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Organisatie
Bestuur

e-mail: ivnlossersecretariaat@gmail.com

Voorzitter

Frans Tiessen

053-538 5543

fstiessen@hotmail.com

Secretaris

Rob Melchers

06-235 28324

ivnlossersecretariaat@gmail.com
Wilgenkamp 1A, 7581 AH Losser

Penningmeester /
ledenadministratie

Ruud Spiering

053- 536 1146

ruud.spiering@kpnmail.nl
Markeweg 117, 7582 BC Losser

Lid

vacature

Lid

vacature

Contactpersoon van de werkgroep
Natuurgidsen

Jaap van Daalen

ajvdaalen@telfortglasvezel.nl

Schoolgidsen

Frans Tiessen

fstiessen@hotmail.com

Kruidentuin

Carla Oostrik

c.oostrik@hotmail.com

Landschapsbeheer

Siebe van der Woude

siebevdwoude@planet.nl

Nachtvlinders

Leo Hassing

ringstation-overdinkel@kpnplanet.nl

Cursus

Frans Tiessen

fstiessen@hotmail.com

Website: www.ivn.nl/afdeling/losser
Website-beheerder

Ruud Spiering

ruud.spiering@kpnmail.nl

Facebook : www.facebook.com/IVNLosser
Natuurbode e-mail: natuurbodelosser@gmail.com
Vormgeving

Wout Schuit

woutersch@yahoo.com

Samenstelling

Dinant Wes

Bezorging

Ben Hulsebos, Jeanne Peters, Bert Rohring, Dirk Veldman, Johanna Benneker.

053- 5387839

natuurbodelosser@gmail.com
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Agenda
dag

maand

omschrijving

za

10

okt.

Landschapsbeheer. Werkmorgen in Duivelshof (ingang
Lossersestraat) van 9.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

za

24

okt.

Nacht van de Nacht (pag. 17)

di

27

okt.

Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 uur in café Heijdemann
(pag.5)

don

5

nov

informatieavond Natuurgidsencursus (pag. 4)

za

7

nov.

De nationale Natuurwerkdag (pag.17)

za

14

nov

Landschapsbeheer. Werkmorgen in Duivelshof (ingang
Lossersestraat) van 9.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

za

12

dec.

Landschapsbeheer. Werkmorgen in Duivelshof (ingang
Lossersestraat) van 9.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

ma

14

dec.

Uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Natuurbode

jan. 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 19.30 uur in café Heijdemann

di

5

Mededelingen m.b.t. leden en donateurs

Contributie per jaar
lid
huisgenoot-lid
jeugdlid

€ 15,00
€ 10,00
€ 6,00

donateur
€ 12,50
overmaken op NL15 RABO 0130 3413 04
t.n.v. penningmeester IVN Losser

Wijzigingen doorgeven
Een verzoek aan U om een wijziging in Uw e-mail-, woonadres, bank-, gironummer zo snel
mogelijk door te geven aan de ledenadministratie: Ruud Spiering, Markeweg 117, 7582 BC
Losser, ruud.spiering@kpnmail.nl of tel. 053– 536 11 46.

In memoriam Martin de Leeuw
Onze oud-voorzitter en natuurgids Martin de Leeuw is op 18 augustus 2015 in Frankrijk
overleden. Martin was geruime tijd verpleegd in verband met alzheimer.
Martin was voorzitter in de jaren ’70 van de vorige eeuw. In die periode speelde onder andere de
A-1 problematiek en in het Hulsbeek organiseerden we op verzoek van de Regio een grote
tentoonstelling in een tent van waaruit we aansluitend Oldenzaalse schoolklassen rondleidden
door het Hulsbeek. Deze activiteit stond aan de basis van de oprichting van de IVN-afdeling
Oldenzaal. Toen duidelijk werd, dat de A-1 binnen 100 meter van zijn huis zou worden
ingegraven, besloot hij met Thea naar Frankrijk te verhuizen waar ze op de rand van het dal van
de Lot met veel plezier hebben gewoond.
Ik bewaar heel goede herinneringen aan de zeer vriendschappelijke samenwerking met hem.
Ik heb Thea en hun kinderen veel sterkte en kracht gewenst in de komende periode.
Siebe
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Mededelingen van het bestuur
Van de bestuurstafel:
- De nieuwe folders van het IVN-Losser zijn klaar. Wie deze
folders wil gebruiken bij een publieksactiviteit, kan ze ophalen bij
het secretariaat.
- Het IVN en het KNNV onderzoeken de mogelijkheden om te
komen tot een nauwe samenwerking. Wij volgen met
belangstelling de ontwikkelingen rondom deze samenwerking.
- Het bestuur heeft dringend behoefte aan nieuwe leden.
Iedereen die zich kandidaat wil stellen als bestuurslid kan dit doorgeven aan het secretariaat.
IVN en KNNV, samen op weg naar een nieuwe organisatie
Wat het IVN wil en doet, weten we allemaal. In diverse
werkgroepen proberen we de betrokkenheid bij de natuur te
vergroten. Met onze lokale activiteiten sluiten we goed aan bij de
doelstellingen van het landelijke IVN.
Het IVN is niet de enige vereniging, die het vergroten van de
betrokkenheid bij de natuur hoog in het vaandel heeft staan. Een andere vereniging, die hetzelfde
doel nastreeft, is het KNNV, de landelijke vereniging voor veldbiologie. KNNV-leden organiseren
natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen. Ze wandelen, fietsen en kamperen veel
buiten.
IVN en KNNV hebben gemeen, dat zij met een grote achterban van vrijwilligers de natuur
dichtbij mensen brengen. Daarin willen de besturen van beide verenigingen de krachten gaan
bundelen. De gedachte daarachter is, dat de natuurkennis van de KNNV en de educatie en
beleving van het IVN elkaar verrijken. De besturen van IVN en KNNV hebben de intentie
uitgesproken samen op weg te gaan naar een nieuwe organisatie. Het samengaan van beide
organisaties moet leiden tot een toekomstbestendige natuurorganisatie op het terrein van
natuurstudie en natuureducatie.
De projectgroep ‘Samenwerking IVN-KNNV’ heeft in mei de contourennota ‘Samen op weg naar
een nieuwe organisatie’ uitgebracht. Deze nota zal in oktober worden besproken in de Landelijke
Raad. In het voorjaar van 2016 zal een definitief besluit worden genomen over deze
samenwerking in een nieuwe organisatie. Daarna is er nog volop tijd en ruimte voor lokale
vormgeving via de afdelingen.
Rob Melchers

Natuurgidsencursus IVN-Losser en -Oldenzaal
Op 20 januari 2016 starten IVN-Losser en IVN-Oldenzaal
gezamenlijk een landelijk erkende IVN-natuurgidsencursus.
Op donderdag 5 november om 19.30 uur is hierover een
informatieavond in Stakenboer, Burgemeester Wallerstraat
115 in Oldenzaal.

afbeelding gekopieerd uit een publicatie
van IVN-Oldenzaal

De cursus is bedoeld voor iedereen, die zich als gids wil
inzetten voor het IVN.
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het opzetten van een
natuurgidsencursus. Het programma is gemaakt. Er is gezocht
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naar docenten. De begroting is gemaakt en er wordt gezocht naar sponsoren.
Alle voorbereidingen zijn inmiddels voorgelegd aan het Cursushuis van het IVN. Het Cursushuis
toets de cursus aan de kwaliteitscriteria van het IVN. Alleen als het Cursushuis akkoord gaat,
mogen cursisten zich na het behalen van het diploma IVN-natuurgids noemen.
De theorie zal voornamelijk in Oldenzaal worden gegeven (Stakenboer op Berghuizen), maar de
excursies zullen ook regelmatig in het buitengebied van Losser zijn. De cursus duurt anderhalf
jaar en bestaat uit zo'n 33 bijeenkomsten en een weekend naar het Veldstudiecentrum in Orvelte.
Deelnemers moeten gedurende de cursus lid zijn van IVN-Oldenzaal of -Losser en zijn verplicht
om een bepaald aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn om het diploma te kunnen behalen.
Er is geen speciale voorkennis nodig, al is een beetje biologiekennis wel handig.
Tijdens de informatieavond op 5 november zal meer uitleg worden gegeven over het programma,
de activiteiten die de cursisten gaan ondernemen en de vergoeding die van de cursisten zal
worden gevraagd. Vervolgens gaat de inschrijving van start. Bij minimaal 20 deelnemers kan de
cursus dan daadwerkelijk van start gaan.

Algemene Ledenvergadering
Aan de leden en donateurs van de IVN-afdeling Losser,
Hierbij nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 oktober 2015 om
19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in café Heijdemann, Smalmaatstraat 55 in Losser.
Op de agenda staan:
Opening en welkom
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen van de agenda
Gidsencursus
Scharrelkids
Concept-notulen ALV 14 april 2015
Rooster van aftreden en verkiezing van de leden voor een nieuwe zittingsperiode
Ruud Spiering
April 2010

Frans Tiessen
April 2010

April 2013

April 2013

Rob Melchers
November 2012

Rob Melchers treedt af en is herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich opgeven tot de aanvang van de vergadering. Volgens de statuten moet dit
schriftelijk gebeuren en moet de kandidatuur worden ondersteund door vijf leden van de
vereniging.
Stand van zaken m.b.t. financiën
Planning werkgroepen
Samenstellen jaarprogramma / jaarverslag
Rondvraag
Uitreiking speldjes aan jubilarissen
Pauze
Presentatie door de KNNV, vereniging voor veldbiologie.
We hopen van harte op jullie komst.
Het bestuur IVN-Losser
Let op: behoudens koffie/thee met hapje en de eerste consumptie na de pauze zijn de consumpties voor eigen
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Conceptnotulen ALV 14 april 2015
Afwezig met kennisgeving: Bennie Egberink, Jopie Engmann, Carla Oostrik, Johanna Benneker.
1. Opening.
Frans Tiessen opent de vergadering.
2. Mededelingen.
Marselle Stegehuis is teruggetreden als lid van het bestuur in verband met persoonlijke
omstandigheden.
3. Vaststelling van de agenda.
Iedereen gaat akkoord met de voorgestelde agenda.
4. Conceptnotulen ALV 28 oktober 2014.
Naar aanleiding van de notulen geeft Jeanne Peters aan, dat ze heeft geïnformeerd naar de
fietskar. Deze is niet meer traceerbaar.
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen. De notulen worden goedgekeurd.
5. Conceptjaarverslag 2014.
Naar aanleiding van het jaarverslag wordt voorgesteld, dat uit de werkgroep natuurgidsen telkens
één lid aanwezig zal zijn bij de vergaderingen van het bestuur. Dit, omdat er bij de natuurgidsen
niemand meer is, die ook lid is van het bestuur. De natuurgidsen zullen dit voorstel bespreken.
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen en het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag kascontrolecommissie.
Namens de kascommissie, bestaande uit Jos Verhoeven en Marian Verveld, deelt Jos Verhoeven
mee, dat de commissie de financiën van IVN-Losser over het boekjaar 2014 heeft gecontroleerd
en in orde bevonden. De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.
7. Verslag van de penningmeester.
Inkomsten en uitgaven zijn overeenkomstig eerdere jaren. De subsidie van de Rabobank is
onverwacht hoger uitgevallen. We wachten af, of dit in 2015 ook het geval zal zijn. Het aantal
leden en donateurs blijft redelijk constant. Door vergrijzing verwachten we een lichte terugval en
dit zal ook gevolgen hebben voor de inkomsten.
Er was geld beschikbaar voor aankopen. De schoolgidsen hebben een deel van dit bedrag gebruikt
om een amfibieënval aan te schaffen.
8. Begroting 2015.
Er worden geen grote wijzigingen verwacht ten opzichte van 2014. De gemeente Losser heeft het
subsidiebeleid strikter uitgevoerd dan voorheen. Dat betekent, dat we nu alleen een bijdrage
krijgen voor leden, die in Losser woonachtig zijn.
Er wordt voorgesteld om een bolderkar aan te schaffen voor het vervoer van spullen tijdens
activiteiten in het Arboretum. Dit voorstel zal besproken worden door de schoolgidsen.
9. Verkiezing nieuwe kascommissie.
Jos Verhoeven stopt als lid van de kascommissie. Zij wordt bedankt voor haar bijdrage.
Marian Verveld blijft lid. Wim Evers meldt zich aan als nieuw lid.
10. Nieuw mandaat aan het bestuur.
De vergadering verleent decharge aan het bestuur onder dankzegging aan de penningmeester. De
vergadering verleent het bestuur mandaat voor het jaar 2015.
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11. Rooster van aftreden en herverkiezing van bestuursleden.
Egbert de Vries treedt af en is niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem voor zijn
werkzaamheden.
Er zijn nog geen nieuwe kandidaten voor het bestuur. Op dit moment zijn er twee plaatsen in het
bestuur vacant.
12. Rondvraag.
Is ‘EnHoe’ werkzaam in de Duivelshof?
‘EnHoe’ is een natuurwerkgroep, die af en toe mee werkt tijdens de werkochtenden van de
werkgroep landschapsbeheer. Hierdoor kan er meer werk worden verricht.
Ank benadrukt dat, gezien berichten in de pers, het werk van de kascommissie erg belangrijk is.
Wim Evers geeft complimenten aan iedereen, die heeft meegewerkt aan het jaarverslag.

Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
Met landschapsbeheer zijn we op zaterdag 12 september
weer begonnen. De werkplek lag langs het hoofdpad naast
de heide. Vorig seizoen hebben we daar een stukje
overwoekerde heide opgeschoond en deze zomer heb ik tot
drie keer toe de weer opschietende varens weggemaaid en
opgeruimd. Nu hebben we daar met zijn allen een oude
jeneverbes ontdaan van zijn belagers. In dit geval waren het
bramen. Dat blijven ondanks de smakelijk vruchten
vervelende groeisels, die elk jaar meters lange
ranken vol stekels overal over en doorheen
vlechten. Waar de top van zo’n rank de grond
raakt, schiet die wortel en ontstaat weer een
nieuwe plant en zo wordt het probleem steeds
groter. Daarnaast hebben we een aantal
overhangende struiken, die het licht boven de
heide afschermden, verwijderd.
Als het nog droog wordt, kunnen we
misschien in oktober in de ”eendenvijver” aan
de gang, anders moet dat wachten tot er ijs ligt
in het midden een oude jeneverbes met z’n belager
of tot volgend voorjaar.
Of we in november op Duivelshof aan de gang gaan, weet ik nog niet. Het kan zijn, dat we op de
“Nationale werkdag” (en dan op het eerste weekend) ergens in de buurt aan het werk gaan, maar
daar wordt nog overleg over gevoerd.
In december zijn we weer gewoon in Duivelshof.
Natuurmonumenten heeft de parkeerplaats weer “sociaal veilig” gemaakt door de opslag aan
struiken tussen de weg en het parkeervlak weg te halen.
Siebe
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Natuurgidsen
Groene Zondag, zondag 20 september 2015
Ook dit najaar hebben gidsen van het IVN-Losser weer een kraam bemand tijdens het jaarlijks
terugkerend evenement van Groei en Bloei op erve Kraesgenberg.
Mensen genoten, onder goede weersomstandigheden, van veel aanbod op plant- en diergebied en
een omlijsting van draaiorgelmuziek.
Bij onze kraam, waar men uitleg kon krijgen over de IVN-organisatie en de diverse aktiviteiten
van de vereniging en bovendien films van Bert werden vertoond, hadden we over belangstelling
niet te klagen.
Voor een volgend jaar toch ook richten op vernieuwing en verbetering van presentatie, en
promotiemateriaal aanvragen bij landelijk IVN of andere instanties. Ook kunnen de diverse
werkgroepen zich meer presenteren op zo'n dag.
Jeanne Peters

Plant determineren

De laatste keer, dat wij U
een plant voor
determinatie hebben
aangeboden.
Met veel dank aan Leo
Schilderman, die de
planten determineerde en
foto’s ervan aanleverde.

Leo schrijft deze keer: ‘Er is voldoende te zien aan de plant. Met een Nederlandse Flora kwam ik
er niet uit. Wel, dat het geen klaver maar een wikkesoort is. Een Duitse Flora bracht mij verder:
het is –denk ik – een Wald-Wicke,Vicia sylvatica. Een wikkesoort, die in Europa voorkomt
van Zuid-Frankrijk tot in de Oeral. De soort groeit vooral in het middelgebergte boven 500 m. Ze
vormt soms meterslange, rankende stengels met samengestelde bladeren. De “bloem” bestaat uit
meerdere wit tot bleekblauwe bloempjes.
Nogmaals 100% zekerheid heb ik (nog) niet. Deskundigen mogen deze puzzel verbeteren.’
Redactie: stuur een e-mail naar de Natuurbode, als U hier kunt helpen; bij voorbaat dank.
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Paddenstoelenroute 2015
Dit jaar zat alles mee bij de paddenstoelenroute. De maand september was heel nat, dus goed voor
de paddenstoelen. De week ervoor bleef het droog, maar er bleven genoeg paddenstoelen over om
te bewonderen. We hebben zo’n zeventig bordjes kunnen zetten. Het hadden er nog meer kunnen
zijn, maar de bordjes waren op.
Het aantal bezoekers overtrof alle verwachtingen. Het was prachtig weer en op de parkeerplaats
was het zoeken naar een plekje. Wij registreerden 455 deelnemers, maar het zijn er ongetwijfeld
meer geweest. Op een bepaald moment in de middag was het zo druk, dat we het niet meer
konden bijhouden.
De grote aantallen prachtige vliegenzwammen stalen ook deze keer weer de show. Maar ook de
vele bijzondere paddenstoelen trokken de aandacht.
Zo waren daar het piepkleine eikelbekertje (zie
foto 1) en de kleine zwerminktzwammetjes.
Deze laatsten zijn maar één dag te zien, dus we
hadden geluk.
Verder trokken o.a. de aandacht de grote oranje
bekerzwam (zie foto 2), de vele varkensoren, het
leemkleurig hazenoor, de sikkelkoraalzwam, de
gekraagde aardster en de parelstuifzwam.
Eigenlijk teveel om op te noemen.

Foto 1

Dat de weersomstandigheden voor een groot
deel bepalend zijn voor het voorkomen van
bepaalde paddenstoelen, bleek ook nu weer.
Vorig jaar was het erg droog in tegenstelling tot
dit jaar. De soorten, die wij nu vonden, waren
voor een groot deel anders dan vorig jaar.
Jammer was, dat ook dit jaar weer alle
eekhoorntjesbroden waren afgeplukt. Tijdens het
voorlopen waren ze nog in groten getale
aanwezig!

Foto 2

Met recht kunnen we dit jaar spreken van een zeer geslaagde dag. Al ons werk was niet voor niets
geweest. Enig minpuntje was het feit, dat de opbrengst voor de vrijwillige bijdragenpot—gezien
het grote aantal bezoekers— erg tegenviel.
Mary Egbers
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Rondleiding met gepensioneerden UT door het Arboretum op 6
oktober 2015
Voor de rondleiding hadden zich ongeveer 45 deelnemers aangemeld, zodat we met drie gidsen
klaar stonden. De rondleiding vond precies plaats tussen twee regengebieden in. Af en toe scheen
zelfs een bleek zonnetje.
De eerste groep werd begeleid door Jaap van Daalen, die aan de hand van de Leonard Springer
route meer de nadruk legde op de historie en de ontwikkeling van het park. De tweede groep stond
onder leiding van Theo, die de mensen, die wat langzamer liepen, voor zijn rekening nam. De
overige deelnemers gingen met mij mee.
Begonnen werd met koffie/thee en een plak cake in het infocentrum, zoals altijd prima verzorgd
door Christel Morsink en haar moeder, geassisteerd door Rocky, een medewerker van het
Arboretum. Theo en Jaap hielden hier al een inleidend praatje.
Qua herfstkleuren was het park nu op z’n mooist
(zie foto 1). De bewondering ervoor staken de
deelnemers dan ook niet onder stoelen of banken.
In mijn groep waren alle deelnemers zeer
geïnteresseerd en dat was ook zo bij de andere
groepen.
Uiteraard waren er nog paddenstoelen te
bewonderen, maar ook verder was er nog veel te
vertellen. Aan het eind van de wandeling
kwamen we langs het deel waar de kornoeljes
staan. De Cornus Kausa zit op dit moment vol
met knalrode eetbare en best lekkere vruchtjes.
Gelukkig weten de meeste mensen dat niet, zodat
er nog nauwelijks van geplukt was. De meesten
wilden wel even zo’n vruchtje proeven.

Foto 1

Een kunstzinnig aangelegde bezoeker had ze kort
voor ons bezoek gebruikt bij het maken van een
stilleven op een boomstronk (zie foto 2).
Al met al was het een zeer geslaagde middag.
Mary Egbers

Foto 2
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IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
Het is half september en Losser is in mist gehuld. Kortom herfst.
De lijsterbessen werden oranje, de meidoornbessen rood en de geur van grote
stinkzwammen gaf begin september ook al aan, dat de herfst begonnen was.
Inmiddels regent het nog eikels en hebben de eekhoorns de hazelnoten geoogst.
De groene kleur verdwijnt langzaam uit de bladeren en op de essen waar graan
stond, groeien nu weer knollen en groenbemesters. De mais is nog niet weg,
maar binnenkort is er weer meer van het landschap te zien.
Aan de heidevelden bij de parkeerplaats is het
resultaat van mozaïekbeheer te zien.
Natuurmonumenten heeft stroken kaal gemaakt
en het maaisel afgevoerd. Op sommige plekken
is zo kort gemaaid, dat de bodem is geraakt.
Deze manier van maaien zorgt ervoor, dat de
opslag van struiken geen kans krijgt om het
terrein in bos te veranderen. Op de kale plekken
krijgen pionierplanten de kans om de in de
bodem liggende oude zaden te laten kiemen.
Tussen, onder en in de planten die niet gemaaid
zijn, liggen niet alleen plantenzaden, maar daar
mozaïekbeheer
overwinteren ook veel insecten en die zijn nu niet
geschaad.
Over de paden in Duivelshof loop je in deze periode plaatselijk tussen hagen van adelaarsvarens
door. Die plant komt elk jaar als een kleine bruin/groene komma uit de grond en groeit gedurende
het seizoen uit tot een lange steel met geveerd blad tot wel drie meter hoog. De stengel is niet erg
stijf maar de geveerde bladeren blijven aan alles hangen dat ze raken en zo klimmen ze omhoog.
Nog een poosje dan worden ook zij bruin en sterven af. De plant verspreidt zich met
wortelstokken door de grond en produceert om de 10 cm een nieuwe steel. Daardoor kan een heel
dicht bos ontstaan, waaronder niets meer kan groeien, omdat het er op de grond te donker is. Wat
dat betreft is hij vervelend, maar een varenwoud is wel mooi om te zien en omdat je de stengels
gemakkelijk kunt knakken en wegduwen zijn ze langs een pad niet erg lastig. Wat dat betreft zijn
bramen veel vervelender. De nieuwe scheuten daarvan kunnen meters lang worden en niet alleen
door hun stekels zijn het vervelende buren, maar, omdat ze niet sterk genoeg zijn om rechtop te
staan, drukken ze alles, waar ze overheen hangen, plat. Aan de groeitop is de braamstengel niet
zwaar en heel buigzaam, maar als het stengeldeel ouder wordt, wordt het steeds dikker en
zwaarder. Boompjes, die in een braambos opgroeien, hebben vaak de vreemdste bochten in hun
stam en takken. En bramen langs een wandelpad zijn in blote benen tijd bijna nog vervelender dan
brandnetels.
Gelukkig heeft landschapsbeheer snoeischaren en ik denk, dat er ook deze winter wel weer tijd is
om bramen te snoeien. Hoewel, uit de lastige stengels van dit jaar groeien komend voorjaar de
bloeitakken, want bramen dragen op tweejarig hout en daarna sterft de stengel.
Maar laat u niet weerhouden om toch te komen wandelen, want er zijn ook weer paddenstoelen
met leuke kleurtjes en het Duivelshof vormt en ligt in een prachtig landschap.
Siebe
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Raadsel
In de vorige Natuurbode nr. 3 ( juli t/m sept.) stond deze foto.
Deze roze knotsjes zijn de mannelijke bloemen van de Lawson
dwergcypres.
Die staat naast de ‘Cottage’ op Duivelshof.
Mannelijke en vrouwelijke bloemen komen bij elkaar op
dezelfde boom voor.

Een nieuwe opgave.
Het hieronder afgebeelde is in werkelijkheid 2 mm. groot.
Wat ziet U hier?
NB Uw oplossing gaarne naar
natuurbodelosser@gmail.com

Wout Schuit

Natuurfotografie
(Ofwel: vervolg op de cursus Natuurfotografie)
Tijdens een fietstochtje valt me op, dat de planten langs de weg erg aangevreten zijn, het lijkt me
zuring. Sommige bladeren hebben alleen nog de nerven. Ik besluit er een foto aan te wagen. De
achtergrond zal contrasterend moeten worden, anders
zie je de gaten niet. Ik pluk een blad af om het op een
vel wit papier te leggen. Nu doet zich een verrassend
effect voor: de laagstaande zon werpt een schaduw
van het blad op het witte vel papier. Ik verander het
aantal pixels van de camera in het maximum, er zou
best een leuke vergroting op papier in kunnen zitten.
Ik meet de witbalans, want kort voor zonsondergang
is het licht roodachtig. Dat zou niet opvallen met een
gekleurde achtergrond, maar met dit witte papier is
het te zien. En als je goed kijkt, is de schaduw wat
blauw; dat klopt, de blauwe lucht belicht de
Afb. 1 Natuurlijk kunstwerk
schaduwen. Het lijkt zo op kunst: je weet niet wat je
ziet. (Afb. 1)
Nu wil ik ook de makers van dit kunstwerk, larven van zo´n 4 mm., fotograferen. Voor het fijne
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werk heb ik een macrolens meegebracht.
Camera op A om het diafragma in te kunnen stellen,
ik kies het maximum: 22 (dat is eigenlijk het
minimum). Bij macrofoto´s gaat het vaak om delen
van millimeters scherptediepte. Ik probeer eerst
foto´s uit de hand te maken, maar het resultaat is niet
scherp. De automatische sluitertijd bij dit diafragma
is 1/3 seconde, dat is erg traag en daarom haal ik
mijn statief te voorschijn en ik zet de camera op
tijdvertraging: de foto wordt 2 seconden gemaakt
nadat ik afgedrukt heb. Na het afdrukken trek ik
mijn hand van de camera af. (Afb. 2)

Afb.2 De kunstenaars aan het werk

Ik wil zo´n larve nog groter laten zien. Dat kan, omdat ik een balg heb, een soort trekharmonica
die tussen lens en camera komt. Ik neem een paar larven mee met wat blaadjes, thuis is dat alles
wat gemakkelijker, de balg is niet zo licht, er moet
een zwaar statief onder. De problemen met belichting
en scherpstellen worden veel groter als je op
afstanden van 6 centimeter moet fotograferen. Ik stel
scherp op punten halverwege de larve, want als je op
de bovenkant van de larve scherp stelt, wordt de
onderkant onscherp. De flits, die met een kabel aan
de camera vast zit, moet op 10 cm van de larve
komen om genoeg belichting te leveren bij een
diafragma van 22, want zo´n klein diafragma is weer
nodig om alles scherp af te beelden. Camera op P,
zodat de belichtingstijd automatisch is. Boven de larve Afb. 3 Kunstenaar
houd ik een karton, beplakt met aluminiumfolie, om
de schaduwen op te helderen.(Afb. 3)
Op de planten, waar de larven zitten, vind ik ook
kevertjes. Ik vermoed, dat het dezelfde beestjes zijn
als de larven. Ook daar neem ik er een paar van mee.
Ze zijn 5 mm lang, ze zijn boller dan de larven en bij
één flits ontstaat er een flinke schaduw, waar je niets
ziet. Ik probeer een oude truc: camera op 13 seconden
sluitertijd, de grote lichten uit en drie keer een flits
afvuren van verschillende kanten. Het is even
experimenteren met flitsafstanden en lichtintensiteit,
Afb. 4 Volwassen kunstenaar
maar uiteindelijk lukt het. Overigens zou het voor de
compositie beter zijn om de kevers op een niet-groene achtergrond te zetten, maar dan lopen ze
weg. (Afb. 4)
Na een paar dagen hebben de larven in het potje met bladeren zich in een pop veranderd. Het zijn
fel gekleurde poppen, heel opvallend. Ik neem aan, dat ze zich op de grond laten vallen, zich
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ingraven en dan verpoppen. Zo geel zouden ze
anders een gemakkelijke prooi voor vogels zijn. Ik
denk dat het zwarte propje de afgestroopte huid van
de larve is. Ik belicht deze pop buiten. Witbalans op
bewolkt, het licht is diffuus, dus geen scherpe
schaduwen. Sluitertijd 1,3 seconde automatisch en ik
gooi er nog een flits los uit de hand over heen. Omdat
de pop zich toch af en toe beweegt, maak ik een heel
stel opnames, allicht dat er één bij zit waar de pop net
stil ligt. De pootjes en voelsprieten zijn nog
doorzichtig en bijna niet te zien, de ogen zijn al wel
duidelijk.(Afb. 5)
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Afb. 5 Kunstenaar in de dop

Als de poppen uitkomen, blijken dat inderdaad de groene kevertjes te zijn. In de Kosmos
Käferführer van Harde en Severa staan meerdere groene kevertjes, “Blattkäfer” (chrysomelidae).
Verder valt me op, dat de aantasting van de bladeren heel lokaal is, een paar honderd meter
verderop is de zuring nauwelijks aangetast.
Ik bedenk, dat er nu nog één fase ontbreekt: de
eieren. Omdat er net kevers uit de poppen gekomen
zijn, zullen er ook wel eieren te vinden zijn. En
inderdaad vind ik enkele groepjes gele eitjes aan de
onderkant van de bladeren. Het is ondertussen donker
geworden, dus ik maak de foto binnen. Helaas doet
mijn flits het niet, de accu´s zijn leeg. Dan maar een
fotolamp gebruiken, maar een fotolamp geeft roder
licht dan de flits, dus ik ga eerst de witbalans meten.
Ik beweeg de lamp tijdens de opname, zodat de
schaduwen nog zachter worden.(Afb. 6) De eitjes
bewaar ik tot er een paar uitkomen. Inderdaad komen Afb. 6 De eieren
daar die zwarte larfjes uit en daarmee is de cirkel weer rond: ik heb de vier gedaantes van dit
insect vastgelegd. Blijft de vraag wie er het eerst was: de kever of het ei.
Wout Schuit

Schoolklas zoekt waterdiertjes
Ik heb onlangs een filmpje op YouTube gezet van een activiteit van de werkgroep Schoolgidsen.
Het gaat om het project ‘Waterdiertjes’. Basisschoolkinderen zijn in juni uitgenodigd om
waterdiertjes uit de vijvers in het Arboretum op te vissen en te determineren.
Ik heb de activiteiten van een groep leerlingen gefilmd.
Indien U dit wilt bekijken, typ dan in: www.youtube.com
vervolgens hier in de zoekbalk: ivnlosserwaterdiertjes
Dan ziet U: ‘Waterdiertjes zoeken’ 4 maanden geleden
‘Schoolklas zoekt waterdiertjes’ 1 maand geleden
Het eerste filmpje is een instructiefilmpje.
In het tweede filmpje ziet U de kinderen aan het werk.
Wout Schuit

Natuurbode IVN Losser, jaargang 41 nr. 4

okt. t/m dec. 2015

pag. 15

Landelijke Nachtvlindernacht 11 september
Vrijdag 11
september
organiseerde de
Nachtvlindergroep
een
publieksactiviteit in
het Arboretum in
De Lutte in het
kader van de
landelijke
Nachtvlindernacht.
Vanaf kwart voor acht werden voorbereiding getroffen.
Vlinderkasten en laken werden opgesteld. Op de beschikbare
tafels werd het ‘info-centrum’ opgebouwd. Alle voorzien van
lampen.
In de omgeving werden boomstammen ingesmeerd met smeer.
Bij het duister worden werden de lampen ingeschakeld om de
beestjes te lokken.
Aanvankelijk verschenen op het laken hoornaars. Later landden de
nachtvlinders op het doek. Sommige werden gevangen met een
vangnet vóór dat ze de kans
kregen te landen op het doek.
Andere werden op het doek
gevangen in potjes. De potjes
werden over een mot/ uiltje/
vlinder /spanner tegen het doek
gedrukt, waarna er snel een
deksel op werd gedraaid.
Vervolgens ermee naar het infocentrum, waar Leo Hassing had
plaats genomen. Hij kreeg de
taak het beestje te identificeren.
Als dat gelukt was en de naam op
het registratiepapier was
vermeld, werd het beestje nog
even rondgegeven onder de
belangstellenden en vervolgens weer vrij gelaten.
Er zijn die avond 65 belangstellenden geteld. Een goede score voor
zo’n publieksactiviteit.
Op het lijstje, dat ik van Leo kreeg doorgestuurd, staan 31
verschillende namen: van houtmotten, bladrollers, grasmotten,
éénstaartjes, spanners, tandvlinders, spinneruilen, uilen.
Als voorbeeld een aantal soorten, zie de lijst hierna:
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aantal

houtmot
vuurmot

3

spanner
schimmelspanner

10

gele oogspanner

1

spinneruil
bruine sikkeluil

6

bruine snuituil

10

het ‘info-centrum’

uilen
agaatvlinder

7

koperuil

1

éénstaartjes
eiken-orvlinder

10

uilen
huismoeder

15

zwarte c-uil

15

agaatvlinder

met dank aan de fotografen:
Rinus Baayens en Wim van der Woning

eiken-orvlinder

Dinant Wes
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Info
Nacht van de Nacht, zaterdag 24 oktober 2015
De Nacht van de Nacht is een landelijk
evenement van de gezamenlijke natuur- en
milieufederaties. Het is de bedoeling in
deze nacht het donker te ervaren, zonder
meteen een licht aan te steken.
IVN Oldenzaal organiseert net als voorgaande jaren 's avonds een natuurexcursie op en rond de
Tankenberg voor het gehele gezin vanaf 19.00 uur.
Eventueel geholpen door een zaklamp (liever niet, natuurlijk) zoek je jouw weg in het donker.
Onderweg kom je langs plekken, waar je een spannend verhaal kunt horen, iets leuks te weten
komt over bijvoorbeeld vleermuizen of uilen, of een spelletje kunt doen.
U kunt zich aanmelden via de website van IVN-Oldenzaal:
www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal; klik op ‘Agenda’ en U ziet in het rijtje ‘Zaterdag 24 oktober2015:
Nacht van de Nacht’.
Meer informatie over de Nacht van de Nacht: http://www.nachtvandenacht.nl

De nationale Natuurwerkdag, zaterdag 7 november 2015
Elke eerste zaterdag van november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag.
De grootste vrijwilligersactie in het
groen! Op meer dan 450 locaties
verspreid door het hele land kan jong en
oud aan de slag in het landschap. Samen
met ruim 14.000 anderen kunt u uw
handen uit de mouwen steken om zo de
natuur en het landschap op een geweldige
manier te zien en te beleven. De
activiteiten bestaan uit kleinschalige
onderhoudswerkzaamheden zoals zagen,
snoeien, hooien, schoonmaken van paden
en poelen, knotten van wilgen en verwijderen van riet.
Ga naar www.natuurwerkdag.nl, klik op ‘Locaties’ en vul dan verder in, wat wordt gevraagd.
Ook Siebe meldt deze activiteit ( zie pag. 7)

Thijsse Natuurlijk
Dit jaar is het 150 jaar geleden, dat Jac. P. Thijsse werd geboren (geboren 25 juli 1865, overleden
8 januari 1945). De boodschap van deze natuurbeschermer van het eerste uur is nog steeds
actueel. Daarom organiseren de Heimans en Thijsse Stichting, Thijsse’s Hof, de KNNV en IVN
in 2015 diverse activiteiten. Ter nagedachtenis van Thijsse, maar vooral om zijn gedachtegoed in
ere te houden. Ook andere organisatie, zoals Natuurmonumenten, besteden aandacht aan het Jac.
P. Thijsse jaar.
Hans van Os, kenner van Jac. P Thijsse, schreef op verzoek van de deelnemende organisaties een
korte artikelenserie over de betekenis van Thijsse.
Redactie: Hieronder één uit die serie.
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Jac. P. Thijsse en het succes van de Verkade-albums
Er is waarschijnlijk geen reclameactie, die zo veel en zo langdurig succes heeft gehad als de
plaatjesalbums van Verkade. Tussen 1903 en 1940 werden koekjes en beschuiten van de firma
voorzien van aquarelafbeeldingen die in een album geplakt konden worden. Deze vorm van
reclame, nieuw voor Nederland, was vanaf het begin een enorm succes.
Aanvankelijk ging het om verzamelalbums voor sprookjesplaatjes, maar de gebroeders Verkade
besloten algauw om natuuralbums te maken en schakelden daarbij de hulp in van
natuurbeschermer Jac. P. Thijsse (1865-1945), die al enige naamsbekendheid had door de
artikelen en boekjes die hij had gepubliceerd.
Thijsse verzorgde de inhoud en de tekst van 19
albums en zijn inspirerende, enthousiaste
schrijfstijl heeft ongetwijfeld bijgedragen aan dit
succes. Niet voor niets wordt zijn naam nog
altijd verbonden aan de Verkade-albums, en
maken die albums deel uit van ons nationaal
cultuurbezit. De verzamelplaatjes hebben niet
alleen de omzet van Verkade vergroot, maar ook
op een aantrekkelijke manier de belangstelling
voor natuur en landschap in Nederland
aangewakkerd.
In 1906 kwam het eerste album Lente uit, in een
nog bescheiden oplage van 18.000 exemplaren.
'Het is nog niet uitgemaakt, wie het eerst de
lente proclameert: de zanglijster, de
sneeuwklokjes of de hazelaar. Het eene jaar
komt de vogel het eerst met 't nieuwtje, het
andere jaar de heester, of de bloem, maar in
ieder geval weten zij het altijd eerder dan de
menschen, die
op de kalender
afgaan, en
meenen, dat de
Lente den

foto van pagina 56 uit: ‘De bloemen en haar
vrienden’, (1934) uitgave Verkade’s fabrieken n.v.,
Zaandam

eenentwinstigsten Maart haar intocht doet', schreef Thijsse in het
album. Later volgden onder andere de albums Zomer, Herfst,
Winter en Texel. (In 1995 werd het nooit gepubliceerde
manuscript Eik en Beuk van Thijsse uitgegeven - in feite heeft
hij dus zelfs 20 albums gemaakt, alleen is één daarvan nooit
tijdens zijn leven verschenen.) De oplage van sommige albums
bedroeg maar liefst meer dan 100.000 exemplaren! Bij een
speciale afdeling van Verkade konden dubbele plaatjes geruild
worden. De prachtige afbeeldingen van planten, dieren,
landschappen en historische gebouwen wekten de
verzamelwoede van het Nederlandse publiek, vooral die van de
jeugd. Aanvankelijk kostten de albums om de plaatjes in te
plakken 25 cent, later steeg de prijs naar 1 gulden - een
aanzienlijk bedrag in die tijd. De aquareltekeningen werden
één van de 6 plaatjes ‘van dichtbij’
gemaakt door (in die tijd bekende) illustratoren als Wenckebach,
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Rol, Voerman jr., en Van Oort en toonden een idyllisch en nog ongerept landschap.
De albums vormen een uniek tijdsdocument als het gaat om de gedetailleerde beschrijving van
natuur en landschap in de eerste helft van de 20ste eeuw. De albums lijken op elkaar qua opzet.
Thijsse maakt een wandeling, beschrijft daarbij de flora en fauna en het landschap en geeft
informatie over allerlei historische gebouwen en wetenswaardigheden. Hij vertelt zo enthousiast,
dat je als lezer direct zelf naar buiten wil gaan om al dat moois te beleven en te ontdekken. Haast
vanzelfsprekend raak je geïnteresseerd in de planten en dieren, die Thijsse beschrijft. 'En alles,
wat ik in mijn leven heb gezien en ondervonden, heeft mij gebracht tot de overtuiging, dat ieder
mensch gelukkiger en gezonder moet worden, naarmate hij meer belang stelt in het leven van de
planten en dieren om zich heen', aldus Thijsse in het voorwoord van het Verkade-album Blonde
Duinen. Met het uitgeven van de plaatjesalbums werden gezinnen bereikt die anders
waarschijnlijk nooit natuurboeken hadden aangeschaft. Zo werd de belangstelling voor de natuur
in eigen land onder brede lagen van de bevolking gestimuleerd en heeft Jac. P. Thijsse een
belangrijke bijdrage geleverd aan het toenemend natuurbesef in Nederland.
Hans van Os
(Redactie:afbeeldingen toegevoegd)
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Website
Wilt U actuele informatie bekijken, ga dan naar
ivn.nl/afdeling/losser
Wilt U actuele informatie aanleveren, mail dan
naar de website-beheerder Ruud Spiering
ruud.spiering@kpnmail.nl

Facebook
De IVN-afdeling Losser is nu ook te volgen
via Facebook. Ga naar
https://www.facebook.com/IVNLosser
en blijf op de hoogte van de
activiteiten en het laatste nieuws. Wellicht een
leuke tip voor vrienden en bekenden, die de
weg naar onze vereniging nog niet hebben
gevonden.

Natuurbode
Volgende kopijdatum Natuurbode
Kopij voor de Natuurbode voor de maanden januari t/m maart 2016 uiterlijk maandag 14
december 2015 inleveren via e-mail — gaarne met foto(’s) of illustratie(s) — naar
natuurbodelosser@gmail.com of via de post: Weemselo 36, 7581 RC Losser.

QR-code
Deze QR-code kunt U scannen met Uw mobiele telefoon, indien U een QR-code
app hebt geïnstalleerd.
U krijgt dan op Uw display http://ivn.nl/afdeling/losser met actuele info.
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Informatie-aanvraag
Na het lezen van de Natuurbode is mijn belangstelling gewekt voor uw vrijwilligersorganisatie,
IVN Losser.
Gaarne wil ik meer informatie over de volgende werkgroepactiviteit( en ):
0 Landschapsbeheer
0 Natuurgidsen
0 Schoolgidsen
0 Kruidentuin
0 Nachtvlinders
(één of meer mogelijkheden aankruisen)
Naam:…………………………………………………
Adres: …………………………………………………
Postcode:……………
Woonplaats: …………………………………………..
E-mailadres:..................................................................
Stuur deze info-aanvraag naar:
Ruud Spiering, Markeweg 117, 7582 BC Losser.
Een e-mail sturen kan ook. Het e-mail adres is: ruud.spiering@kpnmail.nl
Vermeldt U dan in Uw e-mail: Uw naam, adres en keuze.
———————-afknippen——————————–——–—————————afknippen——–——————

Aanmelding
0 Ik meld mij aan als lid van IVN Losser
0 Ik meld mij aan als donateur van IVN Losser
Naam:…………………………………………………
Adres: …………………………………………………
Postcode:……………
Woonplaats: …………………………………………..
E-mailadres:..................................................................
Stuur deze aanmeldstrook naar:
Ruud Spiering, Markeweg 117, 7582 BC Losser.
Een e-mail sturen kan ook. Het e-mail adres is: ruud.spiering@kpnmail.nl
Vermeldt U dan in Uw e-mail: Uw naam, adres en keuze.

