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WINTER 2017

BELEEF DE NATUUR!

Van de redactie
Bij het schrijven van dit stukje was ondergetekende geveld door een naar griepje.
Vandaar dat het mogelijk niet zo geïnspireerd klinkt dit keer.
En dat terwijl de winter juist zo’n mooi
seizoen is! Alhoewel, zijn er lelijke seizoenen? Wij als IVN’ers houden van elk
seizoen. We hebben de paddenstoelen
achter ons gelaten en kunnen genieten
van het prachtige licht dat de laaghangende zon, vaak in samenspel met lichte
mist en een dikke wolkenpak, in de winter veroorzaakt. De hoornblazers zijn al
druk aan het oefenen, de laatste blaadjes
vallen van de bomen, af en toe trekt er
een troepje ganzen over richting warmere
strekken, soms ligt er een dun laagje ijs
over de wereld, kortom we maken ons op
voor de kortste dag en daarmee ook weer
voor een nieuw begin.
Ook de redactie gaat de donkere dagen
voor kerst gebruiken om eens te bezinnen
over het werk dat ze het afgelopen jaar
gedaan hebben. Van veel mensen horen

we dat ze ’t Schrijvertje in deze digitale
vorm eigenlijk niet meer lezen. Dat vinden
we jammer, maar terug naar papier willen we niet en dus gaan we op zoek naar
andere vormen. We zullen het volgende
nummer van ’t Schrijvertje dus mogelijk
op een andere manier tot jullie brengen.
In elk geval wil ik iedereen uitnodigen
om eens op de nieuwe website te kijken.
Daar staat het hele programma op, alle
informatie van de werkgroepen en af en
toe interessante nieuwtjes.
We wensen iedereen een goede feestdagen en een duurzaam 2018. En hopelijk
tot ziens bij de Sylvesterwandeling op 6
januari!
Karen Groeneveld
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De kramsvogels,
ze zijn er weer!

Wat valt er te zien in de winter?
De kramsvogel is in Nederland een schaarse broedvogel, maar vooral een wintergast.Hij komt dan in groepen
overvliegen met zijn typische ‘tsjak tsjak tsjak’-geluid.
Kramsvogels behoren tot de lijsterachtigen en je herkent
ze door de grijze kop met lichte oogstreep, de kastanjebruine rug en donkere staart. Zijn borst is licht oranjegeel met strepen en vlekken.
Kramsvogels foerageren vooral op de grond, soms samen met koperwieken. Let daarbij eens goed op het
foerageergedrag. Het bestaat uit hippen, stilstaan, een
regenworm pakken en weer doorgaan. Dat is typisch lijstergedrag.
Vooral in de winter eten kramsvogels bessen, het liefst
als de vorst eroverheen is geweest.De bessen zijn dan
zachter. Tijdens koude periodes en bij sneeuwval vallen de zwermen kramsvogels vaak uiteen en kan het
zomaar gebeuren dat een kramsvogel in de tuin langs
komt. Staat er dan ook nog een sierappel in de tuin toevallig? Bedankt namens de kramsvogel!
Carola Dekker
Foto links:Carola Dekker, foto boven: vogelvrijheid.nl
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Niet alleen de kou snijdt in de winter…
In januari gaan wij altijd nog een weekje genieten in de Weerribben. De Weerribben is een prachtig natuurgebied in
de kop van Overijssel, ook wel bekend vanwege het vele riet met zijn rietsnijders.
Riet is een natuurproduct en groeit overal. Waar water is, is riet.
Het riet groeit van april tot eind augustus en heeft daarna de goede lengte en dikte. Toch kan het riet dan nog niet
gesneden worden. De stengel moet nog drogen en het ergste vocht moet eruit. Pas in de winter is het riet rijp om
te snijden.
Half januari tot half april wordt er gesneden. Daarna start het broedseizoen voor de vogels, dus rust geboden. Het
voordeel is dan ook dat bij vorst machines makkelijker op het land kunnen oogsten en eventueel het riet via het ijs
kunnen afvoeren.
Vroeger ging het riet snijden met de hand. Het
riet werd net boven de grond afgesneden met
een kapmes en gebundeld tot een bos. De bossen werden als een piramide tegen elkaar gezet
zodat het riet goed kon drogen. Deze methode
wordt ook nu nog steeds gebruikt.
Het overige riet wordt verbrand. Hierdoor ontstaan overal vuurtjes in het gebied. Wanneer je
op dat moment ook nog op de schaats door het
landschap kan, geeft je dat een echt winters tafereel gevoel.
Carola Dekker
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Nieuwtjes over

duurzaamheid

Operatie Steenbreek
We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving
totaal naar ons gemak in te richten. Niet iedereen is zich
er echter van bewust dat dit nogal wat negatieve gevolgen kan hebben. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt
voor problemen tijdens hoosbuien, aanhoudende droogte, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. Minder groen in de tuin betekent ook
minder vogels, insecten en andere dieren. Met Operatie
Steenbreek wordt iedereen in Nederland enthousiast gemaakt om de tuin te vergroenen. Samen kunnen we het
verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige
en gezonde samenleving! Je kunt je tuin vergroenen en
een belangrijke bijdrage bieden aan de leefbaarheid van
je buurt.
Voor meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl

Trees for All
De missie van Trees for All stelt mens, milieu en meerwaarde centraal. De boom en haar meerwaarde is voor
Trees for All belangrijk. Dit betekent aandacht voor de
symbolische, recreatieve, ecologische, sociale meerwaarde van bos en bomen. Wil je graag je vakantie- of
bedrijfskilometers compenseren? Of lijkt het je een goed
idee om een heel bos te planten om de natuur iets terug
te geven? Trees for All zorgt ervoor dat je je niet alleen
verbindt aan een goed doel, maar dat je dit mooie verhaal ook kunt delen.
Kijk ook bij: www.treesforall.nl

Tuinvogeltelling

Bezoek eens:
www.operatiesteenbreek.nl
www.treesforall.nl
www.tuinvogeltelling.nl
www.nugde.nl

De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming
Nederland vindt plaats op 27 en 28 januari 2018. Jaarlijks tellen tienduizenden Nederlanders in dit weekend
de vogels in hun tuin en helpen zo mee. Meedoen is simpel: 30 minuten lang noteer je de vogels in je eigen tuin.
Kijk voor meer informatie op: www.tuinvogeltelling.nl

Nudge

Warmetruiendag

De missie van Nudge is een blijvende gedragsverandering realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Dat doen ze door hen te betrekken bij projecten
en campagnes die op prikkelende wijze ander gedrag
stimuleren. Niet alleen bedenken zij die projecten; ze
voeren ze ook uit. Zij geloven dat elke duurzame verandering telt en dat veel kleine duwtjes uiteindelijk tot
grote sprongen voorwaarts leiden. Inmiddels hebben zij
op deze wijze meer dan 55.000 individuele en 300 zakelijke partners aan hen weten te binden. Door je aan te
melden wordt je nudger. Doe je mee? Aanmelden kan
via www.nugde.nl.

Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf:
door de verwarming lager te zetten en energiebesparingssuccessen te delen. Dus zet ‘m in je agenda: op
vrijdag 2 februari 2018 vieren we weer Warmetruiendag!
Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een
warme trui aan en bespaar gezellig en comfortabel 6%
energie – en dus 6% CO2 – per graad!
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Petitie Code Rood voor Natuur
Op 31 oktober 2017 zijn met een petitie het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers opgeroepen de handen
ineen te slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Het is alarmfase ‘rood’
voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek wijst erop dat in de afgelopen 27 jaar 75% van
de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers
van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Het kabinet is gevraagd
om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in haar beleid. Deze petitie is een initiatief van Lodewijk Hoekstra
van NL Greenlabel en wordt ondersteund door ondermeer het IVN.

Een recept uit het
seizoen
Foto: http://laurencariscooks.com

Een recept uit het seizoen:
Glühwein
Ingrediënten:
1 sinaasappel
2 eetlepels honing
5 kruidnagels
2 steranijs
2 kaneelstokjes
1 liter rode wijn
Bereiding:
Was en snijd de sinaasappel in stukken. Prik de
kruidnagels in de schil, dan kan je ze er makkelijker
uithalen.
Doe alle ingrediënten in een pan en laat het langzaam
warm worden. Niet laten koken dan vervliegt de
alcohol en dat is natuurlijk zonde. Als het goed warm
is zet je het gas uit. Doe de deksel op de pan en laat
het 20 minuten trekken.
Voor serveren nog even opwarmen, wederom niet
laten koken. Als je het sterker wilt, kan je er natuurlijk altijd een sterke drank aan toevoegen.
Heerlijk na een lange wandeling.

Ruiken en Proeven aan Duurzaamheid:

Duuurzaam vervoer
Door: Erik Mol
Wij reizen veel voor werk en plezier. Dit zorgt voor een
aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. De keuzes die je
maakt in vervoer maken dus een groot verschil voor het
klimaat. Gelukkig zijn zuinige keuzes eenvoudig: met
een zuinige rijstijl en wat vaker de ﬁets of de trein doen
we het milieu al een groot plezier.
Een eigen auto voor de deur geeft gemak, maar kost ook
veel geld – zeker als je weinig rijdt. Staat jouw auto een
groot deel van de tijd stil? Overweeg om deze de deur
uit te doen: een auto delen of huren is al snel goedkoper
voor jou en beter voor het milieu. Of deel je auto met
je buurtgenoten! Er zijn ook lokale energiecoöperaties
die (elektrische) deelauto’s beschikbaar hebben. Ondermeer via LochemEnergie (zie www.elektrip.nl).
Kies je brandstof bewust. Elektrische en hybride auto’s
hebben een lagere milieubelasting dan wagens op diesel of benzine. Volledig elektrische auto’s zijn voor het
milieu de allerbeste keuze. Wel moet de elektriciteit zijn
opgewekt uit duurzame bronnen. Het nieuwe kabinet wil
dat uiterlijk vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos – en daarmee elektrisch – zijn.
Elektrische voertuigen laden op via het elektriciteitsnet.
Het laadpunt kun je zien als het tankstation voor een
elektrische auto. Het laden kan via normaal laden, snel-

Foto: zonneauto - Erik Mol

laden en in de toekomst mogelijk met inductieladen (vergelijkbaar met de elektrische tandenborstel). Mogelijk
dat de auto’s in de toekomst met zonnepanelen gaan
rijden. De zonneauto’s van de Universiteiten van Delft,
Eindhoven en Twente laten zien dat dit mogelijk is. Rijden op waterstof wordt op een aantal plekken al gedaan.
Als je zuinig rijdt, kan je wel 10 procent op je brandstofverbruik besparen. Niet alleen prettig voor je portemonnee, maar ook voor het milieu! Het programma Het
Nieuwe Rijden stimuleert automobilisten over te gaan tot
een energie-eﬃciënter rij- en reisgedrag door slimmer
te rijden en te reizen. Met Het Nieuwe Rijden kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het terugdringen van de
CO2-uitstoot.
Ben jij al een Nieuwe Rijder? Doe de
test via onderstaande website.
www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/autokeuze-en-gebruik/zuinig-rijden/test-je-rijstijl/

We kunnen samen het verschil maken
om onze natuur en leefomgeving te beschermen. Ik moet vaak denken aan het
bekende Indiaanse gezegde:

‘Pas als de laatste boom
geveld is en de laatste vis
gevangen is, zal de mens
beseffen dat geld niet eetbaar is.’
Foto: elektrische auto - Erik Mol

Agenda
Januari
IVN-NMA Sylvesterwandeling
6 januari 9.30 uur vanaf boerderijmuseum Lebbenbrugge, Lebbenbruggedijk 25
in Borculo
IVN-NMA Doorstapwandeling in en om de Dijkhoek
Zondag 14 januari 11.00 uur vanaf parkeerplaats achter buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo. Ook mogelijk om de helft mee te lopen. Start
is dan om 13.00 uur vanaf dezelfde parkeerplaats.
IVN-NMA Verenigingsavond Oefenen in aardgasvrij denken
23 januari 19.30 uur in ’t Onderschoer in Barchem

Februari
Foto:
Ans Ottema

IVN-NMA Wandeling rondom Lochemse Berg
Zondag 11 februari 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Bon Aparte, Lochemseweg 37 in Barchem.
IVN-NMA Verenigingsavond De fauna van Gelderland
27 februari 19.30 uur in ’t Onderschoer in Barchem

Maart
Colofon
Redactie en tekst:
Carola Dekker
Erik Mol
Jeanet Moorman
Karen Groeneveld
Opmaak:
Paula van Enk
Berichten voor het volgende
nummer insturen voor
15 februari naar
ivnnma@gmail.com
Kijk voor meer informatie op de
website: www.ivn.nl/afdeling/
noord-midden-achterhoek

IVN-NMA Wandeling voorjaar op De Wildenborch
Zondag 11 maart 14.00 uur vanaf parkeerplaats vóór kasteel Wildenborch, Wildenborchseweg 20, Vorden
Publieksavond over Streekvoedsel
27 maart 19.30 uur in De Melktap, Nettelhorsterweg 21 in Geesteren

April
IVN-NMA Wandeling Lochem langs de Berkel
Zondag 8 april 14.00 uur vanaf Het Anker(de zompenloods van de Ente) Goorseweg 2 te Lochem.
IVN-NMA Verenigingsavond over Teken
24 april 19.30 uur in ’t Onderschoer in Barchem

