DE JAARVERSLAGEN 2018

van de IVN afdeling Hellendoorn - Nijverdal.
In deze verslagen leggen de werkgroepen verantwoording af
van hun activiteiten in het afgelopen jaar.
Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd
Graag tot ziens op de algemene ledenvergadering
op 27 maart 2019 om 19.30 uur
in het Buitencentrum, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal

www.ivn.nl/afdeling hellendoorn-nijverdal.nl
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JAARVERSLAG 2018 SPINSELS
De Spinsels verscheen in 2018: nl: in
maart, juni, september en december.
De vier Spinsels waren in 1917 zeer goed
gevuld, met een keur aan artikelen. Verheugend was dat ook veel werkgroepen
van zich lieten “horen”. Gemiddeld telde
een nummer van Spinsels 28 bladzijden.
Dank zij de inzet van de fotowerkgroep
konden deze worden gelardeerd met een
grote verscheidenheid aan fraaie foto’s.
Fijne en positieve reacties kwamen binnen. Dit is mogelijk dankzij de inzet van alle
schrijvende IVN leden
De Spinsels werd ook in 2018 op voortreffelijke wijze geprint door Explano.
De bezorgersgroep onder aanvoering van Eric van Leeuwen zorgde er daarna voor
dat de Spinsels bij de leden in de bus kwamen.
De redactiecommissie
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JAARVERSLAG 2018 WEBSITE
www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
Steeds meer ins en outs over onze vereniging zijn via onze website te vinden. Wie
de site bezoekt komt binnen op de homepage, waarop elk seizoen een nieuwe foto
van één van de leden van de Fotowerkgroep prijkt. Deze foto ziet u ook op onze
Facebookpagina. Datzelfde lid levert dan ook de seizoensfoto’s voor de Spinsels.
Dat onze website goed functioneert blijkt wel uit de bezoekcijfers. Afgelopen jaar
werd de website bezocht door 2456 bezoekers, waarvan bijna de helft dóórzoekt
naar ‘Activiteiten’ . Van die activiteiten waren vooral de Kerstwandeling (554x) en
de beide activiteiten voor ouderen en minder validen, Rododendrontocht (498x)
en de Heidetocht (274x) het doel van het websitebezoek.
De diverse werkgroepspagina’s werden samen 497x bezocht.
Ook de acht fietstochten blijven in de belangstelling staan (554x). Op het overzicht
wordt over elke fietstocht in twee regels iets gezegd. Op basis daarvan blijkt
‘Trappen langs de vistrappen’ het vaakst gekozen te worden (229x). De minst gekozen tochten kunnen zich toch nog verheugen op 55 bezoekers. Of alle bezoekers ook de tocht fietsen, kunnen we hieruit helaas niet concluderen.
Onderaan de pagina staat een doorkliklink naar onze Facebookpagina. Helaas
worden er geen cijfers bijgehouden hoeveel hiervan gebruik gemaakt wordt. Ook
op Facebook worden de maandelijkse activiteiten weergegeven. Marijke Hegeman
verzorgt dit deel.
Coördinator: Ton Kappert
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JAARVERSLAG VRIJWILLIG NATUURBEHEER
De werkgroep Vrijwillig Natuurbeheer omvat een
groep van ruim 25 enthousiastelingen (Ook uit omringende plaatsen van
Zwolle tot Hengelo ),die
om de 14 dagen vanaf 15
sept. tot 15 mrt. zaterdag
's ochtends van 9.00 uur
tot 12.00 uur in de Sallandse Heuvelrug o.l.v.
SBB beheermaatregelen uitvoert. Deze behelzen het vrij houden van het heide areaal van jonge berken, dennetjes en krent o.a. Daarnaast is het vrijzetten van
bijv. de vuilboompjes en m.n. de jeneverbes erg belangrijk. Soms ook het plaggen
van heide om voor de hagedis en bep. bijensoorten zonrijke plekken te creëren .
De locaties waar we werken worden met de coördinator van het IVN ( Gerard Huis
in 't Veld ) en de terreinbeheer van SBB ( Wilco van Burken ) bepaald. We werken
handmatig met zagen en tangen en dragen uiteraard handschoenen. In werkkleding wordt door een landelijk regeling van SBB voorzien. Enkele mensen hebben
de onlangs met goed gevolg de cursus EHBO in het veld gedaan en we beschikken
telkens over een goed geoutilleerde EHBO- koffer. De koffie en gereedschappen
worden door de groep verzorgd.

JAARVERSLAG AANGEVRAAGDE EXCURSIES
In totaal hebben we acht aangevraagde excursies gehad in 2018. .
Gerard Marsch is twee keer op pad geweest in de buurt van de Uitkijk.
Klaasje twee keer op de Sallandse Heuvelrug.
Pascal van Boxtel over eten uit de natuur.
Herman Kremers op de Sallandse Heuvelrug.
In september hebben Hanneke van Schooten, Klaasje en Winnifred een excursie
op een locatie in Rijssen verzorgd. Dat was voor een aantal leerlingen van 5 VWO.
Fred Roelofs heeft daar een lezing gehouden over uilen. Al met al wel een geslaagde middag, hoewel dat improviseren was.
Hanneke van Schooten
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JAARVERSLAG 2018 WERKGROEP GEOLOGIE
Het accent van de activiteiten van de werkgroep Geologie is de afgelopen jaren
komen te liggen op kennisoverdracht. Over zwerfstenen en fossielen en over het
gebied van de Sallandse Heuvelrug en omgeving. Hieronder vallen het op verzoek
verzorgen van lezingen over het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug, het begeleiden van wandelingen over het geologieleerpad, - de groene wandelroute -, en het
onderhoud van de geologietrolley en de geologievitrine in het Buitencentrum. Ook
onderhoudt de werkgroep een aantal geologische collecties die aan de werkgroep
zijn geschonken of in bruikleen zijn gegeven.
De werkgroep bestaat thans uit nog slechts vier personen, waarvan de jongste 63
en de oudste 84 jaar is.
Educatie
De coördinator heeft op 20 februari aan de hand van een PP-presentatie de deelnemers aan de cursus Gastheer van het landschap verteld over het ontstaan van
de Sallandse Heuvelrug. Op 25 mei heeft hij een excursie geleid van de junior Rangers en deze enthousiaste groep tijdens het wandelen van de groene ijstijdpadroute verteld over de geologie en de geomorfologie van het gebied.
Collectie Aarninkhof
De gemeente Hellendoorn heeft de collectie Aarninkhof in 2018 verwijderd uit de
archiefruimte in de kelder van het gemeentehuis. Bij de schenking aan de gemeente was destijds vastgelegd dat bij een ontmanteling van de collectie het IVN
de eerste keus zou hebben. De coördinator heeft daarop samen met Clarinus Nauta de collectie verdeeld. De vondsten afkomstig uit de Sallandse Heuvelrug en aanpalende gebieden zijn naar het IVN gegaan, terwijl Clarinus zich heeft ontfermd
over de mineralen, en overige de stenen en vondsten.
Collectie van de dokters Ter Borg.
De Stichting Oald Heldern – de Noaberschop heeft een grote verzameling ten geschenke gekregen, met onder meer zo’n 400 fossielen, zwerfstenen en archeologische vondsten, in de 20e eeuw bijeengebracht door de dorpsdokters Pieter en
Rein ter Borg. Op verzoek van de stichting heeft de coördinator zich sinds begin
september beziggehouden met de inventarisatie van deze collectie. Een selectie
uit deze verzameling is vanaf 1 mei 2019 te zien in Museum Erve Hofman in Hellendoorn.
Artikelen
Verder heeft de coördinator meegewerkt aan een artikel voor het blad Roots en
zelf een bijdrage geschreven over de Haarlerberg en de Sprengenberg voor het
boek ‘Haarle en de berg’.
Willem Zuethoff
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JAARVERSLAG 2018 WERKGROEP CURSUSSEN
Dit jaar werd er weer een cursus moestuinieren gegeven. Onze PR-functionaris
had een mooi persbericht klaarliggen, maar dat is uiteindelijk niet verstuurd. Er
waren door Facebook en Leven in Nijverdal al voldoende aanmeldingen binnengekomen!
Elf cursisten gaven zich op, waarvan er twee op het laatste moment om verschillende redenen afvielen. Er waren drie bijeenkomsten. De kosten bedroegen € 20,-.
De docenten Martin van Weezep en Leidy Aitink maakten gebruik van de faciliteiten in het Buitencentrum, maar zo lang er licht was werd tijd doorgebracht bij de
praktijklessen op het moestuincomplex Jipkesbelt.
Aan de orde kwamen onder andere grondkwaliteit en bemesting – spitten, zaaien
en moestuinpraktijk – resultaten van het zaaien bekijken en bespreken, asperges
steken.
Van het IVN waren Jeannette Snijders en Agnes Bouwhuis steeds aanwezig om de
belangrijke randzaken, zoals openen en sluiten van het BC, bediening beamer,
koffie en thee, te verzorgen. Ook maakten zij op de laatste avond met inbreng van
de cursisten een prachtig bloemstuk voor de docenten, dat in grote dank werd
aanvaard.
Coördinator: Ton Kappert
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JAARVERSLAG CNME- 2018
We kunnen terugkijken op een actief jaar. De vele taken binnen het CNME zijn verdeeld over meerdere mensen, dat draagt er aan bij dat het CNME voort kan bestaan. En belangrijk is dat de scholen nog steeds enthousiast zijn over het CNMEaanbod in ons jaarprogramma en bestelden digitaal ook afgelopen jaar weer veel
leskisten.
De twee teamleden; John Pas en Annelied Bügel raakten afgelopen jaar steeds
meer ingewerkt en bekend met het reilen en zeilen van het Centrum voor Natuur
en Milieu Educatie dat alweer 28 jaar bestaat en nog steeds een goede en versterkende hulp/ondersteuning is voor de natuur- en milieulessen (met aandacht voor
duurzaam handelen) van de leerkrachten van de basisscholen in de gemeente
Hellendoorn. John, penningmeester van het CNME, zorgde dat de financiën op
orde waren. Hanneke van Schooten, maakte Annelied verder wegwijs, bij het uitlenen van de leskisten, de contacten met de scholen en beheer van materiaal. Hanneke kon daarom in juli, na 18 jaar met een gerust hart afscheid nemen van het
CNME. Ze werd bedankt voor haar trouwe inzet en vooral ook voor het ‘gastvrouw
zijn’ in ons centrum! Hanneke blijft nog oproepbaar om bij te springen, mocht dit
nodig zijn.
In juli gaf voorzitter Joke van de Merwe te kennen dat ze graag met creative sabbatical wilde gaan. Tot en met december 2018 heeft Joke nog een aantal voorzitterstaken vervuld, zoals o.a. het organiseren en leiden van een coördinatorenmiddag
voor leerkrachten, het bezoeken van besturen van basisscholen om leerkrachten
te werven voor het CNME en het jaarverslag maken. Het leiden van de CNME vergaderingen nam Annelied over.
Het wegbrengen van de leskisten e.d. naar de scholen door Gerrit Tijhof, Jenne
Brinks en Adri Overbeek, verliep ook dit jaar weer goed!
Maandelijks vergaderde het team met elkaar en Petra Nunumete zorgde weer voor
duidelijke notulen. Ook is er weer gewerkt aan het verder digitaliseren van
de lesbrieven, die bij de leskisten horen. Alle informatie moet tegenwoordig digitaal, dus een klus, waar ook
Jan van Rijn nog steeds zijn steentje
aan bijdraagt. Ook zorgde Jan nog
voor de nieuwsbrieven van het CNME
aan de scholen.
Maar de “natuur in”, met de kinderen
“erop uit” blijft nog steeds hard nodig
om de leerlingen bekend en vertrouwd
te maken met alles wat leeft, groeit en
bloeit, samenwerkt, samenleeft.
Zelf kom en werk ik op verschillende
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basisscholen en heb dit “EROP UIT in de NATUUR” hoog in mijn vaandel staan,
door dit ook op de scholen te DOEN. Tijdens de natuurlessen, worden de leerlingen
eigenlijk vanzelf ook enthousiast. Daarom heb ik voor de leerkrachten op de tweede coördinatorenmiddag van het schooljaar een inspiratiemiddag georganiseerd.
Mede door persoonlijk langs alle scholen de uitnodiging te brengen was de opkomst groot. Leerkrachten waren enthousiast en werden weer geïnspireerd voor de
NATUURLESSEN, met vooral “EROP UIT”!!
Ook de Floralia wedstrijd, die Anjo en Hanneke voor hun rekening namen, werd dit
jaar ook weer een succes. De leerlingen hadden thuis hun groene vingers laten
zien en in het Buitencentrum was een heuse prijsuitreiking met medailles en bekers, ook voor de school met de groenste vingers.
Bij de kinderboekweek in het Buitencentrum was het CNME actief betrokken. De
schoolkinderen hebben de opdrachten in de natuur weer boeiend en interessant
gevonden.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, heel erg bedankt voor jullie inzet en vooral voor de samenwerking.
Ook via deze weg zou ik graag versterking willen vragen voor ons team. Hoe meer
mensen hoe beter de verdeling van het ontzettende leuke en belangrijke “CNMEwerk”!!
*Vanuit het onderwijs willen we ook nog heel graag versterking bij het CNME!! Ben
je werkzaam in het onderwijs en vind jij natuuronderwijs ook heel belangrijk en nodig: Welkom in ons team!
*Ben je IVN-er, natuurgids of geïnteresseerde natuurliefhebber en wil je ook meehelpen met de nieuwe leskisten samenstellen, nakijken en updaten.
KOM EENS LANGS! JE BENT VAN HARTE WELKOM.
Joke van de Merwe-Wessels
Voorzitter CNME, vanaf januari 2019 met volledig creative sabbatical
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JAARVERSLAG 2018 FOTOWERKGROEP IVN HELLENDOORN – NIJVERDAL
Algemeen
Het IVN is een educatieve vereniging. Fotografie is één van de mogelijkheden de
natuur onder de aandacht van een breder publiek te brengen, bijvoorbeeld door
het organiseren van exposities. Voor de fotowerkgroep was het een goed jaar met
veel activiteiten. Door het uitwisselen van kennis op het gebied van fototechniek
en natuur versterken wij elkaar en brengen we onze hobby op een hoger peil. De
foto’s, die we in het veld maken, worden tijdens de bijeenkomsten kritisch besproken. Ook de presentaties van werkgroepleden zijn leerzaam. Gemiddeld vergaderen we vijf keer per jaar en trekken er iedere maand, behalve tijdens de zomervakantieperiode, op uit naar een terrein in onze omgeving om foto’s te maken. Dit
jaar hebben we ook een “uitstapje” gemaakt naar een tweetal industriële landschapsparken in Duitsland.
Werkgroep
De fotowerkgroep is binnen de plaatselijke afdeling één van de jongste werkgroepen en heeft zich ontwikkeld tot een stabiele werkgroep. Een aantal leden heeft
bedankt, maar ook is er weer nieuwe enthousiaste, deskundige aanwas bijgekomen. De werkgroep telde aan het einde van het seizoen zeventien leden. De vergaderingen worden goed bezocht. Bij de veldexcursies varieert dit afhankelijk van het
tijdstip en de locatie. Wilt u meer weten over de werkgroep, neem dan contact op
met één van de leden die u kent, of met de secretaris van de werkgroep Jaap de
Beer, telefoon: 0548-612643 of per e-mail: jenhdebeer@gmail.com.

Industrieel erfgoed in Essen, skelet van een koeltoren.
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Een interessante ontdekking

De veelvraatrups bij het Hondenven.

Laan in herfstkleur op de Sprengenberg.

Bosanemoon in de Heemtuin.

Activiteiten

Dit jaar begonnen we met een praktijkochtend macrofotografie in het Buitencentrum.

De hal van het zwembad ’t Ravijn en die van het Huis voor Cultuur en Bestuur, zijn gedurende een periode van dit jaar, sfeervol aangekleed met natuurfoto’s, respectievelijk met het thema “Water” en “Rond de Regge”.

Een aantal leden heeft bijgedragen aan activiteiten van de Jeugdnatuurclub
van het IVN.

Op persoonlijke titel heeft een aantal leden deelgenomen aan “Eigen Oogst”.

De praktijklocaties zijn vastgesteld in een jaarplanning. Samen bezochten we
de Regge-oever en de Heemtuin nabij het sportpark Groot Lochter, het Doktersbos/Gagelmansven, een mooie plek voor uitlopend jong blad, de Elsenerbeek is tweemaal bezocht met als doel bloemen en insecten. Tijdens een bezoek aan het Hondenven zagen we zelfs de Gentiaan in bloei. Voor paddenstoelen en herfstfoto’s zijn we naar de Sprengenberg geweest. Door de droge
zomer en herfst waren er dit jaar weinig paddenstoelen.
Diversen

De vernieuwde website van onze vereniging is de zeker moeite waard om regelmatig te volgen. Deze wordt bijgehouden door webmaster Ton Kappert,
een lid van onze werkgroep.

Leden van de fotowerkgroep zorgen voor de seizoengebonden foto’s van het
vernieuwde clubblad Spinsels.
secretaris fotowerkgroep Jaap de Beer
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GIERZWALUWEN IN DE GEMEENTE HELLENDOORN
Het is weer stil rond onze woningen, de laatste groep vertrok 30
juli uit ons zicht richting het zonnige zuiden. Vier dagen later
vloog er toch nog één en wel heel laag zodat deze tegen onze
buurvrouw botste en op de grond bleef liggen. Goede raad is
duur, eerst maar een vlieg oefening laten doen, maar dat ging al
niet meer. Te vermoeid of mogelijk ziek. De volgende dag was ze overleden. Wij
hebben afstand gedaan van deze gierzwaluw en ze gaat naar een museum in Rotterdam.
Ook dit jaar kwamen de gierzwaluwen laat terug, vanaf 9 mei begon het langzaam
binnen te vliegen. In onze wijk De Blenke waren alle 32 kasten bezet, iets wat wij
nog niet eerder hadden opgemerkt. Onze jaarlijkse tellingen in alle kernen binnen
onze gemeente leverden heel verschillende resultaten op. Johan Kroese heeft geteld op 18 juni, het was koud en de gierzwaluwen vlogen heel hoog. Mogelijk zaten
er toen nog meerdere te broeden, ook gezien het feit dat ze laat in het seizoen pas
terug waren. Marijke ging 28 juni op pad en ontdekte dat ze wel erg hoog vlogen
en daardoor soms moeilijk te zien en te tellen waren. Zelf fietste ik 25 juni in het
Rode Dorp waar het die avond wel heel erg stil was. Veel minder gierzwaluwen dan
andere jaren in de lucht en ook heel hoog. Hellendoorn was op 28 juni wel goed
vertegenwoordigd met de gierzwaluwen, goed weer en een lekkere temperatuur.
Terugkijkend op deze zomer kan ik alleen maar constateren dat het een seizoen
was waar weinig of geen muggen voor overlast hebben gezorgd. Maar laten nou
die muggen het hoofdvoedsel van de zwaluwen zijn. Is dat de reden dat ze hoog
vlogen om te foerageren of moesten ze naar gebieden boven open water om de
nodige muggen te vangen? Mogelijk zijn er in het land meerdere groepen die dit
waargenomen hebben en deze zullen zeker hun kennis delen. Ik ben in elk geval
zeer benieuwd naar dit verschijnsel.
Hieronder de aantallen zoals ze ( vliegend ) zijn waargenomen binnen de dorpen.
De tellingen zijn uitgevoerd in de periode van 18 juni tot 7 juli 2018 door Hennie
Bouwhuis, Gerrit Dommerholt, Marijke Hegeman, Johan Kroese en Albert Stevens
Albert Stevens, augustus 2018
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JAARVERSLAG TORENVALKEN IN DE GEMEENTE HELLENDOORN 2018
Begin mei gaat onze interesse al weer uit naar de
torenvalken welke in ons gebied vertoeven. Er zijn
paartjes gevormd en zij zoeken een passende nestlocatie. Kraai- en eksternesten zijn geschikt om op te
broeden, maar deze zijn bij zware storm daar niet op
berekend. Veel eieren, maar ook jongen, gaan daardoor verloren. Nu weten de torenvalken ook de hun
aangeboden nestkasten te waarderen. Mooie houten
kasten, maar ook plastic vaten waarin uitsparingen
zijn gemaakt, worden gebruikt als nestlocatie. Niet alleen torenvalken maar ook
kauwen, holenduiven en zelfs nijlganzen maken er gebruik van.
Wij controleren tijdens de rondes op eieren en kleine jongen. Dit gebeurt door ons
met een camera die op een mast is geplaatst. Op een kort filmpje dat wij dan maken is goed te zien wat er zich in de kast bevindt. Hierop plannen wij ons vervolg
bezoek. Als de jongen veertien dagen oud zijn gaan wij ze meten, wegen en ringen.
In onze regio was op veel plaatsen onvoldoende voedsel aanwezig, toch geen reden voor de torenvalken om niet te leggen, te broeden en de jongen groot te brengen. Er waren negen kasten bezet door de torenvalken, 3 ervan zijn in de ei- en
jongen fase verloren gegaan. In de 6 succesvolle nestkasten zijn 34 eieren gelegd.
Hiervan zijn slechts 24 jongen uitgevlogen.
Bij twee nesten welke verloren zijn gegaan, hebben wij geen duidelijke oorzaak
kunnen ontdekken, de eieren waren gewoon verdwenen. Voor een kast lag dat
heel anders, 18 mei lagen er vijf eieren in de kast. Op verzoek van de erfbewoners
zijn wij 6 juni wezen controleren wat in de kast te zien was. Zij hadden ons enkele
dagen daarvoor gemeld dat de ouders druk bezig waren met het voeren van hun
kroost. Bij aankomst op die locatie meldden ons de bewoners dat er iets was veranderd rond de kast, het was erg stil geworden en er waren geen vliegbewegingen
van de ouders meer waargenomen. Inderdaad blijkt de nestkast bij inspectie helemaal leeg te zijn en sporen van een predator waren er ook niet. Betrokken familie
had geen idee wat er met de jongen kon zijn gebeurd. Wij hadden al wel een vermoeden. In een nestkast van steenuilen op 250 meter afstand van deze nestkast
van de torenvalk vonden wij tijdens onze ringsessie een jonge torenvalk als voedsel voor de steenuiltjes. Helaas, maar dat is ook natuur.
In het verslag van 2017 kondigde ik aan dat de groep uitgebreid was met een verse medewerker. In hart en nieren een vogelaar die meer wil dan alleen de vogels
zien vliegen. Heeft nu meer tijd beschikbaar om zijn hobby “ vogelen “ wat uit te
breiden en ik zie hem als waardevolle aanvulling binnen het team. Henk welkom.
Henk de Bree en Albert Stevens
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JAARVERSLAG STEENUILEN IN DE GEMEENTE HELLENDOORN 2018
Wederom hebben we als kleine werkgroep het
broedseizoen van de steenuilen in onze gemeente
op de voet gevolgd. Elk nieuw seizoen is het weer
een verrassing wat we zullen aantreffen. Een aantal kasten welke jaren niet bezet waren door de
steenuilen zijn verplaatst naar een omgeving waar
een steenuilenpaar betere kansen heeft om een
gezin te stichten. Tevens zijn een paar kasten geplaatst in voor ons nieuwe steenuilen territoria. En
nu maar hopen dat ze bezet worden door steenuilen! De resultaten van het afgelopen broedseizoen
kunt u vinden in de onderstaande tabellen.
Het is bij de meesten bekend dat Albert en
ik [Adriaan] pensioen genieten, na jaren bij
Philips gewerkt te hebben. Het pensioenfonds kent een informatiebulletin waarin
pensionado’s ook wat over hun hobby en
of vrijwilligerswerk kunnen vertellen. Wij
zijn daar voor uitgenodigd. Er kwam een
dame voor de tekst en later bij het veldwerk een beroepsfotograaf voor de mooie
plaatjes. Er ontstond een leuk stukje en
dat is geplaatst in het informatiebulletin
“Generaties” in juni 2018, welke alle Philips gepensioneerden ontvangen. De kop
van het artikel: “kijk daar zijn de uilenmannen!”
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Broedbiologisch onderzoek
De steenuil legt doorgaans half april eieren. Vanaf dat moment start ons broedbiologisch onderzoek. In fase 1 controleren we elke nestkast en noteren de hoeveelheid eieren per kast. In fase 2 bekijken we hoeveel eieren er zijn uitgekomen. In
fase 3 ringen we de jongen. En in fase 4 bekijken we welke jongen zijn uitgevlogen. Daarna weten we ongeveer hoeveel steenuilen er rondvliegen in het gebied.
Maar we weten ook dat driekwart van de uitgevlogen jongen het eerste jaar niet
halen. Het afgelopen broedseizoen was het voedsel aanbod bijzonder gering. Bij-
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zonder te vermelden is dat we een jonge torenvalk als voedsel vonden in een kast
van de steenuil.
Excursie schoolklassen
Twee groepen leerlingen van school De Es in Hellendoorn hebben onder leiding
van juffrouw Marjolein Leemhuis en meester Nils Brok het ringen van de jonge
steenuilen meegemaakt op locatie.
Zeer enthousiast volgden ze op een tweetal adressen het gebeuren, hielpen met
het wegen en ringen van de pullen. Noteerden de gegevens op de nestkaarten.
Albert vertelde alles over het hoe en waarom we steenuilen ringen.
Een succesvolle buitenles met prachtig weer werd afgesloten met limonade, vriendelijk aangeboden door de bezitters van de steenuilkast op de laatste locatie.

Afsluitend kunnen we constateren dat
steenuilenbescherming echt nodig is.
Oude schuurtjes worden afgebroken, de
nieuwe zijn niet meer toegankelijk voor
de steenuilen.
Oude holle bomen verdwijnen als nestgelegenheid en bebouwing rukt op.
De steenuil maakt dankbaar gebruik
van de door ons op veel locaties geplaatste en jaarlijks onderhouden nestkasten. Al met al een hele klus. Het afgelopen seizoen zijn we parttime goed geholpen door de heren Raymond Wiegink en
Johan Boode, daarvoor hartelijke dank!
Graag willen we de perceeleigenaren, welke een nestkast op hun terrein hebben
hangen, bedanken voor hun gastvrije ontvangst en enthousiasme. Alleen samen
kunnen we er voor zorgen dat steenuilen in onze gemeente blijven, en de populatie in stand blijft.
Albert Stevens, Gerhard Bolink en Adriaan Hulsbergen
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VERSLAG ROOFVOGELONDERZOEK 2018
Dit jaar hebben we weer roofvogelinventarisaties
verricht in de gebieden van Staatsbosbeheer,
gelegen ten noorden van de N35 rijksweg Almelo/Zwolle. Voor Landschap Overijssel hebben we
het Wierdense Veld met het gebied bij de Bruine
Hoopsweg geïnventariseerd.
De broedresultaten van de roofvogels zijn in
2018 voor de buizerd net iets beter dan vorig
jaar. Met de havik gaat het beter, twee succesmet jongen en prooi op het
volle broedgevallen. De sperwer doet het dit jaar Buizerd
horst
slecht, geen succesvol broedgeval.
In de gebieden van Landschap Overijssel hebben we dit jaar twee succesvolle
broedgevallen. Hoewel de raaf niet tot de roofvogels behoort, hebben we het ravenhorst wel bekeken. Het was een succesvol broedgeval. Er zijn vijf jonge raven
uitgevlogen.
Havik
Twee havikshorsten waren bezet en beide succesvol. De 7 eieren leverden 3 uitgevlogen jongen op. Vorig jaar was geen enkel havikshorst succesvol.
Buizerd
Negen buizerdhorsten waren bezet en ook succesvol. De 19 eieren leverden 17
uitgevlogen jongen op. Vorig jaar waren 10 horsten bezet. Zeven waren succesvol.
De 26 eieren leverden 13 uitgevlogen jongen op.
Sperwer
Eén sperwerhorst was bezet, het had 3 eieren. Vijf weken later was het horst leeg.
Het broedsel is mislukt. Vorig jaar was 1 sperwerhorst bezet en succesvol. De 4
eieren leverden tenminste 2 uitgevlogen jongen op.
25

20

15

Havik
Buizerd

10

Sperwer

5

0
2009

2010

2 011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal uitgevlogen jongen

Namens de werkgroep roofvogels
Frits Teunissen
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JAARVERSLAG 2018 VAN DE WERKGROEP BOSUILEN
Hoewel Sinterklaas al lang weer hoog en droog in Spanje was teruggekeerd, klopten onze harten nog vol verwachting toen we op 12 en 14 maart op pad gingen
voor de controle van de 42 bosuilnestkasten rondom Nijverdal en Hellendoorn.
Terecht hadden we hoge verwachtingen, want vorig jaar waren 11 kasten bewoond
waarin 37 jongen geboren werden, waarvan er uiteindelijk 31 geringd werden.
Maar de teleurstelling werd per gecontroleerde kast groter: niet één bewoonde
kast. En toen we bij kast 41, op een paar honderd meter van mijn huis, kwamen,
maakte ik uit balorigheid de opmerking: ”Hier hoeft het van mij ook niet meer”.
Maar, zowaar twee afvliegende bosuilen en één ei in de kast. Dat was dus de hele
oogst van twee dagen struinen door bos en hei, ladder op, ladder af, kast open,
kast dicht, een nul noteren op de lijst en weer verder naar de volgende teleurstelling.
Zat er dan echt niets in al die andere kasten? Jawel: drie duiveneieren (al of niet
bebroed), een kraaiennest, marterstront, twee kerkuilen, braakballen, een nest
van waarschijnlijk een eekhoorn en ook nog 6 bosuilen die we dus in hun dagrust
gestoord hebben. Ook was er nog die ene kast in de tuin van iemand die niet wil
dat we die controleren. Hij houdt zelf het uilenpaar in de gaten met een camera in
de kast, die de beelden naar zijn tv seint. Daarin drie eieren en later vlogen twee
jongen uit, maar helaas niet geringd.

We peinsden ons suf over de mogelijke oorzaak van deze enorme teruggang ten
opzichte van vorig jaar. Gebrek aan muizen en dus een slechte lichamelijke conditie waardoor de uilen een jaar overslaan met eierenleggen? De korte winter die al
heel gauw overging in een redelijk warm voorjaar? We kwamen er niet uit en informeerden bij SOVON en de Vogelbescherming. Maar ook daar hadden de deskundigen geen verklaring. Wel een advies: ga over een paar weken nog eens langs bij de
kasten waar een uil afvloog en ook bij de kasten waar vorig jaar jongen geboren
zijn.
Op 4 april de ladder weer op de auto geladen voor een tweede ronde. Resultaat:
één kast met een legsel van twee eieren en twee afvliegende uilen. En dat dan uitgerekend in de slechtste van de 42 kasten, die we later dit jaar hebben vervangen.
Maar uiteindelijk draaide alles op niets uit, want toen we wilden ringen, was kast
41 leeg, waarschijnlijk door predatie. Eén afvliegende en door ons gevangen volwassen bosuil heeft Albert Stevens nog kunnen ringen. Toen was het seizoen in
18

feite voorbij. Op 6 juni ontdekte de werkgroep kerkuilen bij toeval een legsel met
drie bosuiltjes in een metselkuip vlakbij de kerkuilenkast. Albert Stevens kon ze
meteen ringen.
In oktober hebben we twee kapotte kasten vervangen door nieuwe. Eentje hebben
we verplaatst naar een net iets betere plek voor ons gevoel en een andere hebben
we laten vervallen.
Binnenkort worden door Johan Hallink en een vriend van hem in Daarle van niet
meer gebruikte stukken betonplex platen, die we, via Joop Stegeman, gekregen
hebben van de firma Hegeman Infra, verzaagd tot onderdelen waar we ongeveer
12 nestkasten van kunnen maken. We houden de moed erin.
Tekst: Douwe Slot
Foto’s: Wim Kulsdom
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JAARVERSLAG WERKGROEP PADDENSTOELEN 2018
2018 was wat paddenstoelen betreft natuurlijk een HEEL matig en schraal jaar. De
reden laat zich raden omdat het wel een héééél heet en droog jaar was, met name
in het herfstseizoen. De belangstelling van de leden was ondanks dat wel weer prima vergeleken met vorig jaar.
De IVN Paddenstoeldag was dit jaar in ons prachtige Buitencentrum. Met ongeveer
110 deelnemers verdeeld over de ochtend- en middag wandelingen was deze wel
geslaagd ondanks de droogte. De werkgroep had een tijdje hiervoor al een tentoonstelling ingericht bij het restaurant, en de deelnemers konden na de wandeling hier
een kijkje nemen.
Zes leden werkten weer mee aan het landelijk meetnet project van zwammen.
Doel van dit meetnet is om in een bepaald gebiedje paddenstoelsoorten in kaart te
brengen. Hier haalt de NMV (onze Nederlandse schimmelclub) een bepaalde trend
uit van voorkomen en tendens van zwammen.
Gedurende de werkgroepexcursies werden 402 waarnemingen van paddenstoelen
genoteerd. Dat zijn er 158 minder dan vorig jaar, maar de oorzaak moge duidelijk
zijn; de droogte en hitte van 2018. Daarom zijn er twee excursies afgelast om deze
reden. 213 verschillende soorten zijn er geteld, wat er 62 minder zijn dan in 2017.
In 2003 was het ook een droog jaar, en er werden toen veel Valse hanenkammen
gezien door de werkgroep, en nu was dat ook het geval dit jaar. Soms met honderden tegelijk. Blijkbaar gedijen deze zwammen wel goed bij droogte.
Eindconclusie; Een heel slecht zwammenjaar waarbij het mycelium (de echte paddenstoel) door de hitte misschien is aangetast volgens kenners.
De belangstelling voor de excursies was goed. Het voorjaars-programma met gemiddeld vijf mensen, en bij het reguliere najaar was het getal negen, met uitschieters van 14 personen. Ook werd er weer samengewerkt met IVN Deventer dit jaar.
Mooi voor de kennis en de andere beleving van natuur.
Nieuw was dit jaar ook dat Jacques Dijkman de (droge) paddenstoellijsten bij de
wandelingen voorziet van een mooi sfeerverslag . Een DIJK van een vooruitgang
MAN...
Verder kijken we steeds meer naar mooie natuurverschijnselen die een link hebben met schimmels zoals IJshaar, gallen en slijmzwammen.
Hieronder een beknopte beschrijving van de werkgroep excursies.
Voorjaars-excursies
25 februari: Biotoop op oude vuilnisbelt hoek Bergleidingweg - Holterweg. Zeer koude ochtend met een gevoelstemperatuur van min 15 graden voor de drie deelnemers. Bijzonder is daar de rode Kelkhaarzwam die daar al ongeveer 10 jaar groeit.
Ook dit jaar was de zwam met 95! exemplaren aanwezig, en de mooie Gekraagde
aardster vonden we hier voor het eerst.
20

De Krulhaarkelkzwam is een typische winter houtzwam
op Els.
Foto: Loes Lievers

De Roze raspzwam.
Foto: Loes Lievers

3307 zijn jonge vruchtlichamen van de Roodgerande
houtzwam.
Foto: Loes Lievers
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25 maart: Fayersheide Vriezenveen.
Mooi natuurreservaatje wat geïsoleerd ligt aan de zuidoostkant. Apart daar was de Toefige labyrintzwam en de mooie
Tabaksborstelzwam. De acht
deelnemers vonden nog 22 soorten. Na afloop liet Herman Stevens ons de nieuwe amfibieën
passage bij De Pollen
(Vriezenveen ) zien, waar hij zich
zo voor in had gezet. Prachtig om
te zien.
29 april: Landgoed Schoonhe(e)ten.
Wandeling met veel cultuurhistorie en weinig paddenstoelen. Wel
“klein spul” zoals Azaliaknopvreter gevonden en bekeken . Ook
de Waslakzwam zat hier aan
Wilg. Ook veel voorjaarsbloemen. Deelnemers: vijf, en soorten paddenstoelen: 22.
3 juni: Waterwingebied Vitens
Wierden.
Vitens beheert hier dit waterwingebied. En de gemeente Wierden heeft er een natuurgebied
van gemaakt. We vonden hier
het mycelium van de Kopergroenbekerzwam in het hout,
maar de vruchtlichamen vertikten het om zich te laten zien.
Verder het Izabelkleurig breeksteeltje dat redelijk zeldzaam is.
De aanwezige drie mensen vonden 17 soorten.
De laatste 2 excursies werden
afgelast door de droogte.

Najaarsexcursies
16 september: Groene mal/Kalvenhaar. Reggeherstelgebied.
Programma wordt aan begin al omgezet naar vochtige gebieden vanwege de hitte
nu. Mooi kortebroekenweer dus, en de tien personen vinden toch nog 27 soorten,
waaronder de zeer scherp smakende Donzige melkzwam. In Reggeproject Kalvenhaar groeide de mooie Tranende franjehoed.
30 september: Landgoed Eerde Ommen.
Gevarieerd bosgebied bij het kasteel met ook nog natte stukken. Er zaten o.a. werkelijk prachtige Biefstukzwammen aan een verzwakte Eik op een laan. Ook de Fijnplaatrussula werd gevonden. De zwamoogst was goed te noemen met 60 soorten.
12 mensen waren aanwezig.
Zondag 14 oktober t/m zondag 21 oktober: Buitencentrum Nijverdal.
Twee wandelingen als voorbereiding voor Paddenstoeldag. Natuurlijk weer prachtig weer. Bij deze voorbereiding splitsen we de groep altijd in twee kleine groepjes.
Reden hiervoor is dat al wat mensen een verkenning wil doen richting de publiekswandeling. Deze mensen gingen het mooie kabouterpad van SBB op.
De andere groep kijkt wat nader naar de speciale zwammen. De tien personen
vonden 46 paddenstoelsoorten ,maar de Vliegenzwam liet zich nog weinig zien
voor de naderende Paddenstoeldag. Heel uitzonderlijk voor iedereen!
4 november: Sprengenberg (Fazantenwei).
Op wasplaten jacht in dit vochtige gebied, maar helaas geen enkele soort van deze
familie. Dit om de bekende droge reden, maar gelukkig wel veel andere soorten(66
stuks).
Naast een mega groot exemplaar van de Gekraagde aardster ,werd er een aparte
vorm van de daar bekende Grote speldenprikzwam gevonden op paardenkeutels.
Er werd landelijk onderzoek naar gedaan door een mycologie specialist of dit zo
was. Met zeven mensen was het goed toeven in dit schrale gebied.
18 november: Landgoed Duivecate.
Het Doktersbos is heel rijk aan dood hout waar veel houtzwammen op groeien.
Van de 53 soorten die wij vonden was de helft wel op hout te vinden. De Kurkstrookzwam is een mooie
en zeldzame soort op
naaldhout. Ook de Elzenweerschijnzwam is er te
vinden, en niet op Els.
Aanwezig: acht personen.
2 december: Pauliesbos
en Rietslenke.
De weersomstandigheden waren slecht, dus
waren er vier mensen op
komen dagen.
De vliegenzwam werd
zowaar nog gevonden zo
laat in het seizoen. De
Op excursie

foto: Herman Stevens
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De Oranje Oesterzwam. Is heel zeldzaam in Nederland.

Foto: Herman Stevens

Twijgkorstzwam is een leuke vondst, zeldzaam in deze regio. Van de 58 gevonden
zwammen soorten waren er nog veel met een hoed.
16 december: Schotjansplas.
Bijna traditiegetrouw sluiten wij het seizoen af in dit gebied nabij Haarle.
Er lag die morgen een mooi laagje verse sneeuw, daardoor was er wel weinig te
zwammen over paddenstoelen. Toch kwam er een brede zwamdiscussie op gang
over de vele hectares bos die er kort geleden gekapt waren. Ondertussen vonden
de elf deelnemers nog 15 soorten (deels )onder de sneeuw.
Na afloop nog even evalueren en napraten bij B&B "De Kleine Kolonel" onder het
genot van....
Mooie afsluiter, want we zijn al kind aan huis bij hen.
Coördinator: Gerard ten Have
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WERKGROEP NATUURGIDSEN
JAARVERSLAG PUBLIEKSACTIVITEITEN 2018
In 2018 heeft de werkgroep twee keer vergaderd om het lopende en komende
programma te bespreken en voor te bereiden.
Hoewel onze werkgroep officieel bestaat uit 57 personen, zijn er maar enkele
mensen organisatorisch actief. Dit geeft wel eens spanningen.
Toch is het gelukt om een paar nieuwe activiteiten in te voeren. De Modderdag;
ondersteund door het landelijk IVN en de wandeling met cultuur en historie. Ook
hebben we meegewerkt aan de Duurzaamheidsmarkt die door de gemeente Hellendoorn werd georganiseerd.
Onze activiteiten werden goed bezocht. De zomeractiviteiten werden veelal gehouden onder extreme droge en hete omstandigheden. Dit had tot gevolg dat de autotocht voor mindervaliden zelfs afgelast moest worden omdat de heide niet of nauwelijks bloeide.
Jammer was het dat de Nacht van de Nacht, die we voor de 14e keer organiseerden werd overschaduwd door hinderlijk lawaai en drukte op de weg vanwege de
Holterbergloop. We hopen hier in de toekomst betere afspraken over te kunnen
maken.
Door het houden van een Nieuwjaarsbijeenkomst hopen we de onderlinge samenhang van onze leden te vergroten. Ook de invoering van een maandelijkse nieuwsbrief bevordert de betrokkenheid van de leden bij alle activiteiten.
We gaan vol enthousiasme een nieuw jaar in.
Dorie Bruggeman
Coördinator Werkgroep Natuurgidsen
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Activiteit

Datum

Aantal personen

Nationale tuinvogeltelling

27 en 28 januari

± 100 personen

Lezing: ‘Communicatie in de
natuur’ door Atze Oskamp

Dinsdag 20 februari

± 35 personen

Lezing: ‘Vlinders’ door Kars
Woensdag 21 maart
Veling van de Vlinderstichting

± 40 personen

Buitenmarkt Staatsbosbeheer Maandag 2 april

± 1000 personen

Vogelzang in het voorjaar

Zaterdag 21 april

± 15 personen

Rododendron tocht over de
Sprengenberg

Donderdag 17 mei

± 60 auto’s

Wandeling met proeverij: eten
Zondag 27 mei
uit de natuur

± 15 personen
± 100 kinderen + hun begeleiders
± 30 kinderen + hun begeleiders

Schepnetjesexcursie

Zondag 27 mei

Modderdag

Zondag 1 juli

Heidewandeling

Woensdag 22 augustus

Autotocht: met de auto langs
de bloeiende heide

Donderdag 23 augus± 60 auto’s
tus

Wandeling met Cultuur en HisZondag 9 september
torie

± 30 personen

± 25 personen

Deelname Duurzaamheidsmarkt

Woensdag 13 oktober ± 40 personen

Paddenstoelendag

Zondag 21 oktober

± 110 personen

Nacht van De Nacht

Zaterdag 27 oktober

± 150 personen

Werken in de natuur: landelijZaterdag 4 november ± 100 personen
ke natuurwerkdag
Kerstwandeling

Woensdag 26 decem± 450 personen
ber
25

JAARVERSLAG PLANTENWERKGROEP 2018
Het weer heeft ons behoorlijk tegengezeten in 2018. De prachtige zonnige zomer,
zorgde er wel voor dat al vrij vroeg het inventariseren niet doorging. Na mei hebben we eigenlijk niets meer gedaan. Gelukkig waren er wel andere mooi excursies
en ons weekend.
We doen al enkele jaren mee aan de eindejaarsplantenjacht van de Floron tussen
25-12 en 4-1. In 2018 bezochten we het gebied rond de sportvelden van Groot
Lochter/Regge.
Enkele planten die we bijna elk jaar wel weer in bloei vinden zijn duizendblad, hazelaar, madeliefje, straatgras en vogelmuur.

Op 30 januari hadden we een wandeling met Alie en Pieter de Boer op de Noetselerberg en de Twilhaar. Op de foto's bewonderen ze de oesterzwammen op de dode beuk nabij Kamp Twilhaar.

Onze traditionele knoppenexcursie
voerde ons dit keer naar het Landgoed
De Eversberg dat recentelijk helemaal
was opgeknapt (24 maart).
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Soeslo is een tamelijk onbekend landgoed onder de rook van Zwolle. Het is
klein en er zouden ook stinseplanten
voorkomen. Het landgoed is van
Landschap Overijssel en heeft prachtige bomen. Stinseplanten hebben
we niet of nauwelijks gevonden (28
april).

Toen het nog niet zo droog was hondsviooltje en ranonkelstruik langs de Paltheweg.
Carin Brinker was voor ze naar Goor
verhuisde lid van onze plantenwerkgroep.
Ze nodigde ons uit om haar tuin en
haar 'achtertuin' eens te komen bekijken.
Op 26 mei hebben we die uitnodiging
aanvaard.
Marianne is ook gids bij Landschap
Overijssel in het gebied van de Doorbraak.
13 Juni zijn we er ’s avonds naar toe
gefietst om ons door Marianne opnieuw te laten kennismaken met de
Doorbraak.
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Het weekend viel in september. Vanuit het Landgoed Ehzerwold hebben we de omgeving van Almen, Ruurlo en Lochem verkend. De spechtinktzwam, bij ons zeldzaam bleek daar veel voor te komen.

De traditionele groepsfoto in een tuin waar we onderweg langskwamen. Uitleg over
het landgoed Velhorst van Natuurmonumenten en de tuin van het landgoed.

Op zondagmiddag een bezoek aan het
pinetum De Belten bij Vorden.
28

Wat opvalt is de geringe belangstelling voor wilde planten in het algemeen. Als
groep vergrijzen we en we krijgen er weinig nieuwe leden bij.
Ieder die ons programma leest en wel eens mee wil lopen/fietsen, kan dat vrijblijvend altijd doen. Kennis van onze wilde flora is niet perse noodzakelijk, wel de bereidheid om ervan te kunnen genieten.
Coördinatoren: Marianne Verhoeven en Johan Alferink.
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Werkgroepen
Geologie
Heemtuin
Cursussen
Natuurgidsen
Natuurlijk puur
Aan te vragen excursies

Coördinatoren
Willem Zuethoff
Hendrik ter Haar
Ton Kappert
Dorie Bruggeman
Pascal van Boxtel
Hanneke van Schooten

Email
Telefoon (0548)
billyzet@planet.nl
654909
hthaar@hotmail.com
610647
tonkappert52@gmail.com
610237
doriebruggeman@hotmail.com 595548
06-46782400
hannekevanschooten@hotmail.com.
tel. 615930 of 06-17891557

Paddenstoelen
Planten

Gerard ten Have
gerardtenhave@hotmail.com 0612434549
Johan Alferink
jhalferink01@home.nl
614501
Marianne Verhoeven
m.verhoeven@ison.nl
0548-625588
Trolleys
John Rolf
612152
Eric Ruiter (SBB)
750445
Vogels
Anton v. Beek
anton.van.beek@planet.nl
363799
Vrijwillig Natuurbeheer Gerard Huis in't Veld
famhuisintveld@hotmail.com
614445
Fotogroep
Otlis Sampimon
ocsampimon@gmail.com
619223
en mobiel 06-51623392
Ton Kappert
tonkappert52@gmail.com
610237
en mobiel 06 – 28151298
Reptielen en amfibieën André Marissen andremarissen@hotmail.com
617736
Overige activiteiten
CNME
Gerrit Tijhof privé
Op woensdagmiddag en donderdagmorgen CNME: info@cnmehellendoorn.nl
Milieu
Publiciteit
Facebook
Website
Vertrouwenspersonen
Annie Alferink
Gerard Huis in’t Veld

611612
623940

Fokke Bakker anneke.fokke@tele2.nl
654108
Anny Alferink, Fr.Hendrikstr. 27
610237
Marijke Hegeman—Schippers
hegeman.schippers@home.nl
www.ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal
webmaster:Ton Kappert tonkappert52@gmail.co
610237
Anny Alferink, Fr.Hendrikstr. 27
famhuisintveld@hotmail.com
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610237
tel. 0548 614445
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www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
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