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LEDENBLAD VAN IVN DEVENTER

Activiteiten 40 jaar IVN Deventer!
Idylle in Deventer
2015 is jaar van ?
...en onze nieuwe huisstijl...
Beleef de natuur!

Afscheid nemen
bestaat niet
Ik schrijf dit stuk in de wetenschap dat ik bij de volgende
ALV in maart 2015 zal aftreden als voorzitter. Met mij zal
ook Frens afscheid nemen. Voor mij zit dan een periode
van 6 jaar er op. In deze tijd is er veel veranderd, om ons
heen en in de vereniging. Natuurbeleid is afgebroken door
Bleker (je zou hem bijna zijn vergeten), en nu wordt het
weer langzaam opgebouwd. Bezuinigingen maken mensen
gelukkig strijdbaar. Als IVN hebben we al deze jaren goed
gefunctioneerd, de werkgroepen zijn actiever dan ooit en
we zijn in staat om telkens weer nieuwe mensen bij onze
club te betrekken. We hebben een goed netwerk opge
bouwd, we worden serieus genomen en soms bewonderd.
IVN Deventer is voor mij kwaliteit en gezelligheid. Kwaliteit
in activiteiten, omdat er gepassioneerde en deskundige
mensen bij onze vereniging zitten. Daar voel ik me bij thuis.
Ik blijf daarom zeker actief bij de vereniging met zoogdieren
en ik wil iets met het betrekken van het publiek bij IVN.
Beleef de natuur en niet met mate!
Tom Dekker, voorzitter

IVN & KNNV:
Samen op weg
De besturen van IVN, Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid, en KNNV, Vereniging voor Veldbiologie,
hebben de intentie uitgesproken samen op weg te gaan naar
een nieuwe organisatie. Daarmee zetten zij een volgende
stap in de samenwerking. Hoe de nieuwe organisatie eruit
gaat zien is nog niet bekend. Binnenkort komen de besturen
bijeen om een routeplan en tijdschema te bespreken.
IVN en KNNV hebben gemeen dat zij met een grote achter
ban van vrijwilligers de natuur dichtbij de mensen brengen.
Daarin gaan zij de krachten bundelen. De natuurkennis van
de KNNV en de educatie en beleving van IVN verrijken el
kaar. Het samengaan van beide organisaties moet leiden
tot een toekomstbestendige natuurorganisatie op het ter
rein van natuurstudie en natuureducatie.

Inleveren kopij
Kopij Buitenwijzer Zomer 2015:
Uiterlijk inleveren op vrijdag 8 mei 2015
Voor kopij geldt: maximaal 350 woorden, graag vergezeld
van foto's in HR-kwaliteit.
Per e-mail: Maike Nelissen - maikenelissen@upcmail.nl
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De besturen van IVN en KNNV starten de reis vol vertrou
wen in de wetenschap dat succes pas is verzekerd als het
reisdoel is bereikt. Komende tijd zullen de beide besturen
de Landelijke Raad van IVN en de Beleidsraad en de Verte
genwoordigende Vergadering van KNNV informeren en
raadplegen over de voornemens. Uiteraard is er dan ook
alle gelegenheid voor inbreng en commentaar.
Bestuur IVN & Bestuur KNNV

IVN deventer

Buitenwijzer
Van de redactie
Zoek de verschillen zouden we zeggen: deze Buitenwijzer is in
een nieuwe jas gestoken! De opmaak past nu nog beter bij de
landelijke IVN-huisstijl, alhoewel wij als redactie toch onze eigenwijze inbreng hierin wilden hebben. In elk geval komt de Buiten
wijzer nog steeds van drukker Editoo uit Arnhem, die zich heel
slim gespecialiseerd heeft in één soort verenigingsblad maken,
met één papiersoort, en een eigen opmaakprogramma (dat Luud
inmiddels tot in de puntjes beheerst). Veel IVN-afdelingen laten
hun verengingsblad hier inmiddels drukken. Begin dit jaar volgde
de redactie een opfriscursus in het opmaakprogramma, en mocht
nog even rondkijken in de drukkerij.
Leuke bijkomstigheid in deze nieuwe opmaak: Voor dit jaar
schrijven we een fotowedstrijd uit voor de covers! Wie de mooiste,
passende seizoensfoto aanlevert voor het zomer-, herfst- of
winternummer maakt kans op vereeuwiging op de Buitenwijzer!
Grijp die kans en meld je aan! In dit bijzondere lustrumjaar van
40 jaar IVN Deventer mag jouw foto toch niet ontbreken?
Bovendien is er in het kader van het 40-jarig bestaan van IVN
Deventer dit jaar (jawel!) ook een wedstrijd voor de mooiste foto
van 'natuur in de stad'! Zie pagina 8 voor details.
Ten slotte nog een heel groot woord van dank aan Anneke Ro
denburg, die na 10 jaar heeft aangegeven te stoppen met haar
column. Dank voor alle leuke bijdragen in die tijd!
Namens de redactie,
Maike Nelissen
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Bestuurlijkheden
Van de Redactie
Column: Vanuit de Leeuwenbrug
Muizentijd
Deventer Idylle & Groene Loper
Groene Glibbers 31 & Column
IVN Deventer 40 jaar!
Zeldzame Vleermuizen
Agenda
Jan's egeljaar
Zieke kastanjes
2015: Jaar van de ...
Trek in Paddentrek
Ganzenveer
IVN
Raadselplaatje

COLOFON
PENNINGMEESTER
Klaartje Arntzen
klaartjearntzen@gmail.com & 0570 - 546337
NL98INGB0003394711 t.a.v. IVN Deventer
VOORZITTER
Tom Dekker
t.dekker@imd-ma.nl & 0570 - 655315
SECRETARIS
Frens Westenbrink
f.westenbrink@kpnmail.nl & 0570 - 671143
REDACTIE
via Maike Nelissen
maikenelissen@upcmail.nl & 0575 - 843869
IVN DEVENTER
Extra informatie over onze werkgroepen en
activiteiten is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/deventer
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Vanuit de
Leeuwenbrug
De lente zit al aardig in de lucht, maar ik zie nog geen
zwaluwen en het is zoeken naar nieuwe geluiden. In de
afgelopen periode zijn weer vele zaken gepasseerd. Te
denken valt aan een nieuw programma voor het platteland
waarvoor de provincie tonnen ter beschikking stelt, of een
nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer waar ook al
tonnen voor ter beschikking staan. De provincie is eigenlijk
best kwistig met geld. De jachtbeheereenheden kregen er
ook al bedragen met veel nullen bij. Komt dit alles de natuur
ten goede? Geen idee.
Landschapsbeheer Overijssel heeft in ieder geval een paar
flinke veren moeten laten want daar heeft de provincie flink
op bezuinigd; dat komt de natuur zeker niet ten goede. De
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is enorm ingekrompen
(en dat was al een keer gebeurd) en grote delen van de
voormalige EHS zijn nu bestempeld als “Zone voor onder
nemen met groen en water”. Ondanks deze onheilspellen
de naamgeving doemt daar toch een mooie kans op. Ergens
in het buitengebied wordt bekeken of er een nieuw land
goed gecreëerd kan worden. De bedoeling is dat de natuur
er flink op vooruit gaat. Door van een aantal percelen de
landbouwbestemming af te halen bereik je al snel resultaat
en er kunnen zelfs heideachtige vegetaties en fraaie bos
randen ontstaan. Er zal een wandelroute komen zodat
natuurliefhebbers er ook inspiratie op kunnen doen.
Gelukkig gaan al dit soort ontwikkelingen ook door, graven
de dassen nog steeds hun holen, kondigt de lijster nog
steeds het voorjaar aan en genieten wij daar met z’n allen
elk jaar maar mooi van!
Erik Lam, stadsecoloog Deventer

Historische eerste natuurmelding in Deventer dagblad (20 februari 1934)
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Tegeltuinrage
Wat is er makkelijker dan een tegeltuin? Geen onkruid,
geen verdroogde, vergeten planten in de zomer en zeker zo
belangrijk… Je hoort er helemaal bij! En masse kiest Neder
land voor een tegeltuin als onderhoudsvrije verlenging van
de huiskamer. Een dure keuze?
Over smaak valt niet te twisten. De één houdt van een
groene oase, de ander geeft de voorkeur aan een opgeruimd,
gecontroleerd tegelperceeltje. Dat de betegelingsrage in ons
land een keerzijde heeft, wordt naar mijn mening te weinig
gemeld. Hier wat ideeën voordat het voorjaar met bijbeho
rende tuin-metamorfose begint.
Een betegelde tuin verwerkt geen regenwater. De grond
eronder droogt uit en al het regenwater verdwijnt linea
recta in het riool. Bij zware regenbuien kan ons – deels
verouderde – rioleringsstelsel deze extra aanvoer niet aan
met alle gevolgen van dien: ondergelopen kelders, geknap
te rioleringsbuizen, gaten in de weg, etc. Goed regenwater
komt zo het zuiveringsbedrijf binnen. De filtersystemen
hier zijn ingeregeld om vervuild rioolwater optimaal te
zuiveren via het principe van ‘parts per million’, maar door
de extreme verdunning door het extra regenwater kan de
vervuiling niet langer goed gefilterd worden, met als gevolg
dat onbedoeld juist meer vervuiling terecht komt in onze
drinkwaterreservoirs en rivieren.
Iets anders: Tijdens warme zomerdagen biedt een betegel
de tuin geen natuurlijke verkoeling. Door het gebrek aan
water in de grond en plantengroei rondom het ‘terras’ wordt
die verlengde huiskamer buiten warmer dan nodig. De
natuurlijke, groene airco bestaat niet meer. In stedelijk
gebied spreken we dan van hitte-eilandeffect. En de mus
sen vallen dood van het dak…
Nog iets: Om de tegeltuin in keurige staat te houden, is
regelmatige behandeling van tegels met algenverdelger en
dergelijke noodzakelijk. Weg mos, weg ongewenste spriet
jes. Hoezo onderhoudsvrij? Eén voordeel: die allerlaatste
wesp die vroeger een rondje om het limonadeglas maakte,
komt zeker niet terug. Zo ook niet die prachtige vlinders,
vogels, bijen en andere dieren die gebaat zijn bij een geva
rieerde leefomgeving qua bloemen, struiken en bomen.
Een tegeltaks, zoals in diverse Duitse deelstaten van kracht
is, zal hier niet worden ingevoerd om de overdadige bete
geling van onze tuinen tegen te gaan. Toch stimuleren
steeds meer gemeenten alternatieve oplossingen voor onze
tegeltuinen. Van geveltuin tot extraatje bij het afkoppelen
van de regenpijp van het riool, er ontstaan stilaan steeds
meer initiatieven om de verstening van onze binnensteden
tegen te gaan. Toch voorstander van die opgeruimde tuin?
Kijk eens naar de vele oplossingen die gemak combineren
met natuurvriendelijke alternatieven voor de tegeltuin.
Esther van Assen

IVN DEVENTER

Muizentijd

Idylle in Deventer

Dankzij onze meest ijverige kat, Tommie, weten wij veel
over muizen. In ons grasland zitten aardig wat woelmuizen,
maar niet genoeg voor een plaag. Tommie loopt elke dag
wel een keer het weiland in om er in een uurtje een stuk of
twee, drie te vangen en op te eten. Wat hij zelf niet op kan,
wordt ons aangeboden. Als we die muis dan niet opeten,
eet Tommie het zelf maar weer op. Woelmuizen (met korte
staartjes) zijn veel lekkerder dan huismuizen, om van
spitsmuizen maar te zwijgen, althans voor katten. Op
grasland en graanstoppel zie je ook overal nestjes van
woelmuizen die door vossen uitgegraven zijn. Ook onze
hond is er handig in, al maakt ze een veel groter gat dan de
vossen, die zijn heel zuinig met hun energie.

De IVN Vlinderwerkgroep is één van de participanten in de
Idylle, die in Deventer dit jaar ontwikkeld wordt aan de
Holterweg tussen de Scheg en het moestuinproject van
Wijk 5. Een Idylle is een bloemrijk landje, leuk voor vlinders,
bijen en mensen. Dit landelijke project van de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging heeft
Deventer uitgekozen om hier één van de 30 Idylles aan te
leggen! Samen met de Ulebelt, gemeente, Imkervereniging
Deventer, Buurtmoestuinproject Wijk 5 en B-Cause, steekt
IVN hier de handen uit de mouwen. Dit voorjaar planten
we al wilgentenen, in het najaar komt een grote zaai-actie
en de opening zal in voorjaar 2016 zijn, temidden van
zoemden bijen en insecten!

Af en toe komt Tommie met iets aparts binnen. Tot nu toe
heeft hij twee keer een roodachtig muisje meegebracht, dat
na wat zoeken een dwergmuisje bleek te zijn. Ze zijn inder
daad klein met op de rug een roodbruine/oranje kleur en
met een lichte buik. Toen we dat eenmaal wisten, konden
we ook iets anders thuisbrengen, namelijk de kleine ge
vlochten nestjes die we vaak in de suikermais vonden. De
dwergmuis is de enige muis in Nederland die een boven
gronds nest maakt. En dat kan overal zijn, als er maar
ruigtes zijn. Dus in graan of hoog gras. Maar wij hebben ook
nestjes gevonden in bloemkool, waar het nestje keurig
bovenop de bloemkool tussen de bladeren gemaakt was.
Twee jaar geleden zaten ze opeens massaal in de suiker
mais. ’s Winters maken ze hun nest vlak bij de grond of
ondergronds. Toen ik vorig voorjaar de stoppels van de
suikermais onderploegde, zag ik ze alle kanten oprennen.
Een andere bijzondere eigenschap van de dwergmuis is dat
hun staart gebruiken als ze langs graanhalmen klimmen.

Zie ook www.vlinderstichting.nl/idylle/idylles

Rest mij alleen de taak om er volgend jaar een mooie foto
van te maken, want in mijn fotoarchief kan ik er geen
vinden van dit prachtige beestje. De laatste werd twee
maanden geleden door Tommie aan mij aangeboden, maar
toen ik mijn fototoestel gepakt had, had hij zich bedacht
en was het muisje op.

Groene Loper
Provincie Overijssel vindt het belangrijk om zoveel mogelijk
mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit
en is daarom gestart met een Groene Loper-project. Ook in
Deventer komt een Groene Loper: een netwerk van lokale
groene initiatieven, die elkaar weten te vinden en te ver
sterken, en die nog meer mensen op de been weten te
brengen voor natuur en landschap. In april komt er een
bijeenkomst in Deventer voor iedereen die geïnteresseerd
is in groene lokale buurtinitiatieven.
Coördinatie ligt in handen van de Ulebelt en IVN Overijssel.

Groet, Jopie (ecologische boer, Deventer)

Nest van een dwergmuis op het land van Jopie.
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Column
In Trouw van 7 februari jl. vertelt Universitair hoofddocent
Ecotoxicologie Kees van Gestel dat er steeds minder regen
wormen zijn. Zo ook andere wormensoorten en bodemdie
ren zoals potworm, springstaarten, pissebedden en mijten.
Ik zit altijd met mijn handen in de bodem van vreemde
tuinen en ik kan me zijn zorgen voorstellen. Van Gestel
maakt zich zorgen over het gebruik van gewasbescher
mingsmiddelen in de landbouw. Ik over allerlei giftige
middelen die in tuinen worden gebruikt.

Groene Glibbers 31.
Naar de knoppen
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.
Een dagje Amsterdam als knoppentoerist. Dirk Slagter
presenteert zijn boek: Winterflora (bomen en struiken).
Rozen blozen en berberisachtigen inclusief de mahonia
kleuren bij krassen op de steel fluoriserend groen. Het
blozen betekent dat de stengel aan de zonzijde rood kleurt.
Bramen en frambozen doen dit als brave roosachtigen. De
kweekvariant van de schietwilg bloost eveneens, ditmaal
door middel van nieuwe oranje takken i.p.v. het geel aan
de schaduwkanten. Bijna alle ginkgo’s in NL zijn mannetjes.
De vruchten van deze vermomde naaldboom stinken naar
tenenkaas en zijn hierdoor niet geliefd. Ik heb het zelf ge
roken en de geur is akelig. Na deze winterkenmerken
moeten we nog naar de knoppen. Bij de plataan ontbreekt
het bladlidteken, de bladvoet is hol en omvat de knop. De
linde heeft eironde, rode knoppen en kan ook blozen. Denk
aan de opslag rond de stam. Voor eenvoudige zoektabellen
en allerlei relevante kenmerken: uitgeverij NatuurMedia.
Jeanette Boogmans

Soms kom ik in tuinen met een dichtgeslagen en enigszins
bemoste bodem. Vaak blijkt dat er met 'iets' is gespoten.
Zet ik vervolgens een spa in de bodem, dan vind ik weinig
wormen of ander bodemleven. Uit onderzoek van Van
Gestel is gebleken dat de Neonicotinoïden, die van de
massale bijensterfte, schadelijk zijn voor het bodemleven.
Behalve in gewasbeschermingsmiddelen, zit het ook als
coating om zaden. Van Gestel geeft aan dat doordat het
bodemleven achteruitgaat, ook de vruchtbaarheid van de
bodem minder wordt!
In tuinen met dichtgeslagen grond ga ik aan de slag met
compost. Maar in de gangbare compost en tuinaarde zit
nauwelijks leven. Ook is de kans op lichte verontreiniging
groot. Ze is gemaakt van ons “bespoten” groente- en tuin
afval. Eigenlijk is het bizar dat er zoveel verontreinigde
tuinproducten en zoveel tuin-verontreinigende producten
te koop zijn. Potgrond zus, bestrijdingsmiddel zo. Iedereen
gebruikt ze vrolijk in de tuin, in de veronderstelling iets
goed te doen! Niets is minder waar. Het liefste gebruik ik
zelfgemaakte compost of biologische potgrond. Mijn eigen
composthoop houd ik vrij van bespoten groente- en fruit
afval en bossen bloemen. Tja, die bespoten afvalproducten
gaan dus in de GFT-container en worden later door anderen
die minder kieskeurig zijn, weer als compost over hun tuin
gegooid. Kan het nog anders? Het roer moet om!
- Spuit nooit gif in eigen tuin of land. Kijk altijd eerst wat
er gebeurt bij een plaag. Vaak is een plaag tijdelijk. Hij gaat
vanzelf voorbij! Ga anders op zoek naar echt natuurlijke
alternatieven!
- Koop altijd biologische producten, maar ook milieuvrien
delijk gekweekte tuinplanten! Knip bossen bloemen uit je
eigen onbespoten tuin!
- Maak levende compost met biologisch groente-, fruit- en
tuinafval. Strooi dat over je tuin. Je grond wordt er beter
door! Maar merels en andere diersoorten profiteren mee.
- Vermijdt “tuincentrumproducten” als ze niet biologisch
zijn. Dus ook compost, tuinaarde en potgrond.
- Geef de natuur een kans. Laat blad en klein snoeiafval
tussen je planten liggen.
ACTIE NU: ‘Red de Regenworm!’
Laten we een ‘Stichting voor bescherming van de regen
worm’ oprichten! Laten we boeren die het biologisch willen
gaan doen, extra subsidie geven! Laten we ‘regenworm-be
vorderende’ tips geven aan Jan en alleman:
Red de Regenworm! Hij zorgt voor de bodem van ons be
staan! En al doende zorg je voor de bij, de vlinder, de merel
en…… heel veel andere beestjes!
Anneke Rodenburg

Knopstanden: Eik, Beuk, Linde, Els, Es, Esdoorn (St. Academisch Erfgoed)

Lente 2015

Dit is de laatste column van Anneke. Hartelijk dank!

Buitenwijzer

7

IVN Deventer: 40
jaar jong!
Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Dat gaat natuurlijk
ruim gevierd worden. We vieren dit samen met leden,
donateurs en publiek via diverse activiteiten, waaronder:
Zaterdag 20 juni
Leden- en donateursmiddag
Reserveer de datum! Deze middag is er een receptie voor
leden, donateurs en genodigden. Natuurlijk gaan we ook
naar buiten: een bomenwandeling in de stad. Verder heb
ben wij Koos van Zomeren gecontracteerd om ons een
smeuïg verhaal te vertellen over zijn natuurbelevenissen.
Komen dus, dit mag je niet missen! We sluiten af met een
hapje en een drankje en dan is tegen etenstijd iedereen
weer thuis.

Ter ondersteuning van vernieuwende initiatieven gericht op versterking
van maatschappelijke, sociale of culturele activiteiten deelde het Rabo
Coöperatiefonds eind 2014 geld uit. Namens alle organisatoren van de
IJsselgidsencursus mochten Frens Westenbrink en Mike Hirschler
(linksboven op de foto) tijdens een officiële bijeenkomst een cheque van
€ 1.000 in ontvangst nemen voor de cursus.
Rabo: bedankt!

Fotowedstrijd ‘Natuur in de stad’ - sluiting 1 juli. Daar kan
je dus nu al mee aan de slag!
Zaterdag 15 augustus
Avondactiviteit voor publiek en voor leden/donateurs
Wellicht kennen jullie nog de Lichtjeswandeling die wij een
aantal jaren samen met Staatsbosbeheer organiseerden op
de Zoogenbrink. We gaan nu weer net zoiets doen, maar
dan in het Kolkbos even ten noorden van Deventer, vlakbij
Begraafplaats Tjoenerhof. Daar wordt ook de winnaar van
de fotowedstrijd bekendgemaakt. Er zijn diverse kraampjes
en natuurlijk is er een avontuurlijke avondwandeling, ge
lardeerd met verschillende activiteiten voor jong en oud.

Gezocht:
Op de Ulebelt heeft IVN Deventer een mooie vitrine ter
beschikking waarmee wij met een sprekende aankleding
de aandacht kunnen vestigen op onze mooie club. Om
deze vitrine van een wisselende en doelgerichte inhoud
te voorzien, zijn we op zoek naar jou! Heb je ideeën voor
de aankleding en lijkt het je leuk om met regelmaat de
vitrine van nieuwe sfeer en inhoud te voorzien? Laat het
ons weten via de redactie van De Buitenwijzer!

Meer details volgen binnenkort!

Gespot: zeldzame
vleermuizen
Januari en februari zijn traditioneel de maanden waarin de
vleermuiswerkgroep van IVN Deventer gaat tellen. We
doen dat in kleine kelders en ook in de steenbakovens in
Fortmond en Hengforden. Deze ovens zijn in eigendom en
beheer van Staatsbosbeheer. Dit jaar hebben we geteld met
maar liefst 12 tellers. En dat is handig, want we moeten elk
spleetje en kiertje checken. We hebben ervaren telleiders,
die kunnen vaststellen welke soort het is. Dit jaar telden
we meer vleermuizen dan ooit in de steenbakovens. Het
lijkt dus goed te gaan met de vleermuis. Daarbij moeten we
dan wel melden dat het bij tellen in de steenbakovens gaat
om vleermuizen die normaal gesproken niet in huizen
verblijven. Met de vleermuizen die in huizen verblijven,
zoals laatvlieger en dwergvleermuis, gaat het niet zo heel
goed. Mensen isoleren hun woningen, waarmee verblijf
plaatsen verdwijnen. In de steenbakovens vinden we
vooral franjestaarten en baardvleermuizen. Dit jaar hebben
we ook een brandtvleermuis en een meervleermuis aange
troffen. Dat zijn zeldzame beestjes! Jeroen Kloppenburg is
dit jaar ook mee geweest en heeft allerlei diersporen ge
vonden. Dat kan goed, omdat de gebieden waar we tellen
niet veel worden betreden. Al met al een succesvolle telling!
Zeldzame Brandtsvleermuis - door Erwin van Manen
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Tom Dekker, coördinator vleermuiswerkgroep
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/afdeling/deventer &
www.groeneagenda.ulebelt.nl

zondag 26 april - 6.00 uur
Excursie voor vroege vogels
Door: IVN Zutphen Warnsveld / Marke Gorsselse Heide
Start: Ingang Gorsselse Heide, Elzerdijk Eefde, t.o. kartbaan
Info: via tel. 0575 - 493999; 0575 - 543824
vrijdag 1 mei - 9.30 uur
1e vrijdagvandemaandwandeling
Thema: Rododendrons en Hanzebos
Start: P bij Groot Hoenlo, Diepenveenseweg 1, Olst
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 3 mei - 14.00 uur
Fietstocht: Natuur in de stad
Thema: Ruimte voor de Rivier, kolken en dijken in Deventer
Startplaats: P Zandweerd, nabij tankstation aan Rubens
straat 10, Deventer

Voorjaars bijen 'eldorado' op Landgoed Wildenborgh

vrijdag 3 april - 9.30 uur
1e vrijdagvandemaandwandeling
Thema: Vogels
Start: P Bussloo, Bussloselaan (richting sterrenwacht)
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 5 april - 14.00 uur (1e paasdag)
Wandeling Oxe
Thema: Diersporenwandeling
Start: P Oxerhof, Oxerhoflaan 6, Deventer
Info: Tom Dekker 06 - 5462 3388
maandag 6 april - 14.00 uur (2e paasdag)
Thema: Gagel in bloei - Gorsselse Heide
Door: IVN Zutphen Warnsveld / Marke Gorsselse Heide
Start: Ingang Gorsselse Heide, Elzerdijk Eefde, t.o. kartbaan
Info: via tel. 0575 - 543824; 0575 - 492059
woensdag 8 april - 19.30 uur
Groencursus Apeldoorn t/m 3 juni
Door: IVN Apeldoorn, incl. excursies op zaterdagen
Info: www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn
zaterdag 11 april - 10.00 uur
Natte wandeling door het Boetelerveld
Door: IVN Raalte
Start: P achter Schoonheetenseweg 19, Raalte
zondag 12 april - 14.00 uur
Wandeling langs nieuwe meanders van de Berkel
Door: IVN Zutphen Warnsveld/IVN NMA
Koffie/thee onderweg: € 0.50
Start: Zwembad De Berkel te Almen
Info: Klaske ten Grotenhuis,
ktengrotenhuis@kpnmail.nl of 0575 - 471995
dinsdag 14 april - 19.30 uur
Vlindercursus t/m 12 mei (3x incl. 2x excursie)
Door: IVN Apeldoorn
Info: www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn
donderdag 23 april - 20.00 uur
Lezing over de das door Mark Zekhuis
Locatie: de Ulebelt

Lente 2015

vrijdag 5 juni - 09.30 uur
1e vrijdagvandemaandwandeling
Thema: Natuur in de stad, Douwelerkolk
Start: P Politiebureau, Storminkstraat 2, Deventer
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 7 juni - 14.00 uur
Gorssel buiten; Thema: Ooievaars
Start: P Begraafplaats, Gorsselse Enkweg 1a, Gorssel
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 14 juni - 14.00 uur
Landelijke IVN Waterweekend
Door: IVN Deventer en Zutphen-Warnsveld
Gorsselse Heide; Eefde
zaterdag 20 juni
Lezing en receptie 40 jaar IVN-Deventer
Nader berichtgeving volgt
zondag 21 juni - 12.00 uur
Fietstocht rond Zwolle voor leden
Nadere gegevens volgen
vrijdag 3 juli - 09.30 uur
1e vrijdagvandemaandwandeling
Klein Noordijk Twello
Start: P Welkoop Twello, H.W. Iordensweg 79, Twello
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 5 juli - 14.00 uur
Wandeling Nieuw Rande
Thema: Geologie en bodem
Start: P Nieuw Rande, IJsseldijk in Diepenveen
Info: Esther van Assen, 06 - 5073 6634
zaterdag 15 augustus - 19.30 - 24.00 uur
Avondactiviteit i.h.k.v. 40 jaar IVN-Deventer
Lichtjeswandeling Kolkbos voor alle leeftijden!
Start: P bij Begraafplaats Tjoenerhof, Averlose Houtweg,
Diepenveen
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
Links van naburige IVN-afdelingen:
www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn
www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek
www.ivn.nl/afdeling/zutphen-warnsveld
www.ivn.nl/afdeling/raalte
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
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Bloedrode kastanjes
Tijdens de lange ledenwandeling en de bomenwandeling
over Brinkgreven liepen we er letterlijk tegenaan: Paarden
kastanjes met roodbruine smurrie op de schors, loten direct
aan de stam, een verzameling Oesterzwammen en Fluweel
pootjes als pronkstuk. Een beeld dat we steeds vaker zien.
Bij mijn ‘vierkante meter’ project voor de Gidsencursus had
ik drie paardenkastanjes staan. Aan het begin van het
groeiseizoen toonden twee bomen stroperige bruine
druppels op de schors. In de loop van het voorjaar verdor
den de jonge bladeren en kwamen steeds lager aan de stam
nieuwe loten tevoorschijn. Mijn eerste kennismaking met
de kastanjebloedingsziekte.
Sinds 2002 zaait een infectie door een bacterie uit de
Pseudomonas syringae groep ook in Nederland dood en ver
derf onder het bestand Paardenkastanjes. Zowel jonge als
volwassen bomen zijn gevoelig voor infectie. De bacterie
dringt de boom binnen via beschadigingen aan de schors,
waarna uitzaaiing plaatsvindt in het bastweefsel. Een
eerste indicatie zijn rood-bruine druppels en stolsels op de
schors, die indrogen en donkere korsten veroorzaken. De
aangetaste bast verrot en sterft af, waardoor er blokkade
ontstaat aan transportstroom van water en suikers door
bast en spinthout. Uiteindelijk zijn schors en bast in grote
plakken van de boom te trekken. In een poging om te
overleven, maken de bomen, zeer tegen de gewoonte van
paardenkastanjes in, nieuwe loten aan op de stam zelf.

Paarse korstzwam op zieke paardenkastanje

Ook ongebruikelijk én kenmerkend is het voorkomen van
de combinatie van het gewoon fluweelpootje en de gewone

Esther van Assen

oesterzwam op de aangetaste bomen. Een lust voor het IVN
oog, maar een genadeklap voor de zieke kastanje. Zeker als
ook de paarse korstzwam komt logeren.
Onder supervisie van de werkgroep Aesculaap (WUR) is de
afgelopen jaren hard gewerkt aan een remedie. Chemische
bestrijding heeft geen nut, het verbeteren van de leefom
geving van paardenkastanjes, zoals het voorkomen van
verdroging, lijkt meer effect te hebben. Een definitieve
oplossing voor de infectieziekte is nog niet gevonden.
databank.groenkennisnet.nl/kastanjebloedingsziekte.htm

Jan's Egeljaar
In 2009 heb ik op aanwijzing van de zoogdierenvereniging
een nestkast voor egels gebouwd. Met een isolerende
piepschuimbodem enz. Ik had egels in de tuin, maar nadat
de kast geplaatst werd heb ik in jaren geen egels gezien.
Tot zomer 2014. Ik besloot wat voer uit te leggen en mijn
infra-roodcamera te plaatsen. Al gauw had ik drie egels in
beeld: vader, moeder en een baby? De video-opnamen
waren soms geestig. Een jong dat met geweld werd wegge
drukt, een kat die wegsprong omdat er een jong aan kwam
hollen. Ik besloot eens in de kast te kijken. Na het optillen
van het deksel zag ik een fijn snuitje uit het nachthokje
steken. Gauw weer gesloten.
Na enige dagen opnieuw geprobeerd. Er liep een jong in de
ruigte voor de kast en ik zag moeder met nog een jong in
het slaaphok. Het lijkt me waarschijnlijk dat er in onze tuin
jongen geboren zijn. Ik ga zorgen voor een grote hoop
bladeren in de omgeving van de kast. Zodat onze tuin
winterklaar is voor de winterslaap. Het jaar 2014 was dus
ons eigen Jaar van de Egel. Onze achtertuin is twaalf meter
diep en de achterste twee meter zijn een soort “Nieuwe
wildernis”.
Wil je ook zo'n kast? Een bouwtekening vind je op zoogdie
renvereniging.nl.
Boven: Egel met jong bij egelhuis. Onder: Nachtelijke bezoekers
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Het Jaar van .....

Jaar van de Bodem

Allerlei natuurclubs hebben hun ‘Jaar van …’ voor 2015
bekend gemaakt. Gespecialiseerde werkgroepen kiezen
soorten uit waar het niet goed mee gaat, waar een onderzoek naar nodig is of die de extra aandacht goed kunnen
gebruiken. De lijst is inmiddels gevuld met veel mooie en
interessante onderwerpen: De das, de spreeuw, de
adder, de struikspin, het eekhoorntjesbrood, de muurplant, de bodem. Door dit jaar heen zullen we enkele onderwerpen de revue laten passeren.

We lopen er dagelijks overheen, niet bewust van de cruci
ale rol die het in ons leven speelt: de bodem onder onze
voeten. In een vierluik besteden we aandacht aan wat de
bodem eigenlijk is (bodemkunde), wat hierin leeft (bodem
leven) en waarom we er zuinig op moeten zijn (bodem
vruchtbaarheid en nog veel meer).

Jaar van de Adder
De adder is onze enige inheemse gifslang en komt voor op
de hoge zandgronden van Nederland. Op sommige plekken
in Nederland, zoals op de Meinweg in Limburg, gaat de slang
achteruit. In de provincies Utrecht en Noord-Holland is de
adder zelfs uitgestorven. Daarom heeft RAVON 2015 uitge
roepen tot Jaar van de Adder.
De dichtstbijzijnde plaats voor ons om adders te vinden is
de Veluwe, het Engberdijksveen en het Haaksbergerveen.
Op een zonnige, vroege voorjaarsdag maak je daar kans
adders te spotten, warmend in de zon.

De Verenigde Naties bestempelen 2015 als het Jaar van de
Bodem. Reden is dat de kennis over de bodem en het belang
van een gezonde bodem voor de voedselvoorziening be
perkt is tot een kleine groep experts. Met de toenemende
wereldbevolking is het van groot belang dat iedereen weet
krijgt van de rol die de bodem speelt in ons dagelijks leven.
Zonder gezonde bodem geen voedsel, zo simpel is het. En
zonder kennis geen passie of gevoel van urgentie om zuinig
om te gaan met onze bodems, zodat ook toekomstige ge
neraties nog voedsel kunnen verbouwen.
Hoe zit dat in elkaar?
De grootste variëteit aan organismen op aarde leeft onder
gronds. Eén handje aarde uit de Sallandse bodem bevat zo’n
300 verschillende organismen. Van microben en schim
mels tot pissebedden en regenwormen. Bodemorganismen
dragen zorg voor de bodemvorming, bodemvruchtbaarheid
en bodemgesteldheid die noodzakelijk is voor de groei van
planten. Zonder bodem geen leven, en zeker geen voeding
voor 7 miljard mensen.
Wat is een bodem?
De bodem is de bovenste laag van de aardkorst die wordt
beworteld door planten (rhizosfeer) of waarin zich bodem
vormende processen afspelen. Vast gesteente is geen
bodem. De samenstelling van de bodem bepaalt welk soort
planten hier wel of juist niet op gedijt. Onder andere de
compositie van en verhouding tussen zand, klei en orga
nisch materiaal bepaalt hoe en waar water wordt vastge
houden, welke mineralen beschikbaar zijn, hoe ‘luchtig’ de
grond is, etc. Ook dikte van de bodem en temperaturen zijn
van groot belang bij (verdere) bodemvorming.

De adder, bijzonder Neerlands reptiel

Gezond groen
schoolplein voor
Rivierenwijkschool
Het landelijke IVN trekt samen met Jantje Beton het project
Gezonde Schoolpleinen om bij 70 scholen een gezond
schoolplein aan te leggen. De school besteedt dan ook
binnen aandacht aan gezondheid: aan gezonde voeding,
meer bewegen, gezonde traktaties etc. In Deventer gaat de
Rivierenwijkschool, met haar nieuwbouw langs de Amstel
laan, ook een Gezond (en zelfs Groen) Schoolplein krijgen.
Ontworpen door Wenkce Habermann (ook IVN-lid!).

Geschiedenisboek
Bodems ontstaan niet in één nacht. Kijk maar eens naar je
eigen compostbult, die in gunstige omstandigheden zo'n
twee jaar nodig heeft om enkel de organische stoffen te
verwerken. Het voordeel van deze ‘trage’ bodemprocessen
is wel dat de bodem onder onze voeten een soort geschie
denisboek is. De taal waarin het is geschreven is door bo
demkundigen en sedimentologen ontcijfert.
Daarover de volgende keer meer.
Zie ook: JaarvandeBodem.nl
& #JaarvandeBodem
Esther van Assen

Landelijk IVN wil haar netwerk van natuurouders gaan
uitbreiden met nog meer natuurouders, die alle gezonde
schoolpleinen ook een handje helpen met natuureducatie.
Wellicht straks ook in Deventer, samen met de Ulebelt?!
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Jaar van de Das
Het gaat goed met de dassenpopulaties rondom Deventer.
Het aantal bewoonde burchten blijft constant of neemt iets
toe. Je vangt nu zelfs geluiden op dat er te veel zijn, terwijl
in de jaren 50 nog op dassen werd gejaagd. Aan de natuur
beschermers de taak burgers ervan te overtuigen dat de das
er bij hoort. De burchten liggen in houtwallen en aan bos
randen. Soms loopt een gegraven gang een akker in. Het
menu bestaat uit regenwormen, slakken, bessen en fruit.
Voor de larven van de langpootmug keert hij graag de zoden
van fraai aangelegde gazons om. Aan ons om uit te leggen
dat de graswortels al door de larven waren afgevreten.
Wat doen de leden van de dassenwerkgroep van het IVN
voor de das? Jeroen en ik hebben ons werkgebied ingedeeld
in ten noorden en ten zuiden van de A1. In 2002 ben ik
begonnen met één burcht. Nu zijn het er 14, waarvan 7
bewoond, 6 belopen en 1 verlaten. Er waren vier burchten
met jongen waarvan ik er elf heb gezien. Op bijgaand kaartje
staan de plekken ten zuiden van de A1 aangegeven. In Oxe
staat de geur- en geluiddichte kijkhut opgesteld, de dasmo
biel van Landschap Overijssel. Op afspraak kunnen acht
personen het familieleven van de das bekijken. Dit zal zeker
meer begrip kweken voor de das in de natuur van Overijs
sel. Onder de A1 zijn drie buizen aangelegd, bedoeld als
dassentunnel. Ten noorden van de A1, met als centrum het
landgoed Oostermaat, zijn zeker zes bewoonde burchten.
Ze worden door Jeroen gevolgd en hij weet door sporenon
derzoek de gewenste informatie te verkrijgen. Bovendien
gaat dat sneller dan observeren. Verder hebben we in het
hele gebied dezelfde problemen: pogingen om burchten te
verstoren, kapotte wildrasters, dreigende beschadiging bij
kapwerkzaamheden en onveilige oversteekplaatsen. Zon
der te beweren dat er sprake is van een noodtoestand, onze
aandacht blijft nodig!
De Nederlandse Zoogdiervereniging en Das en Boom heb
ben 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Das. Ze organise

ren dit jaar een landelijke telling van de burchten en of deze
in gebruik zijn. Dit wordt per kilometerhok in kaart ge
bracht. De burchten zijn niet altijd gemakkelijk te vinden.
Op basis van de kwaliteit van onze waarnemingen in het
verleden zijn Jeroen en ik op persoonlijke titel uitgenodigd
daaraan mee te doen en onze terreinkennis van de omge
ving in te brengen. Omdat het ondoenlijk is om alle burch
ten in de gaten te houden, zijn ook andere dassenliefheb
bers gevraagd om mee te helpen. We gaan ons best doen!
Jan Oosterman

Dassenlezing
Mark Zekhuis, werkzaam hij Landschap Overijssel, zal op
23 april een lezing houden over de das. Zoals jullie wellicht
weten is de das één van de dieren van 'het jaar van ...'.
Mark zal het hebben over marterachtigen in het algemeen
en natuurlijk vooral over de das. Daarbij worden zijn
ecologie en leefgewoonten besproken. De verspreiding
in Europa en Nederland komen voorbij en dan wordt ingezoomd op zijn leven in een landschap. Hoe gebruikt hij
het landschap en hoe moet dat er dan uit zien? Ook hoe
het nu met de das in Nederland gaat komt aan de orde.
Afsluitend laat hij enkele filmpjes zien zodat je een beter
beeld hebt van hoe de das zich beweegt en hoe sociaal
ze zijn. De lezing is om 20 uur in de Ulebelt.

WoesteLand
IVN Deventer heeft zelf geen jongerenafdeling meer, maar
landelijk is die er wel! Deze afdeling heet WoesteLand en
is landelijk actief. Het is voor jongeren tussen 12 en 30 jaar.
WoesteLand organiseert diverse jongerenvakanties in Ne
derland en het buitenland, midden in de natuur, waarbij
altijd een steentje wordt bijgedragen aan het behoud van
het gebied. Bijvoorbeeld door de boswachter te helpen met
beheerwerkzaamheden. Want net als IVN, werkt ook
WoesteLand aan een duurzame samenleving door mensen
zelf de natuur te laten beleven. Daarnaast is er bij Woeste
Land vooral heel veel ruimte voor plezier, gezelligheid en
het maken van nieuwe vrienden met dezelfde interesses.
Meer informatie vind je op www.woesteland.nl & Facebook,
of neem contact op met Alina Salomon, projectleider
WoesteLand: a.salomon@ivn.nl of 06 - 1880 8488.
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Goed op pad na
paddenavond
Jaarlijks informeert Amfibieënwerkgroep IVN Deventer
belangstellenden aan het begin van het seizoen over haar
werkzaamheden voor de paddentrek. Dit keer vertelde
gastspreker Raymond Creemers van Reptielen, Amfibieën
en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) over onderzoek
van RAVON om amfibieën veilig op hun plaats van bestem
ming te laten komen.
RAVON
RAVON heeft de website www.padden.nu opgezet. Zeker
78 amfibieënwerkgroepen geven telresultaten voor 120
locaties door, waardoor er een goed beeld ontstaat van
wanneer, waar, welke amfibie voorkomt. Die gegevens
worden gebruikt in de media, voor onderzoek, voor be
scherming van bijzondere soorten en ter onderbouwing van
gewenste voorzieningen, zoals faunatunnels en schermen
om de dieren zo veilig mogelijk te laten oversteken.
Padden in de put
Onderzoek door RAVON wijst uit dat er in Nederland
jaarlijks honderdduizenden tot een paar miljoen amfibieën
en andere kleine zoogdieren in straatkolken terecht komen.
Dit naar aanleiding van een steekproef: in 526 putten zijn
782 dieren gevonden. Onderweg naar hun voortplantings
water komen de dieren een hindernis tegen: de hoge
stoeprand. Ze lopen erlangs voor een opklimmogelijkheid.
Ze tuimelen zo in een straatkolk, kunnen er niet uitkomen
en verdrinken of verhongeren.

uitklimmogelijkheid. Zitten de padden toch ‘in de put’, dan
helpt een ladder: een metalen lat met gaatjes, een werings
strip (materiaal waarmee vogels onder dakpannen geweerd
worden), of een begroeiingsmat (materiaal waarop planten
hechten bij vijvers). De mat werkt het best: 90% van de
dieren klimt na een nacht uit de put. De verstelbare kikker
trap van Vivara is een kant-en-klare oplossing.
Licht op Natuur
De goudkleurige ogen van de pad zijn 500.000 keer lichtge
voeliger dan onze ogen. Ze kunnen daarom in het donker
‘zien’: een grofkorrelig beeld zonder kleur. Uit onderzoek
van Roy van Grunsven, ‘Licht op Natuur’, blijkt dat padden
aangetrokken worden tot donker en rood licht. Bij wit en
groen licht blijven ze wachten tot het licht uit is en trekken
pas tegen de ochtend. Deze lichtvoorkeur kan worden in
gezet bij bescherming, bijvoorbeeld geen wit licht bij een
faunatunnel.
Paddentrek in Deventer
Mocht je zin hebben om mee te helpen bij de paddentrek
die duurt vanaf eind februari tot begin april:
Kijk op www.paddentrekdeventer.nl en meld je aan!
Monique Stillebroer, Amfibieënwerkgroep

Door verlaging van de stoep, schuine vlakken aan weers
kanten van de put, of door een afwateringsgoot in het
wegdek, kunnen de padden veilig op pad. Een rooster
plaatsen in bestaande straatkolken biedt soulaas: water
kan wegstromen, maar de pad kan er niet in vallen. In
Deventer plaatsen vrijwilligers 120 van dergelijke ‘padstel
lingen’ in putten.
De industrie houdt zich inmiddels ook met het probleem
bezig door straatkolken te ontwerpen met geïntegreerde

Hier doen we het voor: de pad op trektocht

Wat de paddentrek zo bijzonder maakt vertellen deze quotes:
“Houdt het gekwetter van vogels in de schemering op en het is zwoel, vochtig weer, dan weet je: de padden gaan lopen.”
“Kinderen hebben ‘padden-ogen’: zij hebben zo een halve emmer vol, terwijl een volwassene al blij is met 2 dieren.”
“Sociale competitie: Wie de eerste pad vindt, is de koning van de avond. Wie de meeste vindt, is de keizer.”
“Meedoen betekent dat je een ‘nachtelijk geheim’ deelt.”
“Het is een vorm van natuureducatie: jonge kinderen willen er alles van weten en meedoen en zelfs opgeschoten jongeren vinden het interessant.”
“Liever 1 pad in de emmer, dan 10 doodgereden op de weg.”
“De paddentrek luidt het voorjaar in.”
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IVN
Drie letters, die een kleur gaven aan het leven tijdens mijn
pensioen-tijd. Eerst in Almelo en vanaf 1997 in Deventer.
Er gebeurde ook toen veel in het IVN. Wie eenmaal een
excursie meemaakte onder de kleurrijke leiding van Ben
Spoelstra, wilde de volgende niet missen. Hij was toen al
tien jaar natuurgids en zei dat hij zich “er rijker door
voelde geworden…”
Wie veel wilde leren tijdens een wandeling, kon terecht bij
Herman Roelofs. Die wist overal een zinnig verhaal over te
houden. En als je dan later zijn verslag las in het bulletin,
was dat als een college achteraf. Ria Rippen leidde het ge
heel met vaste hand. Joke Bandel zorgde nauwgezet dat
alles in het blad terechtkwam, terwijl Jan Geschiere de
penningen beheerde. We werden verrassend welkom ge
heten in het blad met een berichtje. Dat waren we niet
gewend, maar ’t deed plezierig aan. Ik meldde me aan bij
de schoolwerkgroep, excursies en redactie en liep mee in
de lopende activiteiten. Zo maakte ik Miep Leppink mee in
haar bijzondere manier van excursies leiden, hoe Thery
Weulink het jeugdwerk organiseerde en Carla Slange een
duidelijk stempel drukte op het werk via haar ‘buitenbeeld’.
Binnen de redactiegroep was de column van Fred Rabe altijd
een verrassing: geinig, vol met ongewone opmerkingen,
maar vaak vroeg je je af: is dit iets voor een natuurblad?
In 1998 schoof Joke Bandel haar redactiewerk, na lang
aarzelen, naar Worp 5. Toen werd het menens: elke drie
maanden moest er een bulletin ontstaan. Bert de Graaf was
hierin de technische rots in de branding, die al lang met dit
bijltje hakte. Er ontstond een Jeugdhoek in het blad, de ‘
Natuurvriendenclub’ ging van start, dat z’n thuishonk
kreeg in de huidige ‘Ulebelt’, wat niet altijd goed paste.
Al met al, een levendig geheel, dat IVN in de laatste jaren
van de twintigste eeuw. Veel werk, veel voldoening, ’t hield
me wel van de straat.
Hans Stegeman

- Zo zag in 2003 de Jeugdhoek eruit.

Ganzenveer
Word ik gevraagd een ganzenveerstukje te schrijven en zeg
ik nog ja ook. En dan te bedenken dat ik de gruwelijkste
hekel had aan schrijven met een kroontjespen!
Een ganzenveer. Lang leve laptop en tekstverwerker!
Laat ik me even voorstellen: Hans Husselman, geboren in
Deventer. Voor mijn studie naar Delft, civiele techniek met
drinkwater en afvalwater als specialisatie. Voor mijn werk
heb ik grotendeels in ontwikkelingslanden gewerkt aan
drinkwatervoorziening, sanitatie, kleinschalige irrigatie en
waterbeheer in Afghanistan, Bahamas, Tanzania, Malawi,
Zimbabwe, Filippijnen, Afghanistan, Egypte en Zuid Afrika.
Na mijn terugkeer in Deventer realiseerde ik mij dat ik van
de Afrikaanse natuur meer wist dan van de Nederlandse.
Via Anja ben ik bij het IVN terecht gekomen en ben nu
betrokken bij de amfibieënwerkgroep en sinds de laatste
maanden van vorig jaar geïnfecteerd met het virus voor
zwammen. Eens kijken of dat virus dit jaar stand houdt.
Met mijn werk heb ik veel met natuur/milieu te maken
gehad, maar dan meer op beleids- of wetgevingsterrein. Ik
zou wat van mijn Afrikaanse natuurervaring met jullie
willen delen en dan kan ik vertellen over de “big five”
(olifant, leeuw, luipaard, buffel en neushoorn), maar ik
houd het op iets veel kleiners.
Hoe fascinerend is het om te zien hoe het Afrikaanse zusje
van de kolibrie voor de rode hibiscusbloemen voor- en
achteruit kan vliegen om al fladderend nectar uit de bloem
te halen; Als ouders van heel jonge kinderen was er geen
betere wens dan stokstaartjes in je tuin te zien. Stokstaart
jes jagen namelijk op slangen, maar genoten ook van ons
groene keukenafval. Wat mij intrigeerde was dat bij aan
komst een paar stokstaartjes op strategische punten gingen
zitten (op staart en achterpoten, rug recht, kop omhoog:
vandaar de naam stokstaartje) als bewakers, terwijl de rest
in de tuin naar eten speurde.
In Zimbabwe woonde ik niet ver van Matopos National Park.
Een keer met mijn dochter op een uitkijkpost hoorden we
geritsel net voor ons tussen gras en rotsblokken en daar
zagen we een olifantsmuisje. Even later kwamen er een
paar Japanse toeristen en vroegen waar wij naar keken.
Mijn dochter zei “olifantsmuis”. Met een beteuterd gezicht
draaiden ze zich om en gingen weg. Zou U mijn dochter
geloofd hebben?
Hierbij draag ik de Ganzenveer over aan Luud Wissing.
Hans Husselman
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Raadselplaatje:
Barnsteenslak
Waarschijnlijk heeft iedereen er wel eens eentje gezien in
onze omgeving, zeker in de buurt van de rivier waar een
vochtig milieu is: de barnsteenslak. Het is een klein slakje
(tot 2,5 cm), doorschijnend (geel)bruin van kleur, te vinden
in riet, hoog gras of in een moerasbos. Ze komen voor tot
in Siberië. In Nederland komen in 4 soorten voor, maar uit
elkaar houden is voer voor specialisten. Het grappige is dat
ze altijd net niet in hun huisje passen en er zal dus altijd
wat slak uitsteken.
Zoals de meeste slakken zijn ze tweeslachtig, wat in de
praktijk betekent dat er zich bij de paring één gedraagt als
een mannetje en de ander als een vrouwtje. De eitjes
worden langs de waterkant afgezet in vochtig mos of aarde
of bij (water)planten.
Onze ecologische boer Jopie Duynhouwer kwam met een
bijzondere waarneming over dit slakje. Onderstaande tekst
en bijbehorend filmpje zijn van zijn hand.
Dit diertje heeft soms last van een parasiet die de gewoon
te heeft om zich op een bijzondere wijze voort te planten
via de slak. Leucochloridium paradoxum is een parasitaire
platworm die het grootste deel van zijn leven doorbrengt
in het lichaam van een vogel. Via de uitwerpselen van
vogels komen de eitjes van de parasiet op land terecht.

De eieren ontwikkelen zich tot larven en deze larven infec
teren de barnsteenslak. Eenmaal geïnfecteerd, gaan de
tentakels van de slakken uitpuilen totdat ze op veelkleuri
ge maden lijken. Om er zeker te zijn dat de nepmaden weer
het pad naar de vogel vinden, kruipt de slak naar een open
plaats. Dat doet hij niet uit vrije wil, maar omdat de parasiet
hem daartoe dwingt! Als de slak eenmaal bovenin een plant
is aangekomen gaan de uitsteeksels pulserende bewegin
gen maken. Door de kleur en de pulserende beweging
trekken zij vogels aan die vervolgens de slak opeten. Dit is
dus een bewust door de parasiet uitgelokte reactie wat tot
gevolg heeft dat deze weer in de eerste gastheer terecht kan
komen: een vogel. Ook zoogdieren die de slak opeten
kunnen voor de verspreiding zorgen. Via het darmstelsel
komen ze wel weer een keer naar buiten en dan worden
weer andere slakken geïnfecteerd. Mocht de slak niet
worden opgegeten, dan zwellen de uitsteeksels op een
gegeven moment zodanig op dat ze open barsten. Ook
daardoor worden de larven verspreid in de omgeving en
kan het proces weer verder gaan. Het is dus niet altijd koek
en ei in een slakkenleven!
Zie ook: http://youtu.be/3UXw5G8CAi4
Mike Hirschler
Volgende raadselplaatje: wat is hier aan de hand?

