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LEDENBLAD VAN IVN DEVENTER

Bij IVN in veilige handen
Resultaten Paddentrek 2017
Nieuwe Wet Natuurbescherming
Beleef de natuur!

Kopij Herfst 2017 Bestuurlijkheden
Deel jouw ervaringen en groene belevenissen met ons!
Kopij welkom tot zondag 13 augustus 2017
Voor kopij geldt: maximaal 350 woorden, graag vergezeld
van foto's in HR-kwaliteit.
Per e-mail: Esther van Assen - zenegroen@xs4all.nl
Vragen over hoe en wat? Neem contact met ons op.

Na een veel te koud voorjaar waarbij al vele nesten jonge
vogels omkwamen door de kou en daardoor een gebrek aan
insecten, lijkt nu de zomer aangebroken en is de eerste keer
30 graden enkele weken geleden al genoteerd. Overdrijven
is ook een kunst, zeggen ze dan. Waar dat heengaat met
het klimaat: wie zal het zeggen, maar we maken wel rare
dingen mee zo langzamerhand.
Rare dingen maken we ook mee in het bestuur. In die zin
dat we eind vorig jaar nog met zijn vijven waren en nu nog
maar met drie. Jeanette en Ans zijn weer met andere zaken
aan de gang en ik wil ze hierbij nogmaals bedanken voor
hun inzet voor de vereniging. Aangetekend moet worden
dat Jeanette o.a. heel actief meedoet in het kernteam van
de nieuwe natuurgidsenopleiding en dat Ans de ledenadministratie nog blijft doen. Samen met haar maak ik ook
de nieuwsbrief. Activiteiten nog te over dus voor de vereniging! We zullen nog wel enige tijd met drie blijven, want
de animo om te versterken is er wel hier en daar, maar allen
houden het kruit droog tot na de zomer. Hopelijk is dus op
termijn versterking in aantocht. Wat niet wegneemt dat
alles verder natuurlijk gewoon zijn gangetje gaat: excursies
worden begeleid, de kraam treedt regelmatig op, dit blad
wordt gevuld, de knotploeg hakt en zaagt, enz. En daar gaan
ze natuurlijk allemaal gewoon mee door, geweldig!
Ik wens iedereen een mooie zomer!
Mike Hirschler

Even inzoomen
Tijdens een wandeling in de Stobbewaarden vorig jaar
ontdekte ik deze steenhommel. Het had geregend en
daarom had deze nu dit punke kapsel, of is het een heuse
vetkuif?

Foto voorpagina: Bloeiende iep (Mike Hirschler).
Pagina 2: Waterviolier (Mike Hirschler)
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Redactielid: Jij?
IVN deventer

Buitenwijzer
Van de redactie
Het begin van de zomer met de Buitenwijzer in de handen!
Met eindelijk een klein beetje regen, ontstaat er een nieuwe
golf van leven om ons heen. Vandaag, begin juni, ben ik
getuige van de 'paddenregen', wezentjes van niet meer dan
1 cm, maar qua uiterlijk op-en-top pad of kikker wagen nu
de oversteek van water naar bos. Thuis wacht mij daarna
het eerste 'geknor' van een egel. In een stadstuin.
Op de IVN-redactie wacht ons de uitdaging. Zonder onze
steun-en-toeverlaat in de redactie, Maike Nelissen, moeten
wij een nieuwe balans zoeken. Daar kunnen we goede hulp
bij gebruiken! Ook buiten de redactie zoeken we als IVN
Deventer naar mensen die hun 'groene' passie in willen
zetten voor het IVN, in het veld én publiekelijk. De gidsen
opleiding 2018 - 2019 kan daar aan bijdragen. Ik ben ervan
overtuigd dat we ook bij onze huidige leden, jullie, veel
mensen hebben die enthousiasme, overtuiging of passie
bezitten om te delen met anderen.
In deze Buitenwijzer delen we graag de resultaten van de
paddentrek 2017 en de ervaring rondom excursies. Van
groot belang zijn ook de nieuwe ontwikkelingen rondom
de natuurbescherming en de stappen die vanuit IVN lan
delijk én IVN Deventer zijn gezet om te zorgen voor een
veilige omgeving om de natuur te leren kennen.
Bij deze nodig ieder van jullie uit om zowel deel te nemen
aan onze veelzijdige activiteiten, als ook als actie-partici
pant, organisator, ideeën-deler, buitenbeen én creatief
brein onze werkgroepen te versterken.
Met groene groet, Esther

2
3
4
4
5
5
7
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16

Bestuurlijkheden
Van de redactie
Van onder de Lebuïnestoren
Scola Dynamica zingt in de natuur
IVN: In Veilige Handen
Anja Nijsen vertrekt
Groene Glibbers
Nieuwe wet Natuurbescherming
Agenda
Bomenwandeling
Boomfeestdag
Hoe goedkoop mag bio zijn?
Twee excursies...
Resultaat Paddentrek 2017
Jaar van de Laatvlieger
Het verschil tussen ...
Raadselplaatje

Colofon
VOORZITTER:
Mike Hirschler
m.hirschler@hotmail.com & 06 - 53617871
PENNINGMEESTER:
Klaartje Arntzen
klaartjearntzen@gmail.com & 0570 - 546337
NL98INGB0003394711 t.a.v. IVN Deventer
SECRETARIS:
Vacante positie
ivndeventer@gmail.com
REDACTIE:
via Esther van Assen
zenegroen@xs4all.nl
IVN DEVENTER:
Extra informatie over onze werkgroepen en
activiteiten is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/deventer
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Van onder de
Lebuïnustoren
De zomer is in volle gang, zelfs op het moment dat ik dit
schrijf: twee zomerse dagen in het voorjaar! Maar wat een
grillig voorjaar was het. Voor de tijd van het jaar zeer koude
en zeer warme dagen wisselden elkaar af. En dan was het
ook nog te droog. Heel erg voor de natuur viel er te lezen
en te horen. Maar wat er stond was meestal iets in de trant
van dat de aardbeienoogst tegen zal vallen, dat de appel
bloesem bevroor of dat die leuke plantjes in de tuin dood
gingen. Dit is natuurlijk heel vervelend voor de telers en de
groei- en bloei liefhebbers.
Ook het restant aan weidevogels heeft er van te leiden
gehad. Dat laatste doet natuurlijk zeer bij natuurliefheb
bers. Ook al weet iedereen dat bij ongewijzigd landbouw
beleid de weidevogels uit zullen sterven, weer of geen weer.
Het gevolg van het wisselende weer is dat het kaf van het
koren gescheiden wordt. Soorten die dit kunnen hebben
zullen blijven. Veelal zijn dat soorten die hier van nature
thuis horen. Maar ook het vermaledijde Japanse knoop
kruid kan extreem weer hebben. Zomervogels die hier (te)
vroeg aankomen, komen van een koude kermis thuis.

De eerste Boerenzwaluw van 2017 werd op 30 maart bij
Lettele gezien. Het arme beest; doet hij dat volgend jaar
weer? In 1938 werd de eerste zwaluw ook eind maart
waargenomen getuige bijgaand bericht uit het Deventer
Dagblad van 1 april 1938. Voor ons mensen is het leuk; die
eerste zwaluw van het jaar. Eindelijk de winter voorbij.
Maar we gaan verder. Rupsen van de Eikenprocessievlinder
krijgen een groeiachterstand of gaan dood. Sommige
soorten zoals de Gierzwaluw blijven gewoon zuidelijk
hangen, de Kwartelkoningen komen veel later aan. Planten
en/of takken lopen opnieuw uit. De natuur is zo veelzijdig
dat je nooit kunt zeggen dat iets voor “de natuur” goed of
slecht is. Sommige soorten lijden schade, andere soorten
profiteren.
Erik Lam, Stadsecoloog gemeente Deventer

Scola Dynamica
zingt over natuur
Zaterdag 13 mei vond een leuke manifestatie plaats op de
Worp. In het Radboudhuis (voorheen de kerk) aan de
Twelloseweg trad het koor Scola Dynamica op. Op zich niet
bijzonder zou je zeggen, maar dit keer bestond het reper
toire uit liedjes en gedichten die alle met natuur te maken
hadden. Ook was er een natuurexcursie aan gekoppeld. Dit
idee was afkomstig van Anja Timmermans, koorlid, samen
met Hans Stegeman leden van ons eigen IVN. Het koor
bestaat uit 16 leden en een dirigent. Na o.a. ‘Now is the
month of maying’, The Forest’ en ‘River running free’,
werden wij allen naar buiten geleid bij het lied ‘Kom mee
naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal’. Buiten
deden wij een veelstemmig koor, ook met alle toeschou
wers, op ditzelfde lied. Binnen was het al leuk, maar dit
bracht de stemming er nóg beter in. Vervolgens vertrokken
we voor een wandeling in het Worpplantsoen, begeleid
door Femke, Esther en Paulien van ons eigen IVN. In het
park aangekomen werden koor en toeschouwers in 2
groepen verdeeld. Daar zongen we allen het lied ‘Ik heb een
tante en een oom, Die wonen in een eikenboom, etc.’. Ie
dereen zong met volle borst mee. Erg leuk!
De wandeling zelf ging natuurlijk over de geschiedenis van
dit oudste park van Nederland en de vele prachtige oude
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bomen die erin staan. Sommige eiken zijn wel 200 jaar oud!
Niet alleen de oude eiken, ook enkele grote platanen, lindes,
bruine beuk en kastanjes dwingen veel bewondering af.
Na dit ommetje was er nog een borreltje in het Radboud
huis. Een zeer geslaagde onderneming, deze combinatie
van zang en natuur!
Mike Hirschler

IVN deventer

In veilige handen
Door veranderde maatschappelijke waarden en verschillende
incidenten worden organisaties geconfronteerd met het maken
van beleid om seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag te
voorkomen.
Binnen landelijk IVN is het beleidsplan ‘In Veilige Handen’
ontwikkeld. Binnen IVN Deventer is dit beleidsstuk bespro
ken binnen het bestuur, tijdens de coördinatoren-overleg
gen en met betrokkenen die met kinderen/jongeren en
excursies te maken hebben. Onder ongewenst gedrag
verstaan we: Iedere vorm van aandacht of gedrag die door
iemand als onprettig wordt ervaren. Bv. seksueel getinte
opmerkingen, pesten, overmatig alcohol- of drugsgebruik,
agressie en geweld. Bij seksueel misbruik gaat het om het
betrekken van kinderen, of minder weerbare personen, bij
de bevrediging van seksuele gevoelens. In de notitie staan
de termen seksueel misbruik en misbruik gelijk aan elkaar.

Wat te doen bij ongewenst gedrag?
In geval van ongewenst gedrag kan een IVN-vrijwilliger of
deelnemer aan een activiteit, melding maken bij het be
stuur en bij de vertrouwenspersoon (zie onder). Iedereen
binnen het IVN heeft verder een meldingsplicht voor
klachten of signalen van misbruik. Melding kan gedaan
worden door deelnemers, ouders of andere begeleider en
derden. Alle informatie is vertrouwelijk! De melding zal ook
gerapporteerd worden aan het landelijk bestuur van IVN.
IVN landelijk bepaalt daarna nader te nemen stappen. Er
volgt altijd een besluit dat naar alle betrokkenen zal worden
gecommuniceerd.
Evaluatie en opvolging
Binnen onze eigen afdeling zijn duidelijke afspraken over
waar ouders, leerkrachten en begeleiders verantwoordelijk
voor zijn tijdens activiteiten met kinderen/jongeren of
minder weerbare personen. In die voorbesprekingen en
tijdens de activiteit is afgesproken wie waar verantwoor
delijk voor is.
Omgangsregels binnen IVN
Uiteraard zijn onze omgangsvormen naar de maatstaven
van de algemene normen en waarden zoals die in Neder
land gelden. Gelukkig hebben we als afdeling nog geen
incidenten meegemaakt. Dat willen we zo houden!
Hetty Arkink
Vertrouwenspersoon voor IVN Deventer
@ Hettyarkink@hetnet.nl, t: 0570-613707

Onbezorgd buiten kunnen genieten en leren met IVN Deventer.

Anja Nijsen vertrekt
IJsselboswachter Anja Nijssen gaat verhuizen naar Spanje.
Daarmee komt een einde aan een heel drukke, maar ook
heel mooie periode voor Anja. Anja was in het verleden ook
actief IVN-lid, maar daaraan kwam een einde door een
studie Bos- en Natuurbeheer bij Van Hall-Larenstein in
Velp. Na de studie ging zij aan de slag als boswachter voor
Staatsbosbeheer en dat was precies wat zij wilde. Zij kwam
eerst te werken in de Achterhoek en toen de kans kwam
om dichterbij huis te gaan werken kon zij terecht in Salland.
Anja Nijssen in haar tenue als boswachter bij Staatsbosbeheer.

Sinds 2011 was zij namens Staatsbosbeheer boswachter in
de IJsselstreek.Geen sinecure als je nagaat dat overal ogen
en oren nodig zijn om de terreinen goed te bewaken en te
beheren, er vrijwilligers moeten worden opgeleid om ex
cursies te geven en om beheerwerk te doen. Anja heeft zo
ook de hele verhuizing en ombouw meegemaakt van het
kantoor aan de Zoogenbrink naar het nieuwe Infocentrum
IJssel in Den Nul. Op dit moment zijn daar op veel fronten
vrijwilligers actief die het centrum beheren en o.a. excur
sies geven in de Duursche Waarden.
Wisten jullie dat Anja aan de basis staat van de naam van
ons blad. Toen we jaren geleden naar een nieuwe layout
gingen hebben we de lezers gevraagd een nieuwe naam te
bedenken. Anja’s naam werd als beste gekozen. Oorspron
kelijk was het de bedoeling om de naam tweeledig te laten
zijn: Buitenwíjzer (hij wijst naar buiten, daar waar de natuur
is) en Buiten Wijzer (dus daarbuiten waar je wijzer wordt).

Zomer 2017

Ik meen dat we dat twee keer hebben volgehouden om de
naam ook twee keer en dus net even anders op de voorpa
gina te vermelden, maar praktisch was dat niet. En zo
ontstond de Buitenwijzer. Nu weten jullie weer precies wat
er wordt bedoeld!
Anja en haar man hebben al jaren een tweede huis in
Spanje en daar gaan ze nu voor langere tijd naar toe. Ho
pelijk komen zij af en toe nog even buurten. Wij wensen
Anja alle goeds in Spanje en bedanken haar hierbij voor
haar inzet voor IVN, SBB en de natuur in Overijssel.
Mike Hirschler

Buitenwijzer
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Groene Glibbers 40.
Met kieuwen het
bos in
GG is een rubriek over Groene zaken met af en toe een uitglijder
opzij. De Glibbers gaan bijvoorbeeld over cultuurhistorie, volks
verhalen of naamsherkomst en hebben altijd een link met het
Groene. De naam is geleend van een plakkerige, overwegend
oranje/gele paddenstoel, de Groene glibberzwam Leotia lubrica.

De voorouders van walvissen en nijlpaarden ontwikkelden
longen en kropen ooit eens de zee uit. Via zoet water
kwamen de walvissen uiteindelijk weer in het zoute water
terecht. De pissebed was ook eigenwijs. Het beestje kwam
aan land, maar hield zijn kieuwen. Daarom vindt je hem
op vochtige plekken zoals tussen gevallen blad of bij rottend
hout. Zijn naam dankt de neef van de kreeft aan een oud
medicinaal gebruik. Kinderen die ’s nachts niet zindelijk
werden moesten gedroogde en gemalen pissebed drinken
(opgelost in water) en dan zou het wel goed komen! De
beestjes hebben 14 poten en 2 voelsprieten, dus met 7
kinderen of volwassenen vorm je zo een pissebed. Nu nog
het loopje oefenen. Omdat pissebedden zich onder blade
ren moeilijk kunnen oriënteren hebben ze een trucje. Ze
willen geen rondje lopen, daarom lopen ze steeds kleine
stukjes links, dan weer rechts en dan weer links. Zigzag
gend gaan ze rechtdoor het bos in.
Jeanette Boogmans

Hoeveel mens hebben we nodig om een pissebed te vormen?

De Nieuwe Wet
Natuurbescherming
Sinds 1 januari 2017 is de Flora- en Faunawet niet meer geldig.
Deze wet regelde de bescherming van beschermde soorten planten
en dieren in Nederland. Nu is de Wet Natuurbescherming in
werking getreden.
In de Wet Natuurbescherming zijn verschillende onderwer
pen opgenomen:
- Soortbescherming (ongeveer zoals in de Flora- en
Faunawet)
- Bescherming van gebieden (Natura 2000, voorheen in de
Natuurbeschermingswet)
- Bescherming van bosopstanden (voorheen Boswet)

Wat is er veranderd?
In de bescherming van soorten is het meest veranderd en
dat is voor IVN-leden wellicht ook het meest relevant. Alle
soorten die vanuit Europese richtlijnen en verdragen (Ha
bitat- en Vogelrichtlijn, verdragen van Bern en Bonn) zijn
nog steeds goed beschermd. Maar de lijsten met soorten
die op Nederlands initiatief beschermd zijn zijn flink gewij
zigd, vooral bij de planten. Zo zijn de meeste orchideeën en
zeldzame varens niet langer beschermd, net zoals oude
bekenden als Dotterbloem en Zwanenbloem! Nieuw toege
voegde soorten op de lijst betreffen vooral zeldzame Rode-
lijst soorten zoals Akkerboterbloem en Brave Hendrik.
Verder zijn er nu diverse vlinder- en libellensoorten be
schermd, die dat voorheen niet waren. Ook is de bedreigde
vissoort Kwabaal toegevoegd. Wat ook veranderd is ten
opzichte van de oude situatie, is de mogelijkheid voor
provincies om zelf soorten extra bescherming te geven.
Geheel volgens verwachting heeft Overijssel gekozen dat
niet doen.
Er is dus het een en ander veranderd, maar veel is ook min
of meer bij het oude gebleven. De bescherming van vleer
muizen, dassen, roofvogel-, gierzwaluw- en mussennes
ten, etc. blijft gewoon gehandhaafd. De toekomst zal uit
wijzen of de nieuwe Wet Natuurbescherming doet wat ze
beoogt: kwetsbare soorten beschermen.
Op www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/wet
telijke-taken/soortenbescherming/zijn de lijsten te vinden.
Mark Hoksberg
IVN-lid en adviseur ecologie bij Ecogroen BV, Zwolle
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/afdelingen/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl

Soestwetering, La

ndgoed Oosterm
aet.

vrijdag 1 september - 10.00 tot 12.00 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Oostermaet
Start: P Oostermaatsdijk, Okkenbroek, vlakbij boerderij
Oostermaet/Rustpunt
Informatie: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
Het Savelsbos vol bloeiende daslook (foto Esther van Assen)

zondag 2 juli 2017 - 14.00 tot 15.30
Publieksexcursie Park & Bomen
Locatie: Worpplantsoen/Ossenwaard
Start: IJsselhotel in Worpplantsoen, Deventer
Informatie: Huub Mensink, 06 - 3631 4752
vrijdag 7 juli 2017 - 09.30 tot 11.00 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling
Thema: Zomerse akkers
Locatie: Park Zoogenbrink
Start: Parkeerplaats Zoogenbrink, Molenweg 3, Olst
Informatie: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
vrijdag 4 augustus - 09.30 tot 12.00 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Gorsselse Hei
Start: Hoek Elzerdijk / G. Slagmanstraat
Informatie: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 6 augustus - 14.00 tot 16.00 uur
Publieksexcursie Wechelerveld
Thema: Klokjesgentiaan en heide op Het Wechelerveld
Start: P Wechelerweg, Deventer
Informatie: Hans van de Berg, 06 - 1348 7959

zondag 3 september - 14.00 tot 16.00 uur
Publieksexcursie
Thema: Herfstvruchten
Locatie: Het Kolkbos, Diepenveen
Start: P Averlose Houtweg, Diepenveen
Informatie: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 9 september
Parkdag 'Kom kijken achter de koezen'
Op uitnodiging van Dimence Groep
Locatie: Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan, Deventer
Informatie: Anja Timmermans, 06 - 3097 8956
zaterdag 16 september - 11.00 tot 17.00 uur
Herfstmarkt
Locatie: Kwekerij Het NIeuwe Veld
Boxbergerweg 46, Diepenveen
Informatie: www.kwekerijhetnieuweveld.nl
zondag 17 september - 12.00 tot 17.00 uur
Oogstfeest De Ulebelt
Locatie: De Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer
Informatie: www.ulebelt.nl
vrijdag 6 oktober - 10.00 tot 12.00 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling
Locatie: Hassinkbos, Epse
Start: P Sporthal Hassinklaan, Epse
Informatie: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
dinsdag 10 oktober
Dag van de Duurzaamheid
Locatie: De Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer
Informatie: www.ulebelt.nl
Zondag 15 oktober - 14.00 tot 17.00 uur
IVN Deventer Paddenstoelendag
Locatie: Nieuw Rande, Diepenveen
Start: P Nieuw Rande, Schapenzandweg, Diepenveen
Kosten deelname: € 2,50
Informatie: Mike Hirschler, 06 - 5361 7871

Klokjesgentianen
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Vanaf 1 januari 2017 wordt aan deelnemers van de publieksexcursies een verplichte kleine bijdrage gevraagd voor niet-IVNleden: € 2 voor volwassenen en € 1 voor kinderen.

IVN deventer

Bomenwandeling
op de Platvoet
Het leek wel een eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling,
maar dan op zondag. Of in de kranten überhaupt ergens
ons persbericht over deze wandeling op 2 april was ver
schenen weet ik niet en dat zullen we ook nooit weten, want
gewoon publiek was niet komen opdagen.
Feit was wel dat zij die er waren leden en donateurs zijn
van ons IVN en die hadden het uit de Buitenwijzer en van
de site. En zo togen 5 gidsen en 8 ‘soortgenoten’ de wijk
Platvoet in. Het werd een gezellige wandeling waarbij ie
dereen aan iedereen leuke details en wetenswaardigheden
over bomen kwijt kon. Als je dan zo’n stukje door een wijk
wandelt valt het op hoe groot de diversiteit aan bomen en
struiken is. Natuurlijk is alles aangeplant, maar er is
blijkbaar wel iemand bezig geweest met liefde voor veel
verschillende en interessante bomen.
In 2 uur tijd passeerden wij ruim 30 verschillende soorten
bomen. In dit jaargetijde was er nog nauwelijks blad aan
de bomen en dus moet je op andere manier zien te weten
te komen welke bomen te tegenkomt. Voor niemand was
het een probleem om dat rijtje op te noemen en er de
kenmerken van de bomen mee te bepalen: boomvorm,
schorsstructuur, knoppen, takken. Die knoppen waren
prachtig aan het ontspruiten met beginnende bloemen en
bladeren, een lust voor het oog.

Op 20 maart was weer de jaarlijkse Boomfeestdag. In Deventer
waren we daartoe dit keer naar de Vijfhoek getogen om op een
dijkje in de wijk nieuwe bomen te planten. Eerst stonden er
paardenkastanjes, maar die moesten gekapt worden vanwege de
bloedingsziekte. Nu werd er een idee uitgevoerd van Michiel
Bussink om ‘eetbare’ bomen zoals appel, walnoot, kers etc. te
planten voor de wijk.

Wat een fantasie heeft Moeder Natuur, ook in de stad!
Mike Hirschler

Carla Slange geeft uitleg over de jaarringen van bomen.

Een mooi initiatief dat door de gemeente Deventer is opge
pakt. Omdat de plek wat aan de kleine kant is werd er door
slechts één klas van een school het jaarlijkse rondje gelopen
in groepjes. Zoals altijd organiseert de Ulebelt deze dag in
samenwerking met het Deventer Groenbedrijf.
Maike Nelissen zwaait deze dag al jaren de scepter en doet
dat altijd met veel verve. Er waren acht posten uitgezet. Ik
sta elk jaar met een telescoop klaar om vogels (op plastic)
in bomen te bekijken en te bespreken wat vogels nu eigen
lijk doen in bomen, Carla Slange heeft het met de kinderen
over de ouderdom van bomen, Anja Timmermans heeft
houten boomschijfjes geschuurd met de kinderen en Pau
lien Kylstra was vliegende kiep. Verder waren nog tal van
andere lieden actief om de posten te bemensen, de bomen
te planten, enz. Het was weer erg gezellig.
Bloeiende esdoorn tijdens wandeling (foto Mike Hirschler).

Volgend jaar zijn we weer van de partij!
Mike Hirschler

Jij in onze kraam?
Bij veel evenementen in en om Deventer is IVN Deventer
aanwezig met een kraam vol informatie en leuke activiteiten. Zo staan we jaarlijks op de Jonge Dierendag van de
Ulebelt, de Lentefair Diepenveen, en de oogstfeesten van
kwekerij 't Nieuwe Veld en bij de Ulebelt. Anja Timmermans en Esther van Assen zijn samen al een aantal jaren
het bruisende duo achter en vooral vóór de kraam.

Zomer 2017

Om ons duo te versterken en nieuwe activiteiten te ontwikkelen zijn we hard op zoek naar enthousiaste mensen
die ook graag IVN Deventer verder promoten via de kraam
en bijbehorende activiteiten.
Kom jij ons duo versterken? We horen graag van jou!
Esther van Assen (06 - 2355 8016) &
Anja Timmermans (06 - 3097 8956)
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Hoe goedkoop
moet bio zijn?
Enige tijd geleden dook op verschillende plekken, o.a. in
Trouw, het verhaal op dat Lidl zich flink op de biologische
markt wil gaan roeren, tegen veel lagere prijzen dan bijv.
EkoPlaza. Dat is niet bijzonder. Lidl is ook vaak goedkoper
dan andere supermarkten bij gewone producten. Op inter
net zijn veel klanten opgetogen over de lage Lidlprijzen, de
boeren veel minder. Niet dat ze allemaal direct bang zijn
voor hun inkomsten, maar ze vertrouwen er niet op dat de
komst van prijsvechters een stabiele extra afzet zal ople
veren.
Mierikswortel planten op het veld gaat wortel voor wortel.

EkoPlaza (met Udea als inkooporganisatie) is al 20 jaar bezig
met het opbouwen van de bio-keten. Wij hebben elk jaar
een gesprek met Udea over de groenten die we het komen
de jaar voor ze gaan telen, welke hoeveelheden en tegen
welke prijs. En dat is meestal een in mijn ogen nette prijs:

een prijs waarvoor we de bodem kunnen verzorgen met
compost en steenmeel, waarmee we mooie groenbemes
ters kunnen inzaaien, lokaal personeel kunnen inhuren en
zelfs pensioen kunnen opbouwen. Die langjarige betrok
kenheid heeft bio gebracht waar het nu is. Udea geeft je het
gevoel dat je partner bent, niet leverancier numero zoveel.
En nu de sector groot genoeg is, stappen de supermarkten
in om de krenten uit de pap te halen. Waarschijnlijk zullen
ze er ook als eerste uitstappen als het even tegenzit. Lidl
verdedigt zich door te zeggen dat ze hun lagere prijzen niet
afwentelen op boeren: “Wij werken met vaste leveranciers
en dat zijn vaak al jarenlange samenwerkingen”. Dat is
lastig te controleren omdat Lidl pas kort op de bio-markt
bezig is en dus geen jarenlange samenwerking met bioboe
ren kán hebben!
Ik realiseer mij terdege dat de prijzen bij Ekoplaza hoog
kunnen zijn en wij hebben ook wel eens momenten dat we
denken "Tsjonge jongen, moet dat nou?" als we zien hoe
duur onze groenten er verkocht worden. Aan de andere
kant hebben ze wel het fatsoen om ervaren en deskundig
(= duur) personeel op de winkelvloer te houden.

Bloeiende crocussen met bezoek (foto Jopie Duynhouwer)

Jopie Duynhouwer
Ecologisch boer op De Bannink

Webwinkel IVN
De IVN webwinkel bestaat alweer een jaar. Het afgelopen
jaar is men druk bezig geweest om nieuwe en interessante producten toe te voegen aan het al brede assortiment
van natuurbelevingsproducten. Zoals de nieuwe categorie met Moestuinproducten.
Als IVN-lid heb je altijd een vaste korting van 10% op alle
producten, zoals op natuurboeken, zoekkaarten, veldwerk- en onderzoeksmaterialen en vele andere producten die bijdragen aan een mooie natuurbeleving. IVN
promotiematerialen en kleding voor de afdeling zijn ook
te bestellen via de IVN webwinkel.
Betalen is heel eenvoudig met iDeal of op factuur. De
kortingscode voor IVN-leden is te krijgen via onze secretaris. Je vult de kortingscode in tijdens het bestelproces,
waardoor de korting automatisch wordt verwerkt.
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Twee excursies op
één dag
Ja, soms gaat dat zo en 19 maart was zo'n dag. Op deze
zondag hield de amfibieënwerkgroep zowel in de ochtend
als aan begin van de avond een excursie over de padden
trek. Men moest zich hiervoor opgeven, omdat we niet
wisten of er überhaupt volk zou komen. Vorig jaar moest
een dergelijke excursie worden afgeblazen wegens gebrek
aan belangstelling. Maar nu waren we er beter op tijd bij
met aankondigingen op facebook en in de pers. Dat hebben
we geweten! Meer dan 70 mensen, waarvan een groot deel
ouders met kinderen, kwam opdagen. Verzamelen was bij
de watertoren bij de Ceintuurbaan. Daar staan al jaren rond
de trektijd paddenschermen. Na enige tekst en uitleg over
de paddentrek gingen we ’s ochtends padden en kikkers
zoeken in de emmers langs het scherm en ’s avonds gingen
we de paden in het bos langs om daar lopende amfibieën
op te rapen. In de ochtend was het leuk om de dieren tussen
de bladeren te vinden en uit de emmers te halen en daarna
over te zetten.

"Opperpad" Anja legt uit waarom en hoe we padden 'redden'.

Hans en zijn groep legen de emmers in de Klinkenbeltskolk.

In de avond was het spannend om in het donker met de
zaklantaarns de dieren langs de paden en in de grasvelden
te vinden, in emmers te doen en ook dan over te zetten bij
het water van de kolk. Duidelijk was dat zowel kinderen als
volwassenen het naar de zin hadden.
Een 4-jarig jongetje stal de show, want hij wilde perse ook
’s avonds terugkomen, iets wat zijn moeder gelukkig hono
reerde. In het verslag over de paddentrek en de aantallen
elders in dit blad staat het stukje uit de Stentor waarin dit
jongetje ook genoemd word. We hebben op deze manier
heel mooie reclame gemaakt voor de amfibieën en voor het
werk van IVN Deventer. We mogen spreken van een ge
slaagde opzet en dat gaan we volgend jaar zeker herhalen.
Mike Hirschler

's Avonds samen op zoek naar padden, kikkers en salamanders.
r het vrijwilligerswerk!
n we nu aandacht voo
Ook in de kranten krijge
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Paddentrek 2017
Het paddentrekseizoen zit erop en in menig slootje, poel of vijver
is er nieuw leven. Veel vrijwilligers hebben meegewerkt om de
padden, kikkers en salamanders veilig over de weg te zetten. Voor
het zover kwam, was er voor de amfibieënwerkgroep IVN Deven
ter werk achter en voor de schermen.
Werving vrijwilligers succesvol
Om de bezetting op alle locaties rond te krijgen, waren er
nieuwe vrijwilligers nodig. De wervingscampagne is zeer
succesvol verlopen. Mede dankzij de inzet van Monique
Stillebroer die de PR deed: zij maakte een poster en hing
die bij bibliotheken, buurthuizen en winkels in de buurt van
de paddentreklocaties. Het persbericht werd goed door de
media opgepakt. De oproep op Facebook werd flink bekeken
en gedeeld. En via de nodige contacten werd onze oproep
doorgespeeld.
Cor Hanekamp gestopt
Cor Hanekamp, ‘Godfather’ van de paddentrek in Deventer,
is gestopt met zijn werkzaamheden voor de amfibieën
werkgroep omdat hij toch een jaartje ouder wordt. En
daarmee hield ook de coördinatie van vrijwilligers op loca
tie Schalkhaar op. Zijn jarenlange inzet voor de amfibieën
heeft mede geleid tot wie we nu als amfibieënwerkgroep
zijn. Mike Hirschler en Petra van der Molen hebben namens
ons allen Cor op gepaste wijze bedankt. Zie ook het artikel
tje hierover in de vorige Buitenwijzer.
Hans en team zijn druk in de weer met het aanbrengen van de 'uitklim
ladders' in de wegputten lanfs de drukke 'paddenroutes'.

Locatie Schalkhaar
Dit seizoen heeft Anja Timmermans de vrijwilligers in
Schalkhaar van informatie voorzien en dat leidde tot een
zelfwerkende groep die de bezetting regelde via de groepswhatsapp.

Jeanette legde m.b.v. plastic voorbeelden heel duidelijk de levenscyclus
van padden uit.

Uit de put
Om te voorkomen dat amfibieën in straatkolken en putten
vallen die op hun weg naar de vijver liggen, heeft de amfi
bieënwerkgroep diverse hulpmiddelen in de putten van
sommige straten geplaatst: padstellingen en paddenlad
ders. Nieuw dit jaar zijn de uitklimmatten, gekregen van
de gemeente. Deze zijn geplaatst aan de Oostriklaan.
Doordat de uitklimmatten het hele jaar kunnen blijven
hangen, kunnen de amfibieën er zelf uitklimmen. Het is
een pilot om te kijken of de gemeente en de amfibieënwerk
groep hierover tevreden zijn. Als dit zo is zullen er meer
uitklimmatten in Deventer worden geplaatst.
Excursie aan de Ceintuurbaan
Op 19 maart vond er een ochtend- en avondexcursie plaats
aan de Ceintuurbaan. Hier zijn veel mensen (met kinderen)
op afgekomen. Het enthousiasme van hen was groot. Het
is dan ook heel spannend om een pad in je hand te houden!
De Stentor wijdde er een mooi artikel aan.
Resultaat paddentrek 2017
De amfibieënwerkgroep IVN Deventer heeft er dit voorjaar
voor gezorgd dat met de hulp van vele vrijwilligers uit het
IVN en ook tientallen niet-leden uit de stad, weer een flink
aantal padden, kikkers en salamanders veilig op hun plaats
van bestemming is gekomen:

De aantallen overgezette dieren per overzetplek en het seizoentotaal.
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2017 Jaar van de
Laatvlieger
De Zoogdiervereniging heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de
‘laatvlieger’; een bijzondere vleermuissoort. De laatvlieger komt
in ons land verspreid voor, met name in steden en dorpen.
Overdag houdt de laatvlieger zich op in gebouwen, bijvoorbeeld
in spouwmuren of onder dakpannen.
Ook weten we niet waar de meeste dieren hun winterslaap
houden. Omdat we zo weinig weten, is het lastig om de
laatvlieger goed te beschermen. Het doel van het Jaar van
de Laatvlieger is dan ook niet alleen om aandacht te vragen,
maar ook om de kennis die er is over dit bijzondere dier te
bundelen.

Laatvlieger in verblijf (foto Wesley Overman).

In het voorjaar verzamelen de vrouwtjes zich in grote
kraamgroepen waar ze hun jongen grootbrengen. Deze
kraamkolonies worden in Nederland altijd in gebouwen
aangetroffen. Je zou kunnen zeggen dat de laatvlieger een
echte ‘cultuurvolger’ is; waar mensen wonen, daar tref je
de laatvlieger.
Als één van de grootste vleermuizen in Nederland kan hij
grote afstanden afleggen op een nacht. Op een zomerse
avond kun je ‘m zomaar in je achtertuin aantreffen. Daar
jaagt hij dan op muggen, motten en kevers. Maar ook vind
je de laatvlieger op het platteland, jagend boven boomgaar
den of (koeien)weides.Ondanks dat de laatvlieger voorkomt
in onze eigen directe woonomgeving, is er weinig over het
gedrag van het dier bekend. Zo kennen we bijvoorbeeld het
balts- en paargedrag niet goed.

De laatvlieger is trouwens niet de enige vleermuissoort van
ons land. Er is een grote verscheidenheid aan soorten, met
elk hun eigen gedrag en bijzonderheden. Door aandacht te
vragen voor de laatvlieger, vragen we dus ook aandacht
voor de zeventien andere soorten die je in Nederland kunt
tegenkomen.
Tijdens het ‘Jaar van de Laatvlieger’ organiseert de Zoog
diervereniging, samen met haar werkgroepen en vrijwilli
gers, een aantal activiteiten om aandacht te vragen voor
dit bijzondere dier. Wil je meer weten? Houd dan de web
site van de Zoogdiervereniging in de gaten: www.vzz.nl !
Zoogdiervereniging

Nachtverblijf Laatviegers (foto IVN Geysteren Venray).

DE DOOR MENSEN BEGELEIDE PADDENTREK
IS DE ULTIEME PLEK
WAAR DE PAD GENIET
WIST U DAT ECHT NOG NIET?
OM DOODRIJDEN TE VOORKOMEN, EN DA’S NIET GEK!

Limerick door Henry Jansen
(door de redactie iets aangepast)
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Het verschil tussen reptielen & amfibieën

v.l.n.r.: Gladde slang, Ringslang, Adder (foto's Jelger Herder - via RAVON).

Vorige keer ging het over de verschillen tussen de soorten amfi
bieën. Dit keer het een en ander over het verschil tussen reptielen
en amfibieën, want ik hoor toch te vaak dat mensen een ‘hagedis’
hebben gezien die toch echt alleen maar een salamander geweest
kan zijn. Oppervlakkig lijken hagedissen en salamanders wel wat
op elkaar, maar als je goed kijkt ontdek je grote verschillen.
Zoals vorige keer beschreven komen er in en om Deventer
vijf soorten amfibieën voor: de bruine kikker, groene kikker
(complex van 3 soorten), kleine watersalamander, kamsa
lamander en de gewone pad.
Reptielen zal je hier niet vinden. De dichtstbijzijnde plaat
sen om reptielen te vinden zijn volgens mij Twello (ring
slang), de Veluwe (waar zes soorten reptielen voorkomen),

het Boetelerveld (levendbarende hagedis), Engberdijksve
nen (adder). Op de Holterberg zal je geen slangen vinden,
wel komen er de hazelworm, levendbarende hagedis en de
zandhagedis voor. Op de Gorsselse Heide komen levendba
rende hagedis en hazelworm voor.
Een belangrijk verschil tussen reptielen en amfibieën is dat
reptielen heel snel zijn. Reptielen zijn ook heel sterke die
ren; hun huid met schubben is hard en droog, in tegenstel
ling tot de zeer kwetsbare huid van amfibieën. Verder is
ook de voortplanting geheel anders, want hoewel ze beiden
eieren leggen is het soort ei en de plaats van uitbroeden
totaal verschillend. In onderstaande tabel zijn de belang
rijkste verschillen naast elkaar gezet.
Mike Hirschler

v.l.n.r.: Zandhagedis, Levendbarende hagedis en Hazelworm (foto's van Jelger Herder en Ron Krol - via RAVON).
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de doorsnede van den tak vertoont geen cirkel vlak, doch
een min of meer platten ellipsvorm. (De Latijnsche bena
ming fasciatie is afgeleid van fascis = band).”
Het aardige is dat hij ook vertelt over “In 't oog springt de
totale uiteenrukking van den blad- en daardoor van den
knopstand. Alle regelmatigheid is verdwenen.” En dat is
ook goed te zien op de foto van Gerrit. Ik heb geprobeerd
van enkele stukken een stek te maken. Van eentje is dat
geslaagd en de hele struik lijkt vooralsnog bandvorming te
hebben. Dus ga op zoek naar dit toch redelijk veelvoorko
mend verschijnsel. Je kan er een mooie verzameling van
aanleggen.
Mike Hirschler
Volgende raadselplaatje:
Gevonden in Zuid Europa. Wat is dit?

Raadselplaatje
Het verschijnsel op deze door Gerrit Jansen ingestuurde foto
wordt fasciatie genoemd, ofwel bandvorming of ook wel
kamvorming. Op de een of andere manier is het DNA van
de plant verstoord en groeit de plant daarom anders. Men
denkt dat vooral omgevingsfactoren hierbij een rol spelen.
In dit geval is het een bandwilg uit de wilgenfamilie. Komt
van oorsprong uit Japan en is hier in het wild te vinden.
Mensen die dit verschijnsel niet kenden en het vonden vlak
na de kernramp in Tsjernobyl dachten dat het met de
straling te maken had, maar niets is minder waar. Deze
vergroeiing kan in principe in elke plant als natuurlijk
verschijnsel optreden. Je schijnt het zelfs te kunnen kwe
ken tegenwoordig. Ik heb het gevonden in paardenbloe
men, forsythia en in bitterkruid in de duinen bij Bergen aan
Zee. Maar je kan het zelfs in cactussen vinden wordt verteld.
Bekend zijn verder o.a. kaasjeskruid, agrimonie, blauwe
regen en bomensoorten als es en els. Het zijn niet altijd
alleen de stengels die ‘misvormd’ zijn, maar bij composie
ten juist vaak ook de bloemknoppen.
In de Levende Natuur, no. 13 uit 1909 (ver voor Tsjernobyl
dus) wijdt B.G. Ruttink er een groot artikel aan: “Deze ver
groeiing wordt gerekend tot de phytoteratologie, d.i. de leer
der afwijkingen in de groeiweken, geldend voor de vorming
der plant. De Hollandsche naam spreekt voor zich zelf: een
plantendeel neemt in plaats van den typischen cylindervorm, een geheel daarvan afwijkenden platten vorm aan;

