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Dassen monitoren
500-plus!
Het verschil tussen een M-/W-cipres

Beleef de natuur!

Kopij Lente 2018

Bestuurlijkheden

Deel jouw ervaringen en groene belevenissen met ons!

Na een wisselvallig herfstseizoen gingen we over naar het
winterseizoen. Waar Koning Winter ons begin december
verraste met een aantal dagen sneeuw.
Terugkijkend op het herfstseizoen waren er vele mooie
IVN-activiteiten met als hoogtepunt een zeer succesvolle
paddenstoelendag op Rande, waar verderop in deze buiten
wijzer een artikel over te lezen is.
Ook in het winterseizoen zijn velen actief. Zo heeft het
bestuur afgelopen maanden overleg gehad met de KNNV,
IVN Zutphen om te kijken hoe we met elkaar kunnen sa
menwerken. Ook zijn we verheugd dat het bestuur vanaf
februari versterkt wordt met een algemeen lid.
Voor de komende maanden staan er weer veel mooie acti
viteiten op stapel:
- Enkele werkgroepen hebben nu een winterslaap.
- De vleermuiswerkgroep gaat in januari haar tellingen
doen in de winterverblijven.
- De knotgroep knot de wilgen op de Wilpse klei.
- De amfibieënwerkgroep komt alweer uit haar winterslaap
- En de excursiewerkgroep organiseert oa 27 december een
mooie wandeling.

Kopij welkom tot zondag 18 februari 2018
Voor kopij geldt: maximaal 350 woorden, graag vergezeld
van foto's in HR-kwaliteit.
Per e-mail: Mike Hirschler, m.hirschler@hotmail.com
Vragen over hoe en wat? Neem contact met ons op.

In januari gaat het dan echt gebeuren. De nieuwe natuur
gidsenopleiding start met 25 deelnemers.
In 2018 is op zondagmiddag 21 januari onze nieuwjaarsre
ceptie. Komt allen!
Meer informatie over de alle activiteiten zijn te vinden op
de website: www.ivn.nl/afdeling/deventer.
Namens het bestuur wensen we jullie allen een Gezond,
inspirerend en vele mooie natuurmomenten in 2018 toe.
Graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie
Hetty Arkink

Even inzoomen
Vvedermotten zijn tere wezens en als ze wit zijn worden
ze nóg fragieler van uiterlijk, zoals deze sneeuwwitte
vedermot. Alles aan het diertje lijkt breekbaar en je kan
je nauwelijks voorstellen dat het nog kan vliegen ook. Oh
wonder!
Beekoeverlibel op Gorsselse heide
Foto: Frens Westenbrink

Mike Hirschler

Voorplaat:
Een grote oude zomereik op Nieuw Rande werd in augustus vorig jaar getroffen door de bliksem. Van kruin tot in
de wortels spleet de stam open. Een deel van de schors
is losgekomen, want door de enorme hitte die vrijkomt bij
de inslag gaat zo’n boom koken en ontploft hij deels.
St. IJssellandschap heeft de boom weer wat opgelapt. Of
hij het zal redden?
Mike Hirschler
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Voorwoord van de
redactie
Beste lezers. Naar aanleiding onze dramatische oproep om
kopij en assistentie bij de redactie hebben zich gelukkig een
drietal schrijvers gemeld die voor deze Buitenwijzer een
stukje hebben ingeleverd. Met dank aan Frens Westen
brink, Hans van den Berg en Petro Hetjes! Onze oproep blijft
gelden: kopij is altijd van harte welkom!
Intussen zijn er gesprekken gaande met KNNV Deventer
over het samen uitgeven van een blad, al dan niet digitaal.
De verkennende besprekingen hierover moeten op dit
moment (12-12) nog beginnen, maar er is licht aan het einde
van de horizon, om zo te zeggen. Hopelijk kunnen we jullie
volgende keer, of wellicht na besluiten tijdens de ALV op 8
maart, betere tijden aankondigen voor de redactie en dus
het voortbestaan van dit medium. Wordt vervolgd.
Mike Hirschler
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Bestuurlijkheden
Van de redactie
Op pad met de zwamgroep
Dassen monitoren
Magnolia = Beverboom
Agenda
De paden op de lanen in
Groene Glibbers: Boom der liefde
Van onder de Lebuïnustoren
Libellen op Gorsselse Heide
Amfibieënwerkgroep
500+!
Verschil tusssen een M-/W-Cipres
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 Luud Wissing
lwissing@concepts.nl & 06 - 55742004
IVN DEVENTER:
Extra informatie over onze werkgroepen en
activiteiten is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/deventer
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Op pad met de
Zwamgroep
Zondag 5 november was er weer een mogelijkheid om mee
te gaan met de IVN Deventer zwamgroep.
De paddenstoelenwerkgroep uit Nijverdal kwam op bezoek
met het verzoek om wasplaten te zien. Nu gaan we natuur
lijk wel eens meer met andere paddenstoelenliefhebbers
op stap (wij gaan ook wel eens richting Nijverdal), maar dit
keer was ook de plaats bijzonder. Het terrein van onderzoek
was de oude begraafplaats in Diepenveen, waar, naar ver
luid, veel moois moest staan. Omdat er vanaf 1980 geen
nieuwe graven meer bijkomen, kan de natuur min of meer
zijn gang gaan. Op de begraafplaats is een vrijwilligersgroep
actief die het onderhoud van het terrein verzorgt en die ook
graven herstelt. Doordat veel organisch materiaal wordt
afgevoerd is er een mooie schrale omgeving ontstaan,
ideaal voor bijzondere paddenstoelen. Op deze plaats gin
gen we natuurlijk met respect op zoek naar paddenstoelen.
Al meteen in het eerste grasveld met mos vonden we de
eerste wasplaten en koraalzwammen. Elders vonden we
diverse soorten aardtongen, andere wasplaten, de zeldza
me inktboleet, mooie kluifzwammen, 3 soorten beker
zwammen en natuurlijk de onvermijdelijke melkzwam
men, russula’s en vele andere soorten.
Het was weer een bijzondere morgen, met een selecte groep
paddenstoel-enthousiastelingen op een geweldige plek.
Het begon koud, maar we sloten af met een heerlijk zon
netje.

Grote oranje bekerzwam

Hans van den Berg

Bleke koraalzwam

Peter Schoolderman in actie.
Alle foto's: Hans van den Berg
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Dassen monitoren
Korte terugblik 2017 en toekomst van monitoren van o.a.
dassen en dassenburchten. Ik zal onze onafhankelijke
werkgroepleden eerst voorstellen:
Allereerst de nestor Jan Oosterman: in de wijde omgeving
van Bathmen bekend o.a. door zijn jarenlange inspannin
gen bij de vogelwerkgroep Bathmen, vooral de uilen hebben
zijn belangstelling. Daarnaast pionier in het gebied ten
zuiden van de A1 voor het in kaart brengen van de dassen
en hun burchten. Kent elke uithoek van dit gebied.
Dan als jongste lid Sil Westra, goed bekend in Bathmen en
omgeving, sinds 3 jaar steun en toeverlaat van Jan. Heeft
o.a. in de gemeente Deventer in 2016-2017 het project “
Wildcamera: zoogdieren in de achtertuin”, opgezet en is
met de afronding bezig. Is zzp-er, onderzoeker en betrokken
bij projecten van Wageningen Universiteit.
En de schrijver, toegevoegd voor de gezelligheid, verdwaalt
in alle gebieden buiten Deventer stad. Vrijwilliger o.a. in
Sil’s tuincameraproject.
Afgelopen jaar is vaak de cameraval gebruikt om te inven
tariseren, er zijn prachtige beelden van dassen, maar ook
van vos, bunzing, bruine rat, ree, steenmarter, haas, eek
hoorn en muis. In totaal zijn er 21 burchten bekend, deze
zijn niet allemaal bewoond. In elk geval zijn bij 5 burchten
jongen waargenomen. De camera registreert dag en nacht.
In tegenstelling tot een persoon die alleen stil op zijn
plekje zit te wachten en bij invallen van de duisternis
noodgedwongen moet afhaken. Heel romantisch, maar ook
pijnlijk na vele muggenbeten.
Van groot belang is het contact met de boseigenaren en de
landbouwers. Sinds dit jaar is de das van de rode lijst af, de
burchten zijn nog wel beschermd. Het is nog onduidelijk
wat dit betekent voor het beheer op korte en lange termijn.
Afgelopen jaar was er twee maal schade in een maisakker.

Enkele pijpen zijn gefaseerd dichtgegooid, waren niet be
woond. De landbouwer tevreden en wij ook. Er is altijd een
mogelijkheid om schadevergoeding aan te vragen door
landbouwers.
Komend jaar is het plan om ook met zogenaamde marter
boxen te gaan werken. De kistjes waarin een camera staat
hebben een doorloop dmv een opengewerkte pvc-buis.
Vooral kleine marterachtigen zoals wezel en hermelijn zijn
tot nu toe slecht te inventariseren en we hopen dat deze
boxen er verandering in gaan brengen. Ook gaat er landelijk
een experiment van start waarbij er gebruik gemaakt gaat
worden van de lokroep van prooidieren waardoor o.a. wezel
en hermelijn mogelijk uit hun dekking gelokt worden.
Anja Timmermans

Foto's: wildcameraproject Deventer: de camera is in beheer van Anja Timmermans.
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Magnolia is Beverboom is Valse
tulpenboom
Veel mensen noemen de magnolia ook wel tulpenboom.
Dat is wel en niet juist. Magnolia’s behoren tot de Magno
liaceae, ofwel de familie van de tulpenbomen. Maar de
echte tulpenboom is totaal anders dan de magnolia, on
danks dat hij tot deze familie behoort en heet Liriodendron
tulipiferum. De magnolia’s komt uit een grote familie van
125 stuks van meest bladhoudende bomen en struiken uit
Amerika en Azië. In de gematigde zone zijn een aantal
soorten bladverliezend en is de bloei voor het ontluiken van
het blad. Helaas bloeien veel vormen juist in die tijd dat in
ons land in het voorjaar nachtvorst optreed, die de gehele
bloei kan verwoesten. Dit wordt uiteraard sterk bepaald
door het bloeimoment en kan per jaar en per soort verschil
len. Het verhaal gaat dat de bloemen van de Magnolia niet
door bijen wordt bezocht maar door kevers.

Trossen knalrode zaden

andere aan in de bermen van de Pieter de Hooghstraat in
de wijk Zandweerd. Het is een goede straat- en parkboom
en zeer winterhard. Het blad is fris groen van kleur en met
een mooi herfstbeeld. Op het oude en inmiddels geruimde
gedeelte van de dodenakker aan de Raalterweg staat een
meerstammige Magnolia. Of we hier te maken hebben met
de M. acuminata of met de M. liliiflora is mij tot op heden
niet geheel duidelijk. Deze draagt vaak rijkelijk vruchten,
fraai papegaaiachtig gevormd, groen, met vele, vrij grote
koraalrode zaden die bij rijping uit de vrucht hangen, als
ware het een navelstreng.
Petro Hetjes

Magnolia stellate
Foto's: Petro Hetjes

De plant bestond nl. al vóór de komst van de bijen (>100
miljoen jaar geleden) en dankzij de bijzondere stevige
bloemen konden de kevers het voortplantingswerk voor de
bijen voorbereiden.
In Deventer zijn meerdere soorten Magnolia's te vinden. Zo
staat er in de tuin van het voormalige gemeentehuis van
Schalkhaar de Magnolia soulangiana. Dit is de meest
voorkomende struikvormige met een breedvormige groei
wijze tot wel 8 m hoog. De bloemen zijn staand, vrij groot,
wit van kleur met lila purperen basis en hij is bijzonder
rijkbloeiend.
Als solitair in beplantingsstroken in de openbare ruimte en
in kleine siertuin en wordt de M. stellata veel aangeplant,
ook wel stermagnolia genoemd. Een soort welke vrij lang
zaam groeit. De bloemen zijn wit of licht roze en verschij
nen in maart, voor de bladontwikkeling, licht welriekend.
Wordt niet hoger en breder dan 3.00 m.
Als voormalig ontwerper groenvoorziening bij het ingeni
eursbureau van de gemeente Deventer is de keuze door mij
voor een passende straatboombeplanting menig maal ge
vallen op de Magnolia kobus. Deze kobus treffen we onder
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en rondom Deventer:
www.ivn.nl/afdeling/deventer
www.groeneagenda.ulebelt.nl
www.knnv.nl/deventer
In deze agenda staan diverse activiteiten die door IVN
Deventer én door KNNV Deventer zijn georganiseerd. Bij
alle genoemde activiteiten zijn IVN-ers en KNNV-ers we
derzijds welkom!

Donderdag 8 februari
Lezing over insecten. Zie de site van KNNV Deventer.
vrijdag 2 maart
Eerste-vrijdag-vande-maand-wandeling.
Bussloo, voorjaarsperikelen.
Start om 9.30 bij de parkeerplaats aan Bussloselaan bij de
Sterrenwacht (let op: geld meenemen om de parkeerplaats
te kunnen betalen. Elders parkeren is niet toegestaan!).
woensdag 14 maart
Nationale Boomfeestdag.
zie tzt www.ulebelt.nl

woensdag 27 december, 14.00 uur
Uitbuiken na de kerst op landgoed De Haere.
Even doorstappen naar minder bekende plekken van De
Haere met onderweg natuurlijk wat tekst en uitleg door de
gidsen. Start is vanaf het pleintje voor het huis, Haereweg
4 in Olst. De wandeling duurt ruim 1½ uur met op het eind
warme chocolademelk op een verrassende plek. Zorg voor
goed schoeisel. Niet IVN- of KNNV-leden betalen een kleine
entree.
Info bij Jaap Wolf: 06-87719593
vrijdag 5 januari
Eerste-vrijdag-vande-maand-wandeling.
Winterbos in het Wechelerveld. Start om 9.30 vanaf de
parkeerplaats aan de Wechelerweg (die is vlakbij bij het
crematorium, maar sla daar rechtsaf de zandweg op; ook
dat is de Wechelerweg).
Zaterdag 6 januari
Nieuwjaarsreceptie KNNV Deventer
Start om 14 uur, in café-restaurant de Lindeboom in
Schalkhaar. IVN-leden ook welkom!
zondag 21 januari
Nieuwjaarsreceptie IVN Deventer.
Voor alle leden. Start om 14 uur. Plaats van handeling: De
Oosterwaarde, Biologisch-Dynamisch landbouwbedrijf,
Sallandsweg 6, Diepenveen. Kom op tijd voor de uitleg en
de excursie! NB: warme kleding mee en als het kan ook een
eigen klapstoel!
Donderdag 25 januari
Jubileum-publiekslezing KNNV, in het kader van 100 jaar
KNNV-Deventer.
Spreker: Ruud Knol over ‘Tussen Veluwe en IJssel’.
Locatie: Restaurant en zalencentrum de Lindeboom, Linde
boomsweg 1a, Schalkhaar.
Start: 20.00 uur. Ook open voor IVN-ers!
weekeinde van 27-28-29 januari
Nationale Tuinvogeltelling.
zie www.tuinvogeltelling.nl .
vrijdag 2 februari
Eerste-vrijdag-vande-maand-wandeling.
Zandbelt, start om 9.30 bij de Zandbeltermolen, Span
jaardsdijk (tussen Schalkhaar en Heeten).
zondag 4 februari
Lange wandeling rond de Gooiermars, start om 12 uur.
Startplek: zie de nieuwsbrief eind januari.
Info: Tonni van Elk, 0570-657320.
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zondag 25 maart
Amfibieëndag bij de Ceintuurbaan.
Om 10 uur en om 19 uur is er een excursie die telkens start
bij de watertoren. Zaklantaarns en warme kleding mee.
Zeer leuk voor kleine kinderen! Vorig jaar was dit een groot
succes.
Info: Mike Hirschler, 06-53617871.
zondag 25 maart
Voorjaarsexcursie landgoed de Colckhof.
Start: parkeerplaats Hubertsallee 2, Laag Zuthem.
Aanmelden bij de excursieleiders Dick Steenstra
(0570-619176 of 06-16202617) of Henny Wassens
(0570-676072).
zondag 2 april
Jongedierenfeest op de Ulebelt, vanaf 12 uur, zie de Groene
Agenda.
vrijdag 6 april
Eerste-vrijdag-vande-maand-wandeling
Bolwerksweide en Het Schol, (weide)vogels.
Start om 9.30 bij de Bolwerksmolen aan de Bolwerksweg.
zondag 8 april
Voorjaar op Boxbergen, start om 14 uur op de hoek van de
Boxbergerweg met de Wildbaan.
Info bij Jaap Wolf: 06-87719593.

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

De paden op de
lanen in
De paden op, de lanen in: eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling op 3 november.
Het was fris deze ochtend, de mist net opgetrokken, mooi
weer om eens heerlijk te gaan wandelen met een aantal
IVN-ers. Eerst een korte uitleg over het gebied waar we die
morgen zouden wandelen: de Stobben- en Keizerswaarde,
Smetsrande en Nieuw Rande.
Door Stichting IJssellandschap zijn deze gebieden samen
met Oud Rande omgevormd tot één landgoed: Keizersran
de.
We liepen langs boerderij de Stobbenweerd, die al lang geen
boerenfunctie meer heeft. Iets verder staat de ruïne van
een steenfabriek die hier van 1895 tot 1916 stond. Door Krijn
de Koning is er een kunstwerk gemaakt van groene stalen
balken die de contouren aangeven van de voormalige
steenfabriek. Ook de natuur had natuurlijk onze aandacht:
de exoot Japanse Duizendknoop is zich aan het voortwoe
keren en ook de Meidoornhaag mag wel weer eens gesnoeid
worden. Verder zijn de akkers al weer omgeploegd of inge
zaaid met groenbemester.
Vlak voor de Natuurderij, staat een kunstwerk van Marieke
de Jong: de Binnenvaart,
waar je zonder al teveel fantasie zowel een boot als een
huis is te herkennen. Het mooie van dit kunstwerk is dat
je er doorheen kunt kijken, zodat het uitzicht goed tot zijn
recht komt.
Wegingen via de dijk over de weg naar de Dijkstoel die daar
staat. Dan bedoel ik natuurlijk niet het bestuurlijk orgaan

Onderweg even wat bespreken

van een waterschap, maar de voorraadschuur ervan, de ‘
Dijkstoel van Salland van het 1e rot’. Daar werden vroeger
de lege zandzakken, olielampen, gereedschap, planken en
zeilen opgeslagen waarmee de zwakke plekken in de IJs
seldijk provisorisch konden worden gerepareerd in geval
van nood.
Het laatste stuk van onze wandeling ging echt de paden op
en de lanen in, want via Smetsrande ging het via Nieuw
Rande terug naar onze startplek. Het blad van de bomen is
al prachtig verkleurd of al gevallen, er zijn nog steeds
paddenstoelen te zien; het is herfst!
Hans van den Berg

Kunstwerk door Krijn de Koning
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GG nummer 42.
Boom der liefde
GG is een rubriek over Groene zaken met af en toe een uitglijder
opzij. De Glibbers gaan over cultuurhistorie, volksverhalen 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 lindeboom heeft een hartvormig blad, wij hebben ons
liefdessymbool hier aan te danken. Insectenliefhebbers
roepen dat het paringswiel van juffers en libellen model
heeft gestaan. Dit lijkt mij vrij onlogisch, ten eerste zijn die
onregelmatig van vorm en ten tweede zijn de paringswielen
maar een korte periode per jaar te zien. Van oudsher staat
de linde bekend om haar lieflijke karakter. Het is de boom
van Freya, de Germaanse godin van de liefde, huislijk geluk,
rust en vrede. Onze vrijdag (Freya’s dag) is hier van afgeleid.
Lindebomen speelden een belangrijke rol in het dorpsleven,
ze stonden op pleinen, op kruispunten, in lanen en voor
boerderijen. Op het dorpsplein gaven ze schaduw en een
zachte zoete geur in de lente. Bij kruispunten dienden ze
als grensafscheiding. Voor boerderijen vormen leilinden
(van de kleinbladige linde) een natuurlijk zonnescherm. De
linde komt laat in het blad en verliest dit relatief vroeg.
Ideaal, want de zachte lente- en herfstzon is binnen wel
welkom. Er leeft een grappig beestje bij lindebomen, de
vuurwants. Zelfs op stadsbomen zie je deze kleine insecten
achter elkaar, als een treintje, over de bodem en door
schorsspleten kruipen. In de vroege lente kun je de rood-
zwarte wantsen zien zonnen op de bast van linden.

De meisjesnaam Linde betekent speer of schild (van linde
hout) of slang (figuurlijk: het kennen van geheimen). Mu
zikant Lucky Fonz schreef een liefdesliedje over de naam.
“Ik zei Linda, ze zei nee, het is Linde met een E!” Zullen we
Kerst voortaan in het teken van de vrede en de liefde vieren,
met de lindeboom als symbool? Dan hoeven we ons ook
niet druk te maken of het nou een spar of een den moet zijn.
Jeanette Boogmans

Van onder de Lebuïnustoren, 14
Als je een gebied de tijd geeft, met rust laat en het juiste
beheer uitvoert, dan krijg je vanzelf een interessante na
tuur. Daar zitten wat haken en ogen aan maar in veel ge
vallen klopt dit. Soms komt dat beheer heel nauw en vergt
het veel inzet. Heel veel inzet, zoals de KNNV met Hans
Grotenhuis in de Slenk heeft laten zien. Gebieden, maar
ook gebouwen of bijvoorbeeld bomen, krijgen vanzelf meer
natuurwaarde naarmate de tijd verstrijkt.
Nieuwbouwwijken krijgen na een jaar of 20-25 ook hun
Gierzwaluwen. Door achterstallig onderhoud ontstaan
kieren en gaten en burgert het gebouw geleidelijk aan in.
Dat geldt ook voor oude bomen en oude bomenlanen: de
rotte plekken zorgen voor meerwaarde in de vorm van
paddenstoelen, holtes, etc.
Bij een Schietwilg of een Zwarte els gebeurt dat sneller dan
bij een Zomereik. Bij een Plataan kun je wel tot St. Juttemis
wachten, de bijdrage van die soort aan de biodiversiteit is
nihil. Kortom zuinig zijn op oude en aangetaste bomen dus.
In Frankrijk kun je pittoreske ruïnes van landhuizen en
boerderijen aantreffen. Ze zijn fotogeniek, maar dezelfde
mensen die dat vinden, vinden een vervallen boerderij in
ons eigen buitengebied maar niets: opruimen die handel!
Uilen en vleermuizen hadden er in kunnen huizen, bramen
hadden het gebouw kunnen overwoekeren. Van belang is
dan ook dat een gebouw niet helemaal opgeknapt wordt
waarbij er geen mus meer in kan.
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Uit het Deventer Dagblad, maart 1931

Neem nu het station, dat zou inmiddels een hotspot voor
Huismussen, Gierzwaluwen en vleermuizen kunnen zijn.
Dat is het echter niet; te steriel. De schoonheid van het
verval wordt hier sporadisch aangetroffen. Toch is de tand
des tijds onafwendbaar. Neem nu ons nieuwe gemeente
huis. Inmiddels bladdert de lak af, lekt het dak ergens en
springen er ruiten. Er zijn fruitvliegjes aangetroffen, zoemt
er soms een insect door de kantoortuinen, is er al een
Steenmarter in de parkeergarage aangetroffen, broedt er
een Kauwtje boven een spreekkamer, etc. Het wordt nog
wel wat met de integratie van het gemeentehuis.
Erik Lam, Stadsecoloog gemeente Deventer
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De Gorsselse
Heide, een paradijs
voor libellen
De Gorsselse Heide is een natuurgebied van 115 hectare,
gelegen aan de Elzerdijk, achter Joppe. Het bestaat uit 50
hectare heide, omringd door bos. In de periode 2014 – 2017
is er een natuurherstelplan uitgevoerd met als doel het
heidegebied weer terug te brengen in zijn oorspronkelijke
staat van natte heide. Het gebied herbergt verschillende
biotopen zoals droge en natte heide, vennetjes, gemengd
loof- en naaldbos en (toekomstig) blauw grasland. Dat
laatste moet zich nog vormen als uitvloeisel van het na
tuurherstelplan waarvoor naast de Gerrit Slagmanstraat
een weiland is afgegraven. Een prachtig natuurgebied dus
met een diversiteit aan natuurwaarden en een zeer geva
rieerde flora- en fauna.
In 2017 verscheen in Brachytron, het lijfblad van de Neder
landse en Vlaamse libellenverenigingen, het artikel “Ver
anderingen in de libellenpopulatie van de Gorsselse Heide:
1949 – 2016” van Frens Westenbrink & Robert Ketelaar.
Daarin bleek dat er in de aangegeven periode 43 soorten
libellen op de Gorsselse Heide zijn waargenomen. Dat zijn
er veel als je nagaat dat je in Nederland nu zo’n 70 soorten
libellen kunt tegenkomen van de 6000 soorten die er we
reldwijd rondvliegen. Bij die 43 komen er inmiddels nog
drie bij: in 2017 zijn de Rivierrombout en de Beekoeverlibel
door mij als nieuwe soorten gezien. Bovendien hadden we
de Zuidelijke keizerlibel gemist die in 2015 was gezien maar
onder embargo verborgen was op de lijst van waarneming.
nl. Overigens heb ik deze bijzondere libel ook in 2017 gezien
op een rietstengel in de Corduliagracht bij de zuidelijke
schietbaan. Al met al zijn er dus 46 soorten libellen op de
Gorsselse Hei gezien, 65% van het landelijke soortenbestand!
Dat grote percentage is des te opmerkelijker als je beseft
dat de Gorsselse Heide niet alle biotopen bezit voor de
verschillende libellensoorten: soorten als Weidebeekjuffer,
Kanaaljuffer en Rivierrombout zullen zich er niet vestigen.
Wel is het zo dat je dergelijke libellen tóch zo maar tegen
kunt komen wanneer ze op hun zoektocht naar nieuwe
paaigebieden onderweg even komen uitrusten.
Zo zag ik op een mooie dag in juli 2017 opeens een Rivier
rombout aan een heidestruikje hangen en heb ik er al di
verse keren Kanaaljuffers en Weidebeekjufferseid gezien.
Die Rivierrombout kwam waarschijnlijk vanaf de IJssel

Rivierrombout, mannetje, hangend aan een heidestruikje. Deze soort is
zich sterk aan het uitbreiden langs de IJssel.
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Grote keizerlibel

aangewaaid (je kunt ze in de zomer vinden op het terrein
tje tussen het park de Worp en de IJssel) en de Kanaaljuffers
en Weidebeekjuffers van de Eefse beek, die iets ten zuiden
van de Gorsselse Heide ligt. Langs de Eefse beek kun je
trouwens ook nog de Bruine korenbout en de Bandheideli
bel tegenkomen, die zullen de Gorsselse Heide hopelijk ook
nog wel eens komen bezoeken.
Een opvallend verschijnsel is de explosie van bepaalde
soorten gedurende de laatste twee tot drie jaar. Dit is zeer
waarschijnlijk een effect van de ingrepen van het natuur
herstelplan op het terrein, met ontbossing en plaggen, het
schonen van de oevers van de vennen en het vernatten van
het gebied door het dempen van sloten. Neem bijvoorbeeld
de Bruine winterjuffer waarvan ik er op een mooie lentedag
in maart alleen al 45 zag, ei-leggend en al. In heel 2017 zijn
er daarvan 158 gezien, terwijl de soort voor 2015 nauwelijks
voorkwam. Een soortgelijk verhaal geldt voor de Houtpant
serjuffer, de Gewone oeverlibel, de Tengere pantserjuffer
en de Bruinrode heidelibel. Van die laatste zag ik er midden
november 2017 nog 30 boven het Obliquaven vliegen en
paren terwijl je ze voor 2015 met een lantaarntje moest
zoeken!
Wil je meer weten over de achtergronden van de libellen
populatie op de Gorsselse Heide, geef mij dan een seintje,
dan stuur ik het hele Brachytron-verhaal naar je toe. En
voor de rest: gaat het zien in dat paradijsje aan de Elzerdijk,
in je eentje of met een excursie die IVN Zutphen daar re
gelmatig organiseert.
Och, en als je er dan toch rondstruint, let dan ook even op
de overige bijzondere insecten die je er tegen kunt komen,
zoals de Hoornaarroofvlieg (één van de 9 voorkomende
roofvliegsoorten), de zeldzame Sikkelsprinkhaan, de al
evenzo zeldzame Zuidelijke schildwants, de Pluimvoetbij
die voor het leggen van een eitje een gangetje van 50 cm de
grond in graaft (in juni – augustus te zien op open zandige
stukken), etc., etc.. Veel plezier!
Frens Westenbrink

Zuidelijke keizerlibel, mannetje, Corduliagracht zuidelijke schietbaan. Een
zuidelijke soort die steeds vaker wordt gezien en die zich ook recentelijk
in Nederland voortplant.

IVN deventer

Amfibieënwerkgroep zoekt nieuwe
mensen
Al is de paddentrek nog niet begonnen, toch zijn we als
amfibieënwerkgroep vanaf november bezig om de padden
trek in goede banen te leiden. Er zijn in Deventer meer dan
6 locaties waar amfibieën worden overgezet, dus dat vergt
heel wat voorbereiding. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook
overleg met stadsecoloog Erik Lam over paddentunnels,
straatputten en het plaatsen van schermen. Al onze vrij
willigers die helpen met de paddentrek, moeten ingeroos
terd worden en ook dat is elk jaar toch weer een hele orga
nisatie. De organisatie is in handen van evenzovele buurt
coördinatoren: Het Oostrik, De Worp, Ceintuurbaan, Die
penveen, Wechelerweg en de Hobbemastraat.

Omdat onze PR-vrouw ons helaas verlaten heeft zijn we op
zoek naar iemand die haar wil vervangen. Hij/zij zal ervoor
moeten zorgen dat onze werkgroep voldoende aandacht
krijgt in de plaatselijke pers. PR is voor ons van groot belang
omdat wij hierdoor nieuwe vrijwilligers kunnen vinden.
Vorig jaar hebben we ook posters opgehangen en dit bleek
ook heel effectief.
We hebben een facebookpagina: https://www.facebook.
com/paddentrekdeventer en onze eigen website www.
paddentrekdeventer.nl waar regelmatig stukjes op ge
plaatst moeten worden, zodat het een beetje up to date blijft
en interessant voor de lezer.
Kom je er ook bij? Lijkt het je leuk om onze werkgroep op
deze manier te promoten of wil je op een andere manier
onze werkgroep versterken, meld je dan aan bij: Petra van
der Molen, e-mail: petra@paddentrekdeventer.nl. Je bent
van harte welkom!
En natuurlijk kunnen we ook altijd nieuwe vrijwilligers
gebruiken om daadwerkelijk te helpen met het overzetten
van de padden, kikkers en salamanders. Als je hierbij wilt
helpen, of je weet anderen die dit leuk, belangrijk en/of
interessant vinden, meld je dan aan op onze website:
www.paddentrekdeventer.nl
Hans van den Berg

Een bekend verkeersbord

De Lindeboom
Als je afspreekt bij de Lindeboom bedoel je meestal het
café- restaurant. Toch sprak de jeugd van Schalkhaar
vroeger al in de lindeboom, want je kon toen met een
ladder naar een terrasje in de boom klimmen en daar
gezellig bij elkaar zitten. Gerard Swartje, toen eigenaar
van het café- restaurant heeft de ladder wegehaald omdat

Dit gebeurt er dus ook wel eens!

de boom er te veel onder te lijden had.
“De boom is met zorg omringd” vertelde hij, “meermalen
zijn er boomspecialisten bij geweest o.a. om houtrot
tegen te gaan.Takken van andere bomen die te veel
schaduw gaven, zijn weggehaald”.
Hoe lang staat de lindeboom al in Schalkhaar?
In 1812 gaf de Gooiermarke* toestemming aan dhr.
Geertman om een stuk grond naast de kerk te bebouwen.
Hij was landbouwer, tapper en herbergier. De herberg
werd vooral bezocht door kerkgangers. Elke zondag
kwamen zij met paard en koets uit de omliggende buurschappen en stalden hier hun paard.
Je mag aannemen dat dhr. Geertman de lindeboom geplant heeft bij zijn herberg. Deze boom zou dus al meer
200 jaar oud zijn.
Reeds in de Romeinse tijd werden hoge statige linden
vanwege zijn schaduwwerking en heerlijke zoete geur
aangeplant. Later verschenen de lindenlanen in de
landschappelijke tuinen. Ook Schalkhaar kent haar lindenlaan tussen café en kerk.
*in 1812 was er nog geen sprake van een gemeente
Diepenveen of Deventer
Ria Elders
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500-plus!
Echt alles zat mee op zondag 15 oktober: het weer was
fantastisch (tot 24 graden!), er waren veel mooie padden
stoelen en de PR leek geslaagd. Dat bracht met zich mee
dat we meer dan 500 bezoekers mochten noteren. Wat een
feest!
De jaarlijkse paddenstoelendag van de Zwamgroep was al
weken eerder begonnen met PR en het vragen om assisten
tie voor deze dag bij de actieve leden. We wilden ook wat
meer accent op activiteiten voor kinderen en het duurde
niet lang of er waren zeker 7 mensen die hiermee aan de
slag wilden. Naast de gebruikelijk andere taakverdeling
voor de voorinventarisaties, het uitzetten en begeleiden
van de route parkeerwacht, de IVN-kraam, de entree-
kraam en tal van kleine taken, waren er die dag toch maar
mooi 21 leden actief!

route en dat ging door tot 15 uur. Dit jaar hebben we de
kinderen met aardappelstempels laten werken, wat in
goede aarde viel. Het maken van paddenstoelen met wcrollen als steel duurde te lang, althans voor de ouders, dus
dat doen we volgende keer niet meer.

Een grote pluk prachtig verse echte honingzwammen trok veel bekijks

Carla en Tonni staan er klaar voor, aardappelstempels en kleurplaten
liggen klaar

Anders dan vorig jaar, toen september zeer droog was en
we zelfs ons evenement 2 weken hebben moeten uitstellen,
was september nu een mooie natte maand. Er waren volop
paddenstoelen. We hoopten dat mogelijk invallende
droogte de pret alsnog niet weer zou bederven. Maar toen
stak er een oostenwind op en dat moet je juist niet hebben,
die droogt alles in ijltempo uit. Een week voor de 15-de leek
de hele paddenstoelenwereld daardoor toch weer in te
storten. Precies op tijd draaide de wind een paar dagen
ervoor naar het zuiden en dat was onze redding. En dus
hadden we volop mooie paddenstoelen in soms grote
hoeveelheden, zelfs meer dan we de afgelopen jaren ge
wend waren. Dan merk je weer dat die natuur echt niet te
sturen is. Dat houdt de spanning er in, zullen we maar
zeggen! Al vóór 11 uur hadden we de eerste gasten op de

Om 11 uur drukte bij de entree en de Schapenzandweg (rechts) loopt al vol
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Ook is er volop gekleurd op platen met uiteraard padden
stoelen en kabouters. Aangezien je paddenstoelen soms
ook moet determineren d.m.v. de geur hadden we 9 potjes
met geuren langs de route gehangen. Daarin o.a. kokos,
schoonmaakmiddel (chloorlucht), maggi, anijs e.d.. Onze
geurentocht is voor verbetering vatbaar, maar werd erg op
prijs gesteld. Doen we volgend jaar weer. Naast info over
paddenstoelen hadden we ook enkele andere natuurzaken
belicht, zoals een mooie takbrug in een beuk en hoornaars
met een nest in een boom. En zo hebben we deze dag
succesvol opgetuigd. Het was een heerlijke dag, we hebben
goede reclame gemaakt voor het IVN, hopelijk hebben we
velen weer mooie dingen kunnen laten zien en heeft men
er wat van geleerd. Volgend jaar 14 oktober gaan we weer
op herhaling.
Met dank aan allen die meehielpen!
Mike Hirschler

De grote oranje bekerzwammen waren er ook weer

IVN deventer

Het verschil tussen
een M-/W-cipres
Wat bedoel ik daar nu weer mee? Er zijn vele soorten ci
pressen in de wereld, vele tientallen soorten. De meest
bekende zal wel de Italiaanse cipres zien, een statige
slanke boom, kenmerk van vele Italiaanse dorpen. Maar er
horen ook o.a. de thuja, de mammoetboom en alle jenever
bessoorten bij. Overigens schrijf je cipres met een i en niet
met een y, wat velen doen. Maar ik wil het hebben over het
verschil tussen de watercipres en de moerascipres.
Ik vind het zelf altijd moeilijk te onthouden, wie is wie en
waarom? Op zich niet echt moeilijk, maar je hebt er een
ezelsbruggetje voor nodig om het goed te onthouden.
Beide boomsoorten hebben veel gemeen: beiden verliezen
hun bladeren in de winter, net als bij de taxus. Daarmee
zijn het een van de weinige naaldbomen die hun blad
verliezen.
Beide boomsoorten zijn éénhuizig (dus vrouwtjes en
mannetjes aan dezelfde boom) en de bloemen zijn één
slachtig (dus je hebt vrouwelijke en mannelijke bloemen).
Ze lijken van een afstand sterk op elkaar, maar dichterbij
zal je zien dat er verschil zit in de opbouw van de blaadjes.
Dan moet er wel blad een de boom zitten natuurlijk. Helaas
gaan gevallen blaadjes snel verloren, dus wat dan? Dan kan
je nog naar de zijtwijgjes gaan kijken.
Moerascipres
Wordt veelal ingedeeld bij de cipresfamilie, de Cupressa
ceae.
Is de Taxodium distichum en komt van nature uit Noord
Amerika.
Als ze langs de waterkant groeien maken ze zgn. ademwor
tels, ook wel knieën genoemd. Daarmee bestaat voor hen
de mogelijkheid lang ‘met de voeten nat te staan’ en zo
kunnen ze toch voldoende zuurstof opnemen
De afvallende zijtwijgjes staan verspreid en als je ze vindt,
dan kan je zien dat er minder blaadjes aan zitten dan bij de
watercipres, zo’n 80-100 (even tellen dus)
De blaadjes zijn iets smaller en zachter dan van watercipres
en er zitten er minder aan. Maar het mooiste verschil is wel
dat de blaadjes in een lot (takje) bij deze boom niet tegen
over elkaar zitten.

Watercipres: op een bredere twijg blaadjes (kortloten) staan de blaadjes
tegenover elkaar. (Foto: Mike)

Watercipres
Hoort bij het geslacht metasequoia.
Is de Metasequoia glyptostroboides.
Wordt beschouwd als een levend fossiel uit Centraal China
en is pas in de 60-er jaren naar Europa gehaald en door
kwekers vermenigvuldigd.
Maakt geen ademwortels.
De blaadjes zijn iets breder van die van moerascipres en
minder zacht.
Meer blaadjes per lot (takje)
Helaas is het probleem met ‘iets smaller’ of ‘iets minder’
altijd moeilijk als je geen vergelijk hebt. Gelukkig zit er bij
de watercipres symmetrie in de blaadjes, want de blaadjes,
ook kortloten genoemd, zitten precies tegenover elkaar. En
omdat ze iets schuin staan denk ik altijd aan een W, de W
van Watercipres. Iemand anders mag er een M in zien, maar
dan kom je dus verkeerd uit ;=)). Zelf vind ik de M meer
horen bij de knieën van de moerascipres. Maar wellicht
gebruiken anderen weer andere ezelsbruggen.
Mike Hirschler

De ademwortels, of knieën, van een moerascipres. Foto van flickr.com.

Moerascipres: smallere blaadjes en de kortloten zitten verspreid
Foto: Mike
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Gestreep

t nestzw

ammetje

Raadselplaatje
Wat je ziet zijn geen wateranemonen, maar het is een
groepje paddenstoelen met de naam nestzwammetjes. Het
zijn heel kleine paddenstoeltjes zonder steeltjes of hoed
zoals we die van veel andere paddenstoelen kennen. Ze zijn
maximaal een cm. groot en je kan ze vinden op de grond
of op verrottende boomstammen van loofhout. Er bestaan
in Nederland 6 soorten van en in dit geval gaat het om het
‘gestreept nestzwammetje’. Op de foto zijn de meeste van
deze zwammetjes nog dicht en afgesloten met een bruin
harig dekseltje. Rechtsonder zie je er een paar met een wit
dekseltje, die bijna open zijn. Als de sporen rijp zijn scheurt
het witte dekseltje en dan zie je wat er helemaal in de inzet
is te zien: een kommetje met streepjes aan de binnenkant
(hij heet niet voor niets gestreept nest
zwammetje) en daarin een aantal ‘eitjes’.
Het aardige van deze nestzwammetjes is
dat in die eitjes de sporen zitten en de
vraag doet zich dan voor wat moeder na
tuur heeft uitgevonden om de sporen dan
te verspreiden. Bij ‘gewone’ paddenstoelen worden de
sporen immers meestal verspreid door de wind als ze uit
de hoed naar beneden vallen. Maar hier is geen beneden,

althans nog niet. Deze zwammetjes zijn vooral afhankelijk
van regen. Wat er gebeurt is dat een regendruppel met grote
vaart in het nestkommetje valt en daardoor de eitjes uit het
nestje slingert. Deze moeten dan ergens tegenaan botsen
zoals een grasstengel of een tak of boomstam. Op dat
moment scheurt het eitje open en komen de sporen tevoor
schijn, die natuurlijk naar beneden vallen en/of alle kanten
opwaaien. Een uiterst ingenieuze manier om de sporen te
verspreiden, toch? En zo zijn er in de wereld van de pad
denstoelen nog veel meer zeer interessante manieren te
vinden om de sporen te verspreiden en je al doende voort
te planten.
Mike Hirschler
Volgende keer: wat gebeurt hier?

