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Excursie Keizerswaarden
Beleef de natuur!

Kopij Winter 2016 Bestuurlijkheden
Deel jouw ervaringen en groene belevenissen met ons!
Kopij welkom tot zondag 13 november 2016
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.

met toestemming van Bob Leenders, www.bobleenders.nl

In het NOS-Journaal van 18 augustus 18.00 uur werd deze
zomer door Jeroen Overbeek een rotzomer genoemd, Gerrit
Hiemstra sprak liever van een teleurstellende zomer. Feit
is wel dat dat er veel minder zomerse dagen zijn geweest
dan gemiddeld in andere jaren, maar een rotzomer gaat mij
toch wat ver, eerlijk gezegd. Ondanks deze ‘teleurstellende
zomer’ hebben er heel wat mooie excursies plaatsgevon
den.
Ook werden er weer gierzwaluwen geteld door een groep
enthousiastelingen. Jaar na jaar keert een gierzwaluw terug
naar hetzelfde nest dat hij het jaar ervoor achterliet. Eind
april arriveren ze, broeden en eind juli vertrekken de vogels
alweer naar Afrika. Is dat nu ‘een vluggertje’?
We hopen nu op een mooie herfst met als speerpunt ons
jaarlijks terugkerende paddenstoelenevenement op Land
goed Nieuw Rande op 2 oktober a.s.. Volwassenen, kinderen
en hun (groot)ouders kunnen dan zelf tussen 11 en 15 uur
een ontdekkingsreis maken door de geheimzinnige wereld
van de paddenstoelen.
Onderweg kan je in Hotel Gaia paddenstoelen proeven! We
doen dit jaar dan ook weer mee aan het Weekend van de
Wetenschap, waarvoor dit evenement is aangemeld. Wij
hopen dat er ook veel IVN-ers een keer een kijkje komen
nemen, het is zeker de moeite waard!
Binnen Deventer zijn KNNV en IVN steeds vaker samen op
pad. We organiseren gezamenlijke excursies, lezingen en
cursussen. De excursies van KNNV zijn ook toegankelijk
voor IVN-leden, ga een keer mee. Een mooi gezamenlijk
project is momenteel om de natuur in de stad in kaart te
brengen. Er is begonnen met de planten. Als je nog mee wilt
doen, meld dit dan bij mij. Een actueel overzicht van alle
activiteiten vind je op de site onder de Werkgroepen. NB:
de site van IVN landelijk wordt herzien. Momenteel werkt
de link www. ivn.nl/deventer even niet. Ga daarom naar
www.ivn.nl en zoek op afdelingen, dan kom je er. Tot bij
de paddenstoelenexcursie!
Ans Coulier

Even inzoomen
Het paddenstoelenseizoen is alweer op gang. Een heel
mooi verschijnsel ontstaat als paddenstoelen teveel
water hebben opgenomen en dit weer uitscheiden. Je ziet
dan prachtige druppels ontstaan, meestal onderaan,
maar soms ook over de hele paddenstoel. Guttatie heet
dat met een deftig woord.

Foto voorpagina: Lijsterbes
Foto hierboven: Bergvlier
(foto's Mike Hirschler)
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Buitenwijzer
Redactioneel
Na een warm einde van de zomer is de herfst nu echt in
zicht. Daarmee komen ook de echte herfstactiviteiten.
Begin oktober natuurlijk de jaarlijkse paddenstoelendag:
elk jaar goed voor veel wandelaars die de wereld onder de
hoed wel eens willen onderzoeken. Dit jaar op Nieuw
Rande, tussen 11 en 15 uur. Najaar is ook de periode dat de
knotploeg weer aan het werk gaat, de knotdata staan ver
meld in de agenda en starten half oktober.
Behalve de aankondigingen voor vele excursies (check die
agenda!) lees je in deze Buitenwijzer ook leuke verslagen
geschreven door IVN-leden, zowel van de verschillende
excursies als waarnemingen uit eigen tuin.
Onverwijdelijk dat de wolf ook om de hoek kwam kijken,
inmiddels vereerd met een lespakket dat binnenkort op de
website van het landelijk IVN te downloaden is. En over de
website gesproken: ook afdeling Deventer is meegegaan in
de nieuwe huisstijl, neem eens een kijkje op onze site:
www.ivn.nl/afdeling/deventer.
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Bestuurlijkheden
Van de redactie
Van onder de Lebuïnustoren
Bloeiend vogelnestje
Voorjaar bij Bolwerksweiden
GG 37: Wolf in de klas
Agenda
Excursie Zandweteringpak
Landschapsonderhoud IVN Deventer
Buitenissige bomen
Nachtvlindernacht 2016
Excursie Keizerswaarden
Wandeling door Keizers- en
Stobbenwaarden
KNNV-excursie kievitsbloemen
Verrassing in je tuinreservaat
Plastic soep
Groene visite zoekt vrijwilligers
Het verschil tussen ...
Raadselplaatje

Een kleurrijke herfst toegewenst vanuit de redactie!
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
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Bloeiend
vogelnestje
Op de overgang van zomer naar herfst is er nog steeds veel
te beleven aan kleuren en geuren. De zomerbloeiers bloei
en nog. Tegelijkertijd kondigt de herfst zich al voorzichtig
aan in de paarsgekleurde heide en in de felrode bestrossen
van de lijsterbes. Alle planten gaan na een zomer vol groei
en bloei in het zaad.

Elk jaar vind ik het weer wonderlijk hoeveel manieren van
zaadverspreiding en er soorten zaadvormen zijn. Van
luchtige paardenbloemparachuutjes tot en met de zware
vallende walnoten. Van zaadjes in flinterdunne vliesjes tot
en met zaadjes met weerhaakjes die in vachten van dieren
of sokken van wandelaars vervoerd worden.
Op dit moment staat de wilde peen prachtig in bloei en in
het zaad. De peen is een schermbloemige. Tijdens de
zaadvorming verandert het witte platte scherm echter van
vorm. Bij een uitgebloeid en zaadvormend exemplaar zien
we dat het scherm met vruchten zich naar boven tot een
holte vervormd. Het scherm lijkt dan op een vogelnestje.
Aan de zaadjes zitten kleine weerhaakjes. Al in 1485 vindt
men in het boek ‘Gart der Gesundheit’ de naam Fogelnest.
Zaad en wortel worden al eeuwen lang in de geneeskunde
gebruikt. De zondagse naam Daucus carota verwijst er naar.
Daucus komt van het Griekse daio en wil zeggen: ik ver
warm, omdat de zaden een verwarmende invloed hebben.
En carota van de saffraankleurige penwortel (caroteen). De
gedroogde wortel werd vroeger ook gebruikt als surrogaat
voor de toen dure koffie.
Een andere bijzonderheid van deze plant is het purperkleu
rige hartje midden in het scherm. Het waarom van het
voorkomen van één of meerdere donkergekleurde bloem
pjes vormt nog steeds een raadsel. Is het om insecten te
lokken? In ieder geval is het een duidelijk herkenningste
ken zodat vergissing met bijvoorbeeld het enigszins op
peen gelijkende duizendbladscherm niet mogelijk is.
En kijk ook eens naar de bladeren. Valt het u op hoe de
bladeren lijken op het loof van onze wortelen bij de
groenteman?
Ik vind het een mooie gedachte dat deze ‘gewone’ berm
plant al sinds het begin van onze jaartelling beschreven en
gebruikt werd. Levende geschiedenis die groeit en bloeit en
zich eeuw na eeuw verder verspreidt.
Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen

Wilde peen (foto Maike Nelissen)

Van onder de
Lebuïnustoren
De gierzwaluwen zijn inmiddels weer in het verre zuiden,
maar wat heb ik ze mooi kunnen zien in de afgelopen zo
mer! Vanuit mijn kantoorraam heb ik zicht op een flink
aantal gierzwaluwnestkasten. Meestal is er overdag amper
iets van gierzwaluwactiviteit te zien, hoogstens een voorbij
scherend exemplaar die niet eens altijd roept. Wanneer
zouden de in groten getale opgehangen gierzwaluwnest
kasten nu eens gebruikt worden?
Tot begin juli een collega zei “volgens mij zag ik er één in
de kast schieten”. Een andere collega zag dat ook. Verdorie,
iets assertiever een vaste flexplek in de buurt van een raam
veroveren dus. En uiteindelijk zag ik het ook. Half juli was
het zelfs een komen en gaan van groepen luid schreeuwen
de gierzwaluwen waarvan er diverse de kasten in gingen.
Op dagen dat ik er niet was hebben zelfs diverse collega’s
een filmpje gemaakt van het groepsgedrag. Het is erg leuk
te constateren dat er betrokken collega’s zijn en dat dat
aantal zich zelfs uitbreidt!
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Veer van gierzwaluw

Een enkele collega heeft zelfs bij hem thuis kasten opge
hangen. Dat is het mooie van de natuur: als je het niet ziet,
bestaat het niet. Zie je het wel, dan gaat er een wereld open
en is er veel interesse voor. Men verwondert zich keer op
keer. Voor IVN-ers natuurlijk bekend; dat is hun corebusi
ness.
Erik Lam, Stadsecoloog gemeente Deventer

IVN deventer

Voorjaar bij
Bolwerksweiden
Het was een mooie lentemiddag in april. Vol verwachting
stonden de natuurgidsen Gerrie, Femke, Lieme, Jaap en
Huub de mensen op te wachten, die met ons het voorjaars
gevoel wilden beleven. Uiteindelijk kwamen 17 gemoti
veerde deelnemers opdagen. Na een welkomstwoord gin
gen we op pad. Opvallend was het grote aantal brandganzen
dat zat te foerageren aan de overkant van de IJssel. Een
enkele aalscholver viel met zijn zwarte pak gelijk op. De
roep van de kievit op de akkers trok toch meer de aandacht
dan de aanwezige watervogels langs de Bolwerksplas en
IJssel.

We sloegen een landbouwweg in recht door het hart van
de Bolwerksweiden. Behalve de kieviten op de akkers viel
een uitzonderlijk geelborstige vogel een deelneemster op,
het was de gele kwikstaart. Het geel van zijn borst schitter
de in de middagzon. Lieme nam de eerste kievitskuikens
waar, dit was voor de deelnemers een extraatje. Ondanks
het feit dat de weilanden er als een groen biljartlaken bij
lagen, bleek toch het meeste leven op de meer insect- en
wormrijke akkers te zien, meerdere paren kieviten, kraaien
en hazen waren te zien. De grutto’s, scholeksters, wilde
eenden en tureluurs lieten zich helaas alleen op de gelopen
ochtendvoorwandelingen zien, de warme middagzon
dempte blijkbaar hun activiteit en geluid.

Bij de Lazaruskolken bloeide het speenkruid voluit, voor de
knotwilgen was het wat drassig, het kraailook viel gelijk op.
Op de kolk zat een verdwaalde kuifeend, wilde eenden
rustten langs de kant aan de overkant. Ook hier weer een
paar grauwe ganzen. Uitgeboeide pluizige lisdodden en
wuivende rietkragen, zwarte populieren en een krans van
knotwilgen omsloten de Lazaruskolken.

De oversteek naar ’t Schol werd met een moeizame bestij
ging en afdaling van de winterdijk genomen. De volgende
keer toch maar het langzaam oplopende en aflopende
wandelpad van de winterdijk nemen, niet iedereen is een
geoefende struiner! Voor ’t Schol stond het bewoonde
ooievaarsnest, een van de ooievaars scheerde op thermiek
door de lucht. Landgoed ’t Schol is rond 1851 in Engelse
landschapsstijl aangelegd. Het bos wordt vooral gedomi
neerd door de eiken, helaas vermengen zich steeds meer
beuken in dit bos, wat de ondergroei niet ten goede komt.
Op ’t Schol zijn de zang- en bosvogels zoals vink, roodborst,
winterkoning, boomklever en houtduif wel goed te horen.
In de binnentuin vallen de prachtige leiperen en leiappels
op, die langs de gietijzeren bogen zijn opgekweekt. Bij de
uitrit onder de kastanjebomen bloeiden de witte bosane
monen volop. Via de Steenenkamer liepen wij terug over
de winterdijk, waarop wij kort mochten genieten van de
roep van de wulp, de wulp zelf zagen wij niet. De knolbo
terbloem priemde op diverse plekken door het groene gras.
Afdalend naar de kolk bij de Bolwerksmolen liet het
speenkruid zich onder de wilgen, essen en meidoorns voor
de laatste maal zien. Het was een mooie wandeling.
Huub Mensink

Beukenzaadjes
Wat een overlast, overal in en om ons huis berkenzaadjes.
Op de mat, in de koffie en zelfs tussen de lakens. Hoeveel
van die zaadjes komen er los van de bomen in onze achtertuin? Per zaadbolletje kom ik op 400 zaadjes. Per twijg
schat ik 100 bolletjes en 500 twijgen per boom.
Het sommetje is dan 400x100x500 =20.000.000 zaadjes.
Wij hebben 3 berken in onze achtertuin, dat betekent 60
miljoen zaadjes. Een deel ervan is voldoende om de afvoer
van regenwater van ons dakgoot te verstoppen. Wat een
verspilling in de natuur.
Jan Oosterman
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Wolf in de klas;
Groene Glibbers 37
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 een link met het Groene.
De naam is geleend van een plakkerige, overwegend oranje/gele
(!) paddenstoel, de Groene glibberzwam Leotia lubrica.
Op een IVN Inspiratiedag heb ik gebrainstormd over een
wolvenlespakket. Omdat het een feit is dat de wolf eraan
komt, is het tijd voor een kennismaking met de leefwijze
van het dier. De lessen zijn bedoeld voor groep 7/8 van de
basisschool en worden in de grensprovincies, dus ook in
Overijssel, geïntroduceerd. Kinderen maken een wolven
paspoort, doen een wolvenquiz en kunnen zich d.m.v. een
buitenspel inleven in de wolf met zijn scherpe zintuigen.
Op welke afstand kan een wolf het gehuil van een andere
wolf nog net horen? Antwoord: 9 km! Het pakket is binnen
kort op www.onsIVN.nl te downloaden. Indirect schaven
de (groot-)ouders wellicht hun vooroordelen bij. Volgens
een voorzichtige berekening is er in ons land plek is voor
minstens 59 roedels. Een combinatie is vereist van voed
selrijke gebieden (veel reeën) en gebieden met een lage
bevolkingsdichtheid. Ik hoop ’t mee te maken.
Het educatiepakket 'De wolf weer terug in Nederland', ge
maakt i.o.v. het International Fund for Animal Welfare
i.s.m. 'Wolven in Nederland', door Ilse Suijkerbuijk van IVN.

Zoekkaart uit lespakket over de wolf

Jeanette Boogmans

Word jij ook
paddenstoelendeskundige?

we de huur van de kramen, nieuwe bordjes en de aanschaf
van promotiemateriaal. Spiegeltjes mee.
Komen jullie ook?
Mike Hirschler, coördinator van de Zwamgroep

Op zondag 2 oktober a.s. is het weer zover: ons jaarlijkse
paddenstoelenevenement!
Net als de voorgaande jaren doen we dit weer op het
landgoed Nieuw Rande, rondom Hotel Gaia. Iedereen kan
weer zelf de route volgen langs paddenstoelen.
Bij ongeveer 50 soorten paddenstoelen staan bordjes met
informatie en leuke weetjes over de paddenstoelen.
Ook is er veel algemene informatie te vinden over paddenstoelen. Bij Hotel Gaia zijn weer diverse paddenstoelengerechten te proeven, uiteraard tegen betaling.
Deze dag is uitstekend geschikt voor gezinnen met kleine
kinderen en opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. Vorig
jaar hadden we 230 mensen, waarvan 90 kinderen, over
de vloer. Dit jaar mikken we op nóg meer bezoek!
Je kan de route volgen van 11 – 15 uur, parkeren kan bij
de ingang van Hotel Gaia bij de IJsseldijk. Entree voor
volwassenen is € 2 en voor kinderen € 1. Daarvan betalen

Herfst 2016
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl
zondag 2 oktober 11.00 uur
Doe-het-zelf-excursie Speuren naar paddenstoelen
Start: P van Nieuw Rande aan IJsseldijk/ Schapenzandweg
Diepenveen
Info: Mike Hirschler 06 – 5361 7871

Ik wil mensen laten verwonderen
over de zo bijzondere bomen in de stad
maar wist u dit al:
ook in het groen kunt u verwonderen
tijdens de ivn-excursie op elke 1e zondag van de maand!
Ga mee met ivn-excursie
en geniet energiek
van wat de natuur biedt
want de stadsmens
staat ver van de natuur af (ik niet hoor).
Henry Jansen

vrijdag 7 oktober 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: Frieswijk
Thema: Paddenstoelen
Start: Kruising Raalterweg en Waterdijk
Info: Gerrie Roetert 06 – 2513 5575

dinsdag 27 december 14.00 uur
Derde Kerstdag, Uitbuikwandeling Lettele/ oostermaat
Start: Kruising Bathmenseweg en Oerdijk Lettele (bij Res
taurant de Koerkamp)
Info: Esther van Assen, 06 - 5073 6634

zaterdag 29 oktober, 19-22 uur
Nacht van de Nacht; belevingstocht voor oud en jong
Starten kan vanaf 19 uur. Samenwerking IVN en Ulebelt.
Locatie: de Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer
Info: Maike Nelissen 0570- 653 437
vrijdag 4 november 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: Oxe
Start: Startplaats is de parkeerplaats aan de Oxerhofweg.
Info: Gerrie Roetert 06 – 2513 5575
zaterdag 5 november
Landelijke Natuurwerkdag
Bij IVN Apeldoorn:
Cursus Samenhang in de natuur; 6 theorieavonden op
maandag vanaf 10 oktober; plus 2 excursies.
Meer info: www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn
IVN Zutphen-Warnsveld
Cursus Natuur door de seizoenen heen;
6 cursusavonden op woensdag, 6 excursies op zaterdag
vanaf 5 oktober t/m 3 juni.

zondag 23 oktober 11.00-13.00 uur
Paddenstoelenexcursie Harfsen
zondag 30 oktober 13.00-16.00 uur
Fietstocht langs bomen
zondag 18 december 14.00 uur
Wandeling midwinterhoorn Gorsselse Heide
Meer info: ivn.nl/afdeling/zutphen-warnsveld
zondag 6 november 14.00 uur
Excursie Landgoed Bannink/ Gooiermars, wandeling door
brongebied van de Zandwetering
Start: Kruising Gooikersdijk en Gravenweg.
Info: Tonni van Elk, 06 - 2200 0433
vrijdag 2 december 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: Landgoed 't Schol, Twello
Start: ingang 't Schol vanaf de Wilpse Dijk 10
Info: Gerrie Roetert 06 – 2513 5575
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Knotdata
2016
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

2017
7 januari
21 januari
4 februari
18 februari
4 maart
18 maart

Reservedata
17 december
11 februari

IVN deventer

Excursie 3 juli
Zandweteringpark
Er waren elf deelnemers en vier gidsen. Het park is 45 ha
groot en vormt de verbinding tussen de natuurgebieden ten
NO en NW van Deventer en Keizerslanden en Steenbrugge.
Het park heeft diverse functies: waterberging, bieden van
natuurwaarden en recreatie. Voor de wandeling hebben wij
gekozen voor de zandwetering met de vistrappen, de strook
naast de wetering met de poelen en het amfitheater met
de bomengroepen.
Wij zijn begonnen bij de vistrappen die in de plaats geko
men zijn van de stuw die eerst in de zandwetering lag.
Lieme heeft hier de functie van de vistrappen met de
muurtjes uitgelegd. Daarna zijn we naar het lage, natte
gebied gelopen. Daar staan o.a. veldrus, bosbies, egelsbo
terbloem en als je goed kijkt zie je steeds meer! Dat deden
onze deelnemers dan ook en zo kwam er een leuke uitwis

watereppe (foto: David de Wit)

Dode karper (foto: David de Wit)

seling van kennis tot stand. Rondom de poelen ligt ruig
grasland met struiken en enkele boomgroepen en o.a teu
nisbloem, morgenster, dagkoekoeksbloem, slangenkruid
en jacobskruiskruid met veel zebrarupsen. Bij de poelen
zagen we de weidebeekjuffer en de oeverlibel. Ria heeft
meer over een aantal planten verteld, o.a de grote boter
bloem en de kleine watereppe die langs de wetering staan.
Onderweg naar het amfitheater kwamen we de eerste
paddenstoelen tegen zoals een parelstuifzwam. Het amfi
theater ligt op een wal die is opgeworpen met de grond die
vrijkwam bij het afgraven van de zandwetering. Op de wal
heb je een mooi uitzicht over het park. Over de bomen bij
het theater heeft Frans het e.e.a verteld. Er staan o.a. tamme
kastanjes en amberbomen. Aan het eind van de wandeling,
bij de brug naar Keizerslande, lagen enorme dode karpers
in het water. De oorzaak was zuurstoftekort, ontstaan
doordat bij het maaien van het riet de bodem omgewoeld
is. De deelnemers toonden zich verrast over alles wat er in
het park te zien was.
Tonni van Elk

Landschapsonderhoud IVN Deventer
Seizoen: oktober 2016 t/m maart 2017
Vanaf 15 oktober gaan we als knotgroep weer aan de slag.
De zagen staan op scherp en alle overige hulpmiddelen zijn
gebruiksklaar. Op de hoofdlocatie van de Deventer knot
ploeg, de Wilpse Klei, zijn verschillende projecten die we
onder handen gaan nemen. Met Cor Heidenrijk, die namens
Landschapsbeheer Gelderland de werkzaamheden in de
Wilpse Klei coördineert, en de boeren die het gebied behe
ren zullen de meest urgente locaties worden vastgesteld.
Naast de werkzaamheden in de Wilpse Klei zijn we ook
particulieren die in de buitengebieden wonen behulpzaam
met knotten, met het aanplanten en vlechten van mei
doornheggen en met het onderhoud van bosschages.
Vanaf oktober tot en met maart werkt de knotgroep één
zaterdagochtend in de veertien dagen van 9.15 tot 13.30 uur
met plezier in de buitenlucht. Iedere knotsessie wordt af
gesloten onder het genot van een kop erwtensoep.
Als je wilt meedoen met de knotgroep, meld je dan aan bij
Lieme Glazema, coördinator van de knotploeg van IVN
Deventer. Tel. 0570-656401 of l.c.glazema@concepts.nl
Lieme Glazema
De data waarop gewerkt wordt staan onderaan blz. 8.
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Buitenissige bomen
Het leek me een extra mooie, die eerste vrijdag-van-de
maandwandeling van augustus. Kwam het door het gezel
schap onder leiding van Gerrie Roetert, door het milde
zonnetje, door het schitterende landgoed de Lathmer, door
het werk van de bewoners op de achtergrond? Of waren het
de bijzondere bomen die her en der tussen de inheemse
stonden te pronken? Wij keken onze ogen uit, ontdekten
de wonderlijkste vruchten. Een wonderlijke kleverige ei-
vormige groene aan een eeuwenoude boom: de reus was
een atlas-ceder afkomstig uit Marokko, wist Gerrie. De tuin
had meer in petto. Een ceder van de Libanon, met bijna
dezelfde vruchten als die uit Marokko.
Achter deze ceder gaat meer geschiedenis schuil. In de
bijbel, het oude boek van joden en christenen, wordt de
boom aan de mensen, die zo’n duizend jaar voor onze
jaartelling leefden, als voorbeeld gesteld om zijn kracht en
majesteit.
Daarnaast werd de boom in die tijd gebruikt als bouwma
teriaal voor tempels en paleizen. Koning Salomo van Ka
naän liet ze van de Libanon naar zijn eigen land, het hui
dige Israël, verslepen om er zijn tempel en paleizen van te
bouwen. Hetzelfde deden de Egyptenaren en de Assyriërs.
Een Egyptische pyramidebouwer vormde zelfs een vloot
van 40 schepen om de reuzen te vervoeren. De reden dat
het hout zo geliefd was, afgezien van de prachtige kleur, is
dat de houtworm het niet aantast. Het hout smaakt bitter.

De Libanonceder op de Lathmer (foto: Mike Hirschler)

Dit verhaal bewijst bovendien dat de verspilling van de
natuur al duizenden jaren aan de gang is. Door de roofbouw
van toen is er in onze tijd nog nauwelijks een ceder in Li
banon te vinden. (http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/
C/Ceders/32/)
Sieth Delhaas

Nachtvlindernacht
2016
Wat begon als een afstudeeropdracht voor de natuurgid
sencursus in 2009, is met enkele up en downs uitgegroeid
tot een regelmatig terugkerend evenement: de Nationale
nachtvlindernacht georganiseerd door de IVN vlinderwerk
groep.
Met steun van de Vlinderstichting en enkele enthousiasten
leden, organiseren we op het terrein van de Ulebelt bij de
vlindertuin, de nachtvlindernacht, om nachtvlinders bij
meer mensen bekend te maken. Vooral ook om te laten zien
dat nachtvlinders meer zijn dan de motjes die we ’s nachts
in de koplampen van de motor zien, of zomers op de
camping in het toilethok.
Er zijn zo’n 50 soorten dagvlinders in Nederland te zien,
maar de nachtvlinders zijn er met enkele duizenden, zodat
determineren veel tijd vergt en heel veel oefening en
vooral weinig nachtrust kost.
Je kunt nachtvlinders lokken met licht en een laken, maar
ook door het insmeren van bomen met een mengsel van
stroop, suiker, banaan en alcohol.
Ieder jaar organiseert de Vlinderstichting de landelijke
nachtvlindernacht, de ene keer als het vroeg donker is, de
andere keer in de zomer. Dit zorgt ervoor dat je een ander
soort publiek kunt verwachten en ook andere nachtvlin
ders.
Vorig jaar in september toen, het vroeg donker was, kwa
men er ook kinderen kijken. Dit jaar mede ook door de late
publicatie, waren we toch met zijn zessen. Ieder zeer
geïnteresseerd en elkaar verdringend bij het laken om de
beste foto’s te kunnen maken. Foto’s zijn toch de beste
manier om deze vlinders te determineren, ook al zijn
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Groot avondrood

sommige soorten zo afwijkend van tekening en kleuren,
dat deze niet direct in één oogopslag te benoemen zijn.
Op zondagavond verschenen er op net doek o.a. verschil
lende Witte Tijgers, Zilveren Groenuilen en Hagedoornvlin
ders.
Een van de moeilijkste dingen van het nachtvlinderen is
het op tijd stoppen. De mooiste exemplaren komen mee
stal laat, op een tijdstip dat het verstandig zou zijn om de
boel in te pakken en je bed in te duiken. Maar ja, een Groot
Avondrood is het wachten waard.
We gaan proberen dit jaar op enkele avonden “in het wild”
met het laken op pad te gaan.
Heb je interesse gekregen neem dan contact met me op via
ivnvlinderwerkgroepdeventer@gmail.com
Hans van den Berg
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Excursie
Keizerswaarden
Met vier gidsen en drie geïnteresseerde dames was de
animo beperkt, maar toen na afloop één van de dames zei:
“Ik heb nog nooit zoveel persoonlijke aandacht gehad”,
maakte dat een hoop goed. Na voltooiing van het Ruimte
voor de Rivierproject zijn de uiterwaarden door de verder
uitgegraven hanken uiterlijk veranderd. Op de landtong
kan men nu bijvoorbeeld ook een rondwandeling maken
(zie kaartje).
De route ging langs de Stobbenweerd (waar we een Rood
borsttapuit hoorden) en de kunstzinnige ruïne van het
voormalige Steenfabriekje naast de eveneens voormalige
boerderij de Stobbenweerd. Kunstenaar Krijn de Koning
maakte van de ruïne van het steenfabriekje een bijzondere
plek met een mooi uitkijkpunt. Vroeger lagen er wel 13
steenfabrieken rondom Deventer. Deze begonnen eeuwen
terug met het maken van kloostermoppen. Dit zijn stenen
die door de hoge prijs ervan alleen bestemd waren voor
kloosters, kerken en overheidsgebouwen. Na wat grapjes
van Mike onderweg gingen we dus van kloostermoppen
naar ‘Mike-grappen’.
Links van het pad zagen we de lagere uiterwaarden met
graslanden, rechts de hoger gelegen uiterwaarden met
graanvelden. Prachtig om weer graanvelden te zien groeien
zodat we weer de rogge, gerst en tarwe kunnen leren on
derscheiden! Hans wees ons nog op een wespspin, één van

de grootste Europese spinnen! Deze spin is pas in 1980 voor
het eerst in Nederland gesignaleerd.
Verderop blijkt de grote nestkast in een oude eik voor de
Torenvalk te zijn. Omdat we met voldoende gidsen waren
en er dus gelegenheid voor was, kon ik een mooi veldboeket
plukken van Pastinaak, Wilde peen, Perzikkruid, Boeren
wormkruid, Witte - en Gele honingklaver, Duizendblad en
Gele kamille.
Femke den Outer

De gele bloemschermen van de pastinaak in juli en augustus zijn niet te
missen in de uiterwaarden (foto: Mike Hirschler)

Ga je mee op
excursie met
KNNV?
Gewoon nog een keer ter kennisname: IVN-ers zijn alweer
enige jaren van harte welkom op excursies van het KNNV.
Maar veel IVN-ers worden helaas nog niet gezien bij deze
activiteiten. De afgelopen tijd waren dat een aantal interessante bestemmingen, waar IVN-ers ook zeker veel
mooie dingen hadden kunnen zien en leren, o.a. recentelijk het kievitsbloemenland bij Hasselt en het arboretum
bij Doorn. Het aardige van het wederzijds meegaan met
elkaars excursies is de mooie kruisbestuiving die erdoor
ontstaat. Beide partijen hebben de nodige kennis op zak
qua gebieden waar je heen kunt gaan, maar ook vooral
op het gebied van kennis van allerhande natuurzaken. De
intensievere samenwerking van beide verenigingen
brengt dat met zich mee en iedereen kan daar veel aan
hebben. Kortom: maak het ook eens mee.
Wandeling door Keizerswaarden
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Mike Hirschler

IVN deventer

Een wandeling door
de Keizers- en
Stobbenwaarden
Het is zondag 7 augustus. Er staan vier gidsen paraat voor
slechts drie deelnemers! Nog meer dan anders verheugde
ik mij op de IVN-wandeling vanaf de Jachthaven aan de
Rembrandtkade, vanwege de jeugd die ik daar al struinend
met hond door de uiterwaarden langs de IJssel, of zwem
mend in het haventje, heb doorgebracht.
Dan maakte ik mijn moeder blij met wéér een ‘grafsteen’
uit 1857, een oude ketel, schedeltjes en de geur van onder
gelopen land (is dat nu historie met de Ruimte voor de Ri
vier?). We startten vlakbij de boerderij de Stobbenweerd
waar ik in mijn herinnering de boer zag in heel klein
bootje die roeide naar het vaste land, zijn boerderij rondom
in het water. Elke keer weer zien we nieuwe planten en
vogels, zoals de vogelwikke en de roodborsttappuit, twee
soorten vlierbessen, een veld vol luzerne. Een prachtig
uitzicht over de IJssel vanaf een voormalige steenfabriek,
met een gewonde merel meegeleefd, uitleg over de lintbloe
men, de grote klit schijnt de voorloper te zijn van ons
klittenband tegenwoordig, enz. En in de verte zagen we de
Natuurderij, een boerderij op biologisch dynamische
grondslag, en een jonge koe met een ring met stekels door
de neus om tegen te gaan dat zij bij haar moeder drinkt.
Hier en daar stond wat onbegrijpelijke kunst in het land
schap geslingerd, je zou toch eigenlijk zeggen dat de natuur
al een kunstwerk op zich is! Kijk maar naar die tijgerspin

KNNV-excursie
kievitsbloemen
Met 10 mens sterk meldden wij ons 24 april tegen 10 uur
op de dijk bij de ingang van het kievitsbloemenland, de
Brommert (bij Hasselt), bij Jeroen Oosterbeek, boswachter
van SBB. Er was slecht weer voorspeld, maar daar hebben
we deze ochtend niets van gemerkt, de thuisblijvers kregen
weer eens ongelijk!

die in haar web een prachtige zigzagsteek weeft!
Al wandelend tussen het wuivend graan ontstond er toch
wel verwarring over het gewas, was het nu gerst, rogge of
tarwe? Met z'n allen kwamen we er na veel wikken en
wegen uit, het was gerst, of toch .....?
Na de laatste zwaluw te hebben uitgezwaaid die richting
Afrika vloog, deden we het hek van de natuur dicht en ging
iedereen zijns weegs. Bedankt IVN-vrijwilligers voor weer
een heerlijke middag!
Rolien Smit, deelnemer aan de excursie

Een wespspin heeft een waterjuffer te pakken (foto: Mike Hirschler)

Overal waar we keken konden we kievitsbloemen zien,
duizenden! Echt een prachtig gezicht. Dat die dingen juist
hier staan heeft te maken met de bijzondere omstandighe
den in dit gebied. Alhoewel dat ter plekke niet direct te zien
is, staat het gebied onder sterke invloed van overstromings
water uit de Vecht. De rivier ligt een eind verderop, maar
wat vooral van invloed is, zijn NW winden die voor sterke
stuwing kunnen zorgen vanuit het IJsselmeer. Waar nu de
kievitsbloemen staan, kan soms in enkele uren tijd het
water zomaar een meter hoger staan en een paar uur later
is het weer weg. Je zou het niet verwachten van zo’n teer
uitziende bloem, maar het beste gedijt het als het af en toe
een tijdje met de kop onder water komt te staan! Water is
daarbij ook goed voor de verspreiding van de zaden. Ook
tijdens ons bezoek zagen we al een deel van dit verschijn
sel, want toen we na 2 uur terugkwamen bij de parkeerplek,
stond het water al zeker een halve meter hoger dan bij
aankomst. Dat er een lekker windje woei was ons wel op
gevallen, maar dat die zo’n sterke invloed kon hebben op
dit gebied, was onbekend.
Het hele gebied is afgezet, maar om het bezoekers mogelijk
te maken om toch zo dichtbij mogelijk te komen, is er
kortgeleden een mooi pad doorheen aangelegd. Interessant
was te zien dat ongeveer 10% van de kievitsbloemen niet
paars is, maar wit; een speling van de natuur.
Na een mooie en gezellige wandeling, met dank aan Jeroen,
rest mij één vraag: waar waren toch al die andere IVN-ers
die tegenwoordig ook mee mogen lopen bij de KNNV-ex
cursies? Volgend jaar weer? Ik wil wel!
Mike Hirschler

Veld vol kievitsbloemen (foto: Mike Hirschler)
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Verrassing in je
tuinreservaat
Al enige dagen is de hond geobsedeerd door iets bij de kist
van de vijverpomp, achter in de tuin, zo lijkt wel. Wij ver
moeden de zoveelste muis of erger. Nadere inspectie levert
echter een verrassing op: bij het optillen van de bodemplaat
onder de kist, hoor ik wat geknor en er bewegen blaadjes.
Een egel!
We besluiten het arme beest te redden van de nieuwsgie
rige hondenneus, door hem (of haar) over te zetten naar
een hondenvrij deel in de tuin. Tot onze schrik blijken er
echter 2 of 3 mini-egeltjes naast de egel te liggen. Snel alles
teruggezet, tuin afgezet met tijdelijk hek en enthousiast
over het feit dat onze tuin kennelijk leuk genoeg is als
kraamkamer. Ook al koos de egel er niet voor om de egel
bunker te gebruiken die we daar speciaal voor aanlegden
in ons tuinreservaat...
Een paar uur later een hoop gepiep in de tuin, waarvan ik
me realiseer dat ik het eigenlijk al een aantal dagen heb
gehoord, maar niet thuis kon brengen. Jawel hoor, jonge
egeltjes! Moeder egel brengt haar kroost in veiligheid en
verhuist de jongen naar de takkenril verderop in de tuin.
Het laatste jong piept luidkeels dat ie niet vergeten wil
worden. Daar zitten ze in elk geval een stuk veiliger voor
een nieuwsgierige hond, die zich vreemd genoeg niet laat
afschrikken door stekels.
Zonder de hond hadden we waarschijnlijk niet snel ontdekt
dat er een hele familie egel in ons tuin was komen wonen.
En het is niet de eerste keer dat het gedrag van de hond
wijst op iets bijzonders in de natuur: zo ontdekten we ook
al een reekalfje in de bosjes en ontmoetten we een das op
een bospaadje vlakbij huis. En ja, de hond was toen
aangelijnd!

Nog net is te zien dat moeder egel haar jong op sleeptouw neemt

Maike Nelissen

Plastic soep Duurzaamheid,
deel 4
IVN staat voor natuurbeleving en duurzaamheid. Maar
hoe is het met onze eigen duurzaamheid gesteld? Dit keer
over plastic soep én wat je er zelf aan kunt doen.
Een gemiddeld huishouden in Europa gebruikt per jaar
gemiddeld 200 plastic tasjes en zakjes, dat is bijna 4 per
week! In de hele EU worden er jaarlijks naar schatting 100
miljard gebruikt. Het streven van Brussel is om het gemiddelde gebruik terug te brengen in 2019 naar 90 en in 2025
naar 40. Een methode is om plastic zakjes niet meer
gratis te laten zijn. Nederland wil per 2016 alle gratis
zakjes verbieden.
De oceanen: 50% procent van al het zwerfvuil in de oceanen bestaat uit plastic. Een deel van de plastic zakjes
wordt nu van afbreekbaar plastic gemaakt, bijvoorbeeld
van aardappelzetmeel, maïszetmeel, etc., maar dat is nog
maar een heel klein deel.
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In de grote oceanen op onze wereld zijn momenteel vijf
plekken bekend waar de grootste concentraties drijven.
Die op de Stille oceaan is het bekendst, maar ook op de
andere grote oceanen bestaan grote concentraties van
plastic. De grootste plastic soep is zo groot als Spanje en
Portugal samen: 582.000 km2, ofwel 14 groter dan
Nederland!
Jaarlijks komen er geschat 100.000 zeedieren en 1 miljoen vogels om door dat plastic.
Kan er iets gedaan worden om die plastic oceaansoep op
te ruimen? Gelukkig wel, daar is de Plastic Soup Foundation mee bezig. Deze stichting is gestart door een Nederlandse techniekstudent uit Delft. In 2016 zal er een eerste
proef gedaan worden om m.b.v. het systeem dat hij bedacht heeft om wat op te ruimen.
Maar het voornaamste dat wij zelf natuurlijk kunnen doen
is om gewoon geen plastic tasjes meer te gebruiken. Zorg
ervoor om bij het boodschappen doen altijd zelf al een tas
van ander materiaal bij je te hebben. Doe dat niet alleen
bij het boodschappen doen, maar houd reservetassen
paraat in je fietstas, de auto, enz.. Moet lukken!
Mike Hirschler

IVN deventer

Vrijwilligers De
Groene Visite
gezocht
De Groene Visite zijn vrijwilligers die op bezoek gaan bij
dementerende ouderen woonachtig in een zorginstelling.
De vrijwilligers gaan niet op pad met lege handen. Ze
nemen een thematische natuurkoffer mee die gevuld is
met ‘De Natuur’ uit de eigen omgeving. Bij het zien van
mooie natuurfoto’s, het voelen van een kastanjebolster of
het ruiken van gedroogd gras worden zintuigen geprikkeld. Met het ruiken, zien, proeven, horen en voelen van
natuur komen herinneringen naar boven waarover gesproken wordt. De natuur wordt ingezet als krachtig
middel om herinneringen op te halen, gesprekken te

stimuleren en het sociaal isolement te doorbreken.
Inmiddels zijn er vrijwilligers actief in vijf regio’s: Oldenzaal, Almelo, Hardenberg, Zwolle, Steenwijk. Wij hebben
de wens om twee nieuwe regio’s op te zetten, o.a. rondom
Deventer. Bent u geïnteresseerd en woonachtig in de
omgeving van Deventer? Neem dan contact met ons op.
We zoeken mensen die affiniteit hebben met dementerende ouderen en respect voor hun belevingswereld. Mensen met interesse in natuur, die het leuk vinden zich
hierin te verdiepen.
We vragen communicatieve vaardigheden en interesse
om nieuwe creatieve werkvormen te gebruiken. Vrijwilligers zijn bereid zich voor minimaal 2 jaar in te zetten als
vrijwilliger, één tot vier keer per maand. Een training over
natuur, zorg en gesprektechnieken en dementie en een
handboek met instructies en tips horen erbij.
Meer informatie is op te vragen bij Anne-Floor Zuurbier,
Natuur en Milieu Overijssel, 0384250960 of
zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl

Het verschil tussen
een libel en een
juffer
Klopt deze vraagstelling wel? Ja en nee. Ik had beter kunnen
vragen naar ‘het verschil tussen een libel’, want een juffer
is ook een libellensoort. Maar veel van de lezers zullen direct
begrijpen wat ik bedoel: de libel is die ‘dikke’ en de juffer is
die ‘dunne’. Toch?
Wat wij normaliter aanduiden als een libel (de dikke) heeft
als voornaamste kenmerken: een fors lichaam, twee paar
vleugels, waarvan de achterste twee breder zijn dan de
voorste twee, en waarvan de grote bolle ogen aan de
voorkant van de kop tegen elkaar aan zitten.
Genoemde kenmerken kan je in het veld goed zien. Het
onderscheid tussen de vele soorten zelf is vaak veel moei
lijker. Dat komt vooral omdat ze zo razend snel zijn.
Een paar duidelijke libellen:
- De keizerlibel (de allergrootste) heeft een blauwe staart
en een groen lichaam.
- Witsnuitlibellen hebben een witte snuit.
- De viervlek heeft aan elke vleugelbasis een bruine vlek.
De juffers (de dunne) zijn veel slanker, hebben twee paar
vleugels die alle even groot zijn en de ogen zitten aan de
zijkant van de kop. Daarna ontstaan ook hier vaak proble
men om ze uit elkaar te houden.

Keizerlibel (foto: flickr.com)

En een paar juffers:
- Het lantaarntje heeft op het één na laatste segment een
lichtblauwe vlek
- Het mannetje van de gewone beekjuffer heeft prachtige
donkerblauwe vlekken in de voorvleugels.
Ik las laatst dat een libel per oog 10-15.000 facetten heeft.
Je kunt elk facetje vergelijken met één pixel van je beeld
scherm. Door de bolle vorm van de ogen betekent dat dat
ze bijna 360 graden om zich heen kunnen kijken.
Begrijpt iemand verder hoe het in vredesnaam mogelijk is
dat libellen onder een hoek van 90 graden een bocht kunnen
maken en dan ook nog met hoge snelheid? De gemiddelde
straaljagerpiloot zou door de enorme g-krachten allang niet
meer in leven zijn. Hoe doen die beesten dat? En als laatste:
een libel is een beestje en de Libelle, die lees je!
Kijk ook eens op www.libellennet.nl

Weidebeekjuffer (foto: Mike Hirschler)
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Oplossing raadselplaatje zomer 2016:
de mierenleeuw
In Nederland hebben we er twee soorten van, de gewone
en de gevlekte. Maar in het buitenland zijn er meer, op de
wereld zo’n 2.000 soorten. Als we het over mierenleeuwen
hebben, dan zullen de meesten van ons denken aan een
kuiltje zand met daarin een kleine rover met uitzonderlijk
grote kaken. Het zien van het volwassen dier gebeurt niet
zo vaak. Mierenleeuwen behoren, net als de libellen, tot de
netvleugeligen en ze lijken sterk op een waterjuffer. Een
volwassen mierenleeuw wordt ook wel mierenleeuwjuffer
genoemd. Deze vond ik in Zuid Spanje. Hij/zij heeft wel veel
meer haren dan die bij ons en is ook wat groter. Wat een
prachtig kapsel heeft deze, om maar niet te spreken van
die mooie grote gestreepte antennes! Een volwassen mie
renleeuwjuffer is vooral te herkennen aan de heel lange
antennes in de vorm van een hockeystick. Verder lijken ze
het meest op een waterjuffer omdat de vier vleugels alle
gelijk zijn qua grootte en de ogen aan de buitenkant van de
kop zitten.
De juffer legt steeds één eitje in het zand. De naam mieren
leeuw danken ze aan het larvenstadium waarin het bodem
bewonende insecten vangt (althans in Europa, elders eten
ze ook wel stuifmeel, of o.a. fruitresten).

Ze graven een kuiltje in het zand, liefst onder een afdakje
van begroeiing of onder een brug, daar is het lekker droog.
Vaak zijn mieren de klos. Eenmaal in het kuiltje kan hij
bijna niet meer terugkrabbelen. Is de mier te ver van de
larve, dan wordt hij beschoten met zand in de hoop dat hij
verder de kuil inglijdt. Net als bij spinnen eet deze larve
slechts de binnenkant van zijn slachtoffers, hij slurpt de
inhoud eruit. Het restant wordt over de rand naar buiten
gegooid.
Als je trouwens ooit in de gelegenheid komt een wat groter
veld los zand te vinden met daarin de kuiltjes van de
mierenleeuwen, let dan ook eens op een spoor dat kronke
lend door het zand loopt. Net onder de oppervlakte heeft
de larve zich dan verplaatst.
Je kan de larve uit zijn kuiltje scheppen. Schuif een lepel
een stukje tot onder het kuiltje. Dan naar boven halen en
voorzichtig het losse zand ervan afschuiven. Grote kans dat
je een mierenleeuwlarve overhoudt. Dan kan je met een
loepje goed de grote (giftige) kaken zien. Je zult er maar
tussen komen!
Mike Hirschler
Volgend raadselplaatje, opgestuurd door Rob Boon:
Wat is dit nu weer?

