koperrode) vlek. Deze is nog beter te zien als hij vliegt en
dan weet je ook meteen dat het toch geen zanglijster is,
want die is wit onder de vleugels. Koperwieken eten het
zelfde als de kramsvogels.
Mike Hirschler

...we zoeken jou!
Winter 2016
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Raadselplaatje
Dit is de ‘Gewone zakdrager’.
Ik had er al eens eentje gevonden bij mij op de muur buiten.
Meestal vind je ze op een boom, maar deze vond ik op het
beton van een brug bij Frieswijk. Ik wilde wel wat meer
weten over dit "bizarre" beestje.
Het wonderlijke verhaal van de zakjesdragers: de zakjes
dragers behoren tot een familie van vlinders die de zak
rupsvlinders worden genoemd. Het is een kleine familie
met ongeveer 600-800 soorten, waarvan de meest in Au
stralië voorkomen. De larven van de vlinders bouwen co
connetjes van zijdedraden, zand, aarde en mos dat ze
rondom zich winden. Je vindt de cocons aan rotsen of
bomen als ze gaan verpoppen. Elke soort heeft zijn eigen
vorm van cocons. Er zijn cocons met staafjes er bovenop,
torentjes of zakjes.
De Engelsen noemen ze ‘bagworm moth’, ofwel motten
waarvan de worm in een zak zit. Ze zijn vergelijkbaar met
de kokerwormen die je in water kan vinden, maar dan net
even anders. Ze eten vooral mossen of groene bladeren. Bij
veel soorten hebben de vrouwtjes geen vleugels. De man
netjes kunnen goed vliegen, maar kunnen niet eten! Het
enige wat ze in hun korte leven moeten doen, is zo vlug
mogelijk paren. Ze hebben zelfs geen schubben op hun
vleugels maar fijne haren. Het is dus paren en daarna dood
gaan.

Vijanden zijn vooral vogels en andere insecten. Vrouwtjes
leggen hun eieren in hun cocon. Er zijn zelfs soorten
waarbij het vrouwtje sterft nog voor ze de eitjes heeft
kunnen leggen. De eitjes komen dan uit in het dode li
chaam. Bij één soort is zelfs geen mannetje nodig om te
paren. Vogels eten vaak dode vrouwtjes die vol met eitjes
zitten. Maar die eitjes worden door de vogels niet echt
verteerd, daar zijn ze te hard voor. Zo gebeurt het dat de
eitjes op grote afstand worden uitgepoept. En zo versprei
den ze zich.
Mike Hirschler
(naar foto en tekst ingezonden door Rob Boon)
Volgende raadselplaatje: wie produceert dit nu weer?

