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JULI 2019
SLOOTJESEXPERT IN JULI
Net voor de zomervakantie - op woensdag 17 juli - is er nog een leuke en leerzame excursie:
word jij onze nieuwe slootjesexpert? Ontdek wie in de zomer op het water kan schaatsen. Vang de
snelste zwemmers van de sloot en zoek de grote spinnende watertor.
Mensen, planten en dieren hebben zoet water nodig om te leven. Daarom is het heel belangrijk dat
het zoete water schoon is en blijft! Wil je weten of het water schoon is? Ga het onderzoeken! Je
kunt het op verschillende manieren doen. Eén ervan is om te kijken welke waterdiertjes er leven.
Hoe meer soorten, hoe beter de waterkwaliteit. Dus laarzen aan en op naar de sloot!
Wij zorgen voor schepnetten en waterbakken.
Voor wie: kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Wanneer: woensdagmiddag 17 juli
van 13.30 – 16.00 uur.
Waar: IVN natuureducatie centrum /
Geldersch Erf, Landgoed De Schaffelaar,
Stationsweg 2C Barneveld
Kosten: € 3,00 per kind
Meedoen? Meld je dan aan
via klompcees@upcmail.nl
Met deze Slootjesexcursie wil het IVN het
waterbewustzijn van kinderen vergroten.
Sloten zijn belangrijk voor zowel het watermanagement als de biodiversiteit in Nederland. Kinderen willen we op een laagdrempelige manier prikkelen om het leven in de sloot te gaan ontdekken. (www.ivn.nl/barneveld)

EXCURSIE PINETUM DE DENNENHORST
Ga je mee op donderdagavond 18 juli naar Pinetum de Dennenhorst in Lunteren. Het Pinetum
de Dennenhorst is een bijzondere tuin met meer dan 1.000 verschillende naaldbomen.
Er zijn diverse bijzondere coniferen te bewonderen, zoals een exemplaar van de redwood (de
hoogste boom ter wereld), de mammoetboom, een potloodceder, een wierookceder, enkele nieuw
ontdekte soorten en nog veel meer. De kegels geven vaak al informatie over de boomsoort. Ook is
te zien hoe uit een heksenbezem een dwergconifeer kan ontstaan.
Het wordt een erg boeiende en interessante wandeling in een bijzondere naaldbomen bostuin!
Vertrek: om 19.00 uur vanaf parkeerterrein De Vetkamp aan de Stationsweg in Barneveld.
Start wandeling: de wandeling begint om 19.30 uur vanaf de parkeerplaats bij De Lunterse Boer
aan de Boslaan 87 in Lunteren.
Gidsen: Bart Brummer en Evert van den Berg.
Meer informatie: 0342-471450.
Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd. Dit in verband met de aanwezigheid van schapen. Graag tot 18 juli aanstaande!

SCHONE SLOTEN?
Op 15 juni was het in het Schaffelaarse bos ook al een keer slootjesdag voor kinderen. In heel
Nederland waren er veel activiteiten. Uit het onderzoek van IVN Natuureducatie en het Nederlands
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) blijkt nu dat de waterkwaliteit van Nederlandse slootjes ge-

middeld slechter is dan vorig jaar. Dit cijfer is voor 2019 een 6,1. Vorig jaar was het nog een 6,9.
De biologische waterkwaliteit is nog net voldoende. De vraag is waar dit aanligt. In ieder geval
goed om de waterkwaliteit ook de komende jaren goed te blijven meten en vergelijken. Zie: https://www.ivn.nl/slootjesdagen-2019/nieuws/cijfer-waterkwaliteit-nederlandse-slootjes-gedaald
De gegevens zijn dus verkregen tijdens de IVN slootjesdagen!

HET TRAGISCHE LEVEN VAN DASJE WESEPE
Op 6 juli was op RTV-oost een documentaire te zien over dasje Wesepe, geboren in het voorjaar
van 2016. Haar naam dankt ze aan het buitengebied van dorpje Wesepe (provincie Overijssel)
waar ze is gevonden. Nadat haar moeder is doodgereden, bleven er twee dasjes achter. Eén bevond zich in de burcht, en de ander liep in het bos. Dit dasje in het bos komt bij Stichting Das en
Boom in Beek-Ubbergen terecht. (Jaarlijks vangt deze stichting jonge weesdasjes op, dit jaar 15.
Gewonde dassen en jonge dasjes worden hier opgevangen en als het even kan weer uitgezet.)
Wesepe wordt vervolgens in oktober 2016 uitgezet bij een kunstburcht in de omgeving van Twente
Airport. Een nieuw avontuur in de natuur voor Wesepe en drie andere jonge dassen. De dassen
zelf verbeteren de kunstburcht nog even, maar in
januari 2017 zijn ze volwassen en mogen ze het
gebied uit. De kunstburcht is dan verlaten en blijft
leeg, totdat er in maart 2018 weer een das wordt
gespot. Met een chipreader wordt de chip van de
das afgelezen, én het is Wesepe. Daarna komt
Wesepe begin mei 2018 bovengronds, maar dan
in gezelschap van drie hele kleine jongen. Wesepe
heeft een toekomst. Er is niet één dasje gered
maar er zijn meer dassen gered: drie jongen zijn
erbij gekomen. Een unicum dat deze dassen vrij
rond lopen en dat Wesepe toch terugkomt in haar
omgeving (waar ze is uitgezet) en jongen krijgt.
Op 15 februari 2019 ligt er langs het spoor tussen Oldenzaal en Hengelo een dode das. Helaas
het is Wesepe. Het is heel typerend voor een dassenleven, want het is het lot van heel van dassen. Een das kan 20 jaar oud worden, maar gemiddeld wordt een das maar zo’n 4 jaar oud. Dassen sterven maar zelden van ouderdom. Verkeer is hun grote vijand. Dit heeft te maken met hoe
een das door een gebied trekt. Zo hebben ze iedere dag een vaste loop. De das luistert niet of de
weg vrij is en ziet ook nog eens heel slecht, en steekt zo over.
Helaas is Wesepe niet oud geworden, slechts drie jaar. Dit omdat ook zij niet oplette bij het oversteken. Elk jaar sterven er zo’n 1.500 dassen (een kwart van de populatie) en dit heeft zelfs een
stijgende lijn. Dasje Wesepe heeft veel losgemaakt bij veel mensen. Wesepe is gered, maar kon er
maar kort van genieten. Dankzij mensen heeft Wesepe een kans gehad en laat ook zien dat het
leven doorgaat. De jongen van Wesepe hebben hopelijk een langer leven dan hun moeder.
Om goed bij te houden hoe het met de das gaat, is het belangrijk om dode dassen door te geven
aan Stichting Das en Boom. Dit kan via hun site, zodat zij kunnen zien waar er dassen doodgereden worden en/of er dan voorzieningen getroffen kunnen worden (bv. rasters en tunnels). Het
maakt ons bewust wat voor impact de mens op de natuur heeft. Wij rijden de moederdassen dood,
dus dan zijn we ook verplicht om fatsoenlijk met de weesdassen om te gaan!

KOMENDE ACTIVITEITEN
Noteer alvast de volgende excursies in de agenda, en wellicht ook de start van de Groen Cursus:
- zaterdag 17 augustus: heide en bijen
- zaterdag 14 september: de Bunt bij Slichtenhorst
- woensdag 18 september: start Groen Cursus (en excursie zaterdag 21 september)
- zaterdag 28 september: lange wandeling.

