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Stem voor natuur!
Natuurorganisaties in Europa roepen het publiek op een
duidelijk signaal te geven aan de Europese Commissie om
de regels voor natuurbescherming in stand te houden. Er
zijn aanwijzingen dat deze commissie de regels wil afbreken. Daardoor dreigt de natuurwinst van de afgelopen
decennia verloren te gaan. De natuurorganisaties vragen
de hulp van het publiek in om de Commissie te laten weten
dat de natuur in Europa moet worden beschermd. In Nederland kan iedereen zijn stem laten horen via www.
stemvoornatuur.nl en de sites van Vogelbescherming
Nederland, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Natuurmonumenten.
Tot 24 juli organiseert de Europese Commissie een publieksconsultatie over de Europese regels voor natuurbescherming. Deze consultatie biedt de kans om de
Commissie te laten weten dat Europeanen wel degelijk
hechten aan een gezonde leefomgeving. De gezamenlijke
natuurorganisaties roepen daarom iedereen op om deze
enquête in te vullen. Via www.stemvoornatuur.nl en de
websites van Vogelbescherming Nederland, Het Wereld
Natuur Fonds en Natuurmonumenten kan dat op een
eenvoudige en snelle manier.
Bron: Vogelbescherming Nederland, 26 mei 2015
Meer info op: www.natuurbericht.nl/?id=13953&Eid=16635

Fotowedstrijd
Natuur in de stad
In het kader van het 40-jarig jubileum van IVN Deventer
schrijft het organisatiecomité een fotowedstrijd uit. De drie
beste foto’s ontvangen een vermelding en een prijs. De
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht en ze krijgen
hun foto op canvas afgedrukt in formaat 50 x 70 cm. Van
alle ingezonden foto’s worden de drie prijswinnaars en een
selectie uit de overige inzendingen tentoongesteld in de
Ulebelt, uiteraard met naamsvermelding. Natuurlijk wor
den de winnende drie foto’s gepubliceerd in Buitenwijzer.
Wil je meedoen? Stuur dan je digitale foto (jpeg) in zo hoog
mogelijke resolutie naar natuurindestad.ivn@gmail.com.
Vermeld bij de foto’s je naam, wat je foto voorstelt en waar
die genomen is. Bijv.: “Bert XYZ, klimop bij de Zandpoort”.
Vermeld ook je leeftijd als je nog geen 18 jaar bent.

Inleveren Kopij
Kopij Buitenwijzer Herfst 2015:
Uiterlijk inleveren op zondag 16 augustus 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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Spelregels
Deelnemers zijn leden en hun huisgenoten of donateurs
van IVN Deventer. Thema is natuur in de gemeente Deven
ter. Per persoon kunnen maximaal 2 foto’s worden ingele
verd. Deelnemers zijn geen professioneel fotograaf. De
foto’s mogen beperkt bewerkt worden (uitsnede maken,
contrast, helderheid aanpassen e.d. zijn toegestaan). Slui
tingsdatum van inzending is 1 augustus. Over de uitslag
kan niet worden gediscussieerd. Verstoor de natuur niet bij
het fotograferen! De jury bestaat uit 3 leden van onze ver
eniging. Zij zullen bij hun beoordeling niet alleen letten op
de kwaliteit, maar ook of het thema duidelijk terug te
vinden is in de foto.
Maike Nelissen

IVN deventer

Buitenwijzer
Van de redactie
Volop zomerkriebels in dit nummer, met miljoenpoten, veel leuke
excursies (ga ook eens bij de IVN-buurafdelingen kijken!), pad
denpoelen, EHBO-avonturen, worstelingen in het woud, zombies
en nog meer spannende en interessante artikelen. Dit jaar viert
IVN Deventer haar 40-jarig jubileum. Een verslag zal in het vol
gende nummer staan, nu gaan we het eerst bescheiden vieren.
Wij zijn benieuwd wat het wordt! Jullie komen toch ook?
Veel leesplezier en alvast een fraaie zomer gewenst!
Zonnige groet van de redactie
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Een geslaagde
EHBO-avond
We waren maar met een klein gezelschap, 10 mensen. Een
paar jaar geleden hadden we ook al eens een geslaagd
avondje EHBO en ook dit keer hebben we er veel van opge
stoken. Uiteraard horen zaken als reanimeren e.d. er voor
een niet-EHBO-er niet bij, maar het is wel interessant om
een aantal beginselen te weten. Onze docent was Willy de
Ruyter van de EHBO-afdeling Deventer. Willy is als EHBOer o.a. actief voor de scouting en ook het IVN kent hij goed.
Als onderwerpen kwamen een aantal ‘eenvoudige’ zaken
voorbij: bloedneus (ergens tegenaan gelopen), snijwonden
(denk o.a. aan de knotters onder ons), insectenbeten (teek
en wesp), grotere verwondingen en bijbehorende bloedin
gen (uit boom gevallen of zo), pols- en armbreuken (uitge
gleden). Hierbij werden enkele praktijkervaringen tijdens
excursies en vakanties als leidraad gebruikt.

en daarna was Esther aan de beurt

Nog een paar medische natuurtips van Hans Berndsen:
duizendblad kan je gebruiken om wonden te ontsmetten
en gekneusd klimopblad is erg goed tegen alle soorten
insectensteken.
En zo kwamen wij de avond makkelijk door. Omdat herha
ling ook hier de kunst van het leren is, gaan we proberen
over één of twee jaar wederom zo’n avond te beleggen.
Met dank aan Willy de Ruyter.
Mike Hirschler

onze secretaris als proefkonijn

Het voornaamste bij al deze zaken is dat er een EHBO-doos
aanwezig is en dat de hulpverlener het hoofd koel houdt
en de aard van een verwonding of situatie herkent. Daar
naast is het plakken van een pleister natuurlijk net als
wanneer je dat thuis zou doen. Maar het aanleggen van een
noodverbandje, een drukverband of een mitella waren toch
wel heel nuttig om bij elkaar te oefenen. Het ziet er allemaal
zo makkelijk uit, maar in de praktijk …. Kortom: oefening
baart kunst, zelfs bij deze eenvoudige handelingen.
Ook spraken we over de organisatie rondom een ongeval.
Dat is zeker zo belangrijk! Hierbij geldt vooral dat je niet
alleen een opgeladen telefoon bij je hebt, maar ook dat je
precies weet waar je bent. Ga bij jezelf maar eens na of je
dat altijd wel weet. Wij waren ervan overtuigd dat het
daaraan nog wel eens schort. Verder laat je een gewonde
nooit alleen als dat niet nodig is. Het beste is zelfs om met
twee personen bij de gewonde te blijven om elkaar te helpen
en eventuele hulptroepen (ambulance, familie die moet
ophalen) terzijde te staan.
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Het jaarrond
tuintellen?
De laatste jaren zijn de tuintellingen van vogels en vlinders
erg populair gebleken. Het leverde ook steeds meer bijzondere en wetenschappelijk interessante gegevens op.
Daarom is besloten om het tellen in de eigen tuin jaarrond
te gaan doen.
Vogelbescherming, de Vlinderstichting, RAVON, EIS,
SOVON, VZZ en FLORON werken samen in dit grootste
waarnemingsproject van Nederlandse tuinen. Het project is gestart op 21 maart van dit jaar.
In Engeland bestond al een soortgelijk project vanaf 1995,
de Garden Bird Watch, maar dat ging alleen over vogels.
Nederland gaat verder en neemt alle flora en fauna mee.
Iedereen kan naar eigen keuze onderwerpen tellen.
Zie voor meer informatie en hoe je kunt inloggen en hoe
je waarnemingen kunt invoeren: www.tuintelling.nl.

IVN deventer

De paddenpoel
In het voorjaar trekken padden, kikkers en salamanders
naar water om zich voort te planten. De bevruchte eitjes
worden door de zon 'uitgebroed'. Hoewel ook andere wa
teren gebruikt worden leidt de amfibieëntrek vaak naar een
paddenpoel, een waterpoel van vaak niet meer dan vijf of
tien meter in doorsnede.
Trek
Een paddenpoel is eigenlijk een amfibieënpoel. De dieren
gebruiken het water als voortplantings- en kinderkamer,
verder zijn het landdieren. Overwinteren doen ze onder
dood hout, in de strooisellaag, in holen en gaten in de grond
of in kelders. Zodra temperatuur en luchtvochtigheid in het
vroege voorjaar enige tijd boven een bepaald minimum
stijgen, begeven ze zich naar hun favoriete poel of ander
water. Dit is de amfibieëntrek. Salamanders zijn het eerst,
daarna volgen massaal de gewone pad en de bruine kikker.
De maximale trekafstand van een kamsalamander is en
kele honderden meters, maar een pad legt soms wel 4 tot
5 km af om het voortplantingswater te bereiken.

De paddenpoel als paradijs (foto Jan Bergwerff).

Poelenbeheer
Om geschikt te zijn voor amfibieën heeft de poel een flauw
aflopende noordoever nodig waar de koudbloedige dieren
zich door de zon kunnen laten opwarmen. Een paddenpoel
mag niet in verbinding staan met water waarin vis leeft,
larven zoals kikkervisjes worden opgegeten door de vissen.
Bomen en struiken zijn vooral aan de de zuid- en westkant
niet gewenst; ze houden zonnestraling tegen waardoor het
water voor de voortplanting te laat op de juiste temperatuur
komt. Ingewaaid blad zorgt bovendien voor een minder
goede waterkwaliteit. Een gevarieerde kruidlaag rond het
water met nectarplanten is belangrijk omdat dit insecten
aantrekt die als voedsel kunnen dienen voor de amfibieën.
Soorten als bies, gele lis en watermunt passen goed bij een
paddenpoel. Onderhoud, zoals het ''schonen'' om verlan
ding tegen te gaan, wordt in het najaar gedaan als er geen
amfibieën meer in de poel zijn. Een gedeelte wordt onbe
roerd gelaten om een veilige (vlucht)plek te behouden voor
het aanwezige waterleven.

Eindstand van paddentrek in Deventer, door Amfibieënwerkgroep IVN.

Oostermaet
Excursie op landgoed de Oostermaet op 1 maart 2015.
Na een ochtend met hevige buien treffen we het 's middags:
het is droog en de zon schijnt zelfs! We gaan op pad met 30
deelnemers en 5 gidsen; Hans, Femke, Betsie, Tonni en Ria.
Op de zandwegen is veel water blijven staan, af en toe
moeten we naast de paden lopen wat de tocht extra
avontuurlijk maakt.
Sinds 1980 is de Stichting IJssellandschap eigenaar van
landgoed de Oostermaet. De laatste decennia is er veel werk
verricht; de eendenkooi is weer zichtbaar gemaakt, de
jachthuizen zijn gerestaureerd, evenals de boerderij De
Oostermaet. Bij de Letteler Leide is ruimte voor water en
natuur gerealiseerd. Veel redenen om een excursie te
houden door dit gebied!
Dankzij een geldelijke bijdrage van barones van Hemert en
de inzet van vele vrijwilligers is de eendenkooi in oude
staat hersteld. In het open terrein is nu het patroon van de
oorspronkelijke eendenkooi goed te zien: sloten en vijvers
omgeven door honderdjarig oude eiken. Hier werden
vroeger overvliegende wilde eenden gelokt met tamme
lokeenden en daarna geschoten. Van een echte eendenkooi
met pijpen is waarschijnlijk nooit sprake geweest.
Geen excursie zonder verassingen; deze middag zien we
géén eenden maar wel twee reeën lopen in het bos en ie
mand ontdekte sterrenschot. De wandeling is heel afwis
selend. Bij boerderij de Oostermaet krijgen we een goede
indruk van het cultuurbeheer van Stichting IJsselland
schap. Op de deel wisselen we ervaringen uit onder het
genot van een kop koffie of thee.
Ria Elders

Lang bestaande paddenpoelen zijn vaak gegraven als
drinkplaats voor het vee. Sinds 1980 zijn er veel nieuwe
poelen aangelegd in parken en natuurgebieden. Sommige
werden zelfs 'meegenomen' in het ontwerp voor een
nieuwe woonwijk. Ook creëren mensen wel een padden
poel in hun achtertuin. Voor het aanleggen van nieuwe
poelen wordt, onder voorwaarden, subsidie verstrekt.
Jan Bergwerff
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Groene Glibbers 32.
Worstelen in ’t woud
Kranige kevers zijn het, die herten. Het vrouwtje van het
vliegend hert wordt niet zo groot als het mannetje, maar
ze heeft kleine krachtige kaken waarmee ze gaten kan
bijten in eikenschors. Handig, want het sap uit de wond is
het voedsel voor de torren. De dames lokken de heren met
geurstoffen in hun poep. De mannen zijn in de meerderheid
en hebben dus een probleem: hoe bemachtigen ze een
vrouwtje? Ze bezitten een buitenboordmodel bovenkaken,
die eruit zien als een gewei. Niet dat vrouwlief daarvan
onder de indruk is, maar het mannetje dat de andere kerels
van de tak af duwt of werpt, kan met het vrouwtje paren.
Fijn dat de dames van die sterke kaken hebben, want hij
mag meeprofiteren van de beschadigingen die zijn liefje
heeft geknaagd. De liefde van de man gaat tenslotte door
de maag en al helemaal als het sap is gaan gisten...
Te bewonderen rond de schemering in juni/juli: Noord-Oost
Twente, de Veluwe, ten oosten van Nijmegen en in ZuidLimburg.
Jeanette Boogmans

niemand exact hoe vaak deze misdrijven voorkomen in
Nederland. Dit komt deels doordat daders hun illegale ac
tiviteiten goed weten te verbergen en deels doordat mis
daad tegen wilde dieren vaak lastig te herkennen is. “Met
de campagne Wildlife Crime willen we hier verandering in
brengen en van de geruchten harde cijfers maken. Zolang
de omvang van het probleem niet duidelijk is zal er ook
niets veranderen aan het beleid”, aldus projectleider Ar
noud de Vries.

De Das (foto: Meldpunt Wildlife Crime)

Het meldpunt is uitsluitend bedoeld voor in het wild leven
de dieren die vallen onder de Flora- en Faunawet. Denk
aan dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief,
steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters,
sijsjes en vinken. Via het meldpunt kunnen alle vermoede
lijke gevallen van misdaad tegen wilde fauna worden ge
meld. Wanneer er echter sprake is van gif of een vergiftigd
dier, meld dit dan ook telefonisch bij de politie (0900-8844).
Dit in verband met de veiligheid van mens en (huis)dier.
Met de meldingen wordt in kaart gebracht waar de meeste
misstanden plaatsvinden, welke dieren slachtoffer zijn en
hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens wordt het
probleem aan de kaak gesteld. Het meldpunt is gekoppeld
aan het BOA registratiesysteem. Iedere melding is hierdoor
direct inzichtelijk voor politie en bevoegde handhaver.
Partners
Het meldpunt is onderdeel van de campagne Wildlife Crime
en is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. De
Campagne wordt ondersteund door Staatsbosbeheer,
KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en
provincies.
Het meldpunt is te vinden via melden.wildlifecrime.nl.
Voor wie meer wil weten over de campagne, of een vraag
wil stellen, zie: www.wildlifecrime.nl.
Bericht afkomstig van natuurbericht.nl.

Faunamisdrijven
Vernielde dassenburchten (kortgeleden ook nog in ons
eigen gebied), geschoten buizerds, vergiftigde vossen,
omgezaagde nestbomen, stroperijen van vissen en zang
vogels. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van misdrijven
tegen in het wild levende dieren. Het Meldpunt Wildlife
Crime doet een oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen
en oren open te houden in het veld en (vermoedelijke)
misdrijven door te geven via het meldpunt vervolging wilde
fauna.
Regelmatig krijgen handhavers in het veld meldingen dat
wilde dieren gedood, verwond of gevangen zijn. Toch weet
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl
woensdag 1 juli - 14.00 uur
Adventure-tocht bij Infocentrum Den Nul; IVN Wijhe-Olst
Info: ijsselnatuurkids@gmail.com
De kosten zijn € 3,50 per keer per kind
vrijdag 3 juli - 09.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling
Klein Noordijk Twello
Start: P Welkoop Twello, H.W. Iordensweg 79, Twello
Info: Gerrie Roetert, tel. 06 - 25135575
vrijdag 3 juli - 22.00 uur
Locatie: Berg en Bos, IVN Apeldoorn
Thema: Wandelexcursie vleermuizen
Info en aanmelding (verplicht): tel. 06 - 23435974
zondag 5 juli - 14.00 uur
Wandeling Nieuw Rande
Thema: Geologie en bodem
Start: P Nieuw Rande, IJsseldijk in Diepenveen
Info: Esther van Assen, tel. 06 - 50736634

dinsdag 21 en 28 juli - 19.30 uur
Zomeravondwandeling Kootwijkerveen
op zoek naar water; IVN Apeldoorn
Start: receptie vakantiepark Rabitt-Hill
Info: Harry Nijhof, tel. 055 - 3601634 of 06 - 10395729
woensdag 22 juli - 19.00 uur
Rondleidingen Heemtuin Veermans Hof IJsselflora
Aanmelden: Annet van der Veen, heemuin@ivn-wijhe-olst.
nl of tel. 0570 - 523937
zondag 26 juli - 14.00 uur
Fietstocht Grote Veld en langs de Berkel; IVN Noord- en
Midden Achterhoek
Start: Eetcafé De Zonnebloem, Zutphenseweg 103, 7241 SC
Lochem. Lengte 25 km.
Info: Gerard Wesselink, tel. 0575 - 441489
zondag 2 augustus - 14.00 uur
De heide inspireert; IVN Zutphen/Warnsveld
Start: Ingang Gorsselse Heide, Elzerdijk Eefde, t.o. kartbaan
Informatie: tel. 0575 - 492059
vrijdag 7 augustus - 09.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling;
Locatie: Rijsterborgherpark, Deventer
Thema: Bomen
Info: Gerrie Roetert, tel. 06 - 25135575

maandag 6 juli - 19.00 uur
Zomeravond op de heide Eefde; IVN Zutphen-Warnsveld
Start: hoek Reeverdijk/Elzerdijk
Info: tel. 0575 - 543824
zondag 12 juli - 14.00 uur
Wandeling Landgoed Velhorst
IVN Noord-Midden Achterhoek
Start: Parkeerplaats met informatiebord van Natuur Monu
menten aan de Lage weg nabij de Almenseweg.
Info: Nienke Elshof, tel. 0573 - 250903
woensdag 15 juli - 19.00 uur
Avondwandeling in Zutphen, IVN Zutphen-Warnsveld
Thema: Natuur in de stad
Start: Nieuwstadspoort
Info: ktengrotenhuis@kpnmail.nl of 0575 - 471995

8

Buitenwijzer

IVN deventer

zondag 15 september - 10.00-17.00 uur
Salland Natuur Fair Heeten; IVN Raalte
Locatie: landgoed Groot Zwaaftink Heeten
Van 10.00 tot 17.00 uur
zondag 15 september - 14.00 uur
Wandeling Landgoed Dorth;
IVN Noord- en Midden Achterhoek
Thema: Water
Start: ten noorden van Harfsen, te bereiken via de Jufferdijk,
zijstraat van de N339
Info: Wim van de Brink, tel. 0575 - 441107

zaterdag 15 augustus - 19.30 - 24.00 uur
Avondactiviteit i.h.k.v. 40 jaar IVN-Deventer
Lichtjeswandeling Kolkbos voor alle leeftijden!
Start: P begraafplaats Tjoenerhof, Averlose Houtweg,
Diepenveen
Info: Gerrie Roetert, tel. 06 - 25135575
zondag 16 augustus - 10.00 uur
Gentiaanwandeling; IVN Raalte
Start: Boetelerveld, Schoonheetenseweg Raalte; P achter
huisnummer 19
Kosten: gratis voor leden Landschap Overijssel en IVN,
anderen € 3.00 pp
donderdag 27 augustus - 19.00 uur
Avondwandeling Ravensweerd; IVN Zutphen-Warnsveld
Start: Ravensweerdsweg/Bruggenweerdsweg, Gorssel
Info: ktengrotenhuis@kpnmail.nl of tel. 0575 - 471995
vrijdag 4 september - 09.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling.Tuylermarkenpad
Terwolde
Thema: Klompenpad
Info: Gerrie Roetert, tel. 06 - 25135575
zondag 6 september - 14.00 uur
Wandeling in centrum Deventer; IVN Deventer.
Thema: Planten en bloemen
Info: Gerrie Roetert, tel. 06 - 25135575

vrijdag 2 oktober - 09.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling Rande
Thema: Paddenstoelen
Info: Gerrie Roetert, tel. 06 - 25135575
zondag 4 oktober - 11.00-15.00 uur
Jaarlijkse paddenstoelenevenement van IVN Deventer op
Nieuw Rande. Info volgt.
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/ivn-raalte
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst

Even inzoomen...
Dit is rood guichelheil.
Een prachtig plantje met voor Europa unieke scharlakenrode bloemen. Het zijn heel kleine bloempjes, maar oh zo
mooi. En wat een bijzondere naam! Je kan het ook in onze
streken vinden, meestal op voedselrijke akkers of dijken.
Er bestaat ook blauw guichelheil, overigens niet te verwarren met de blauwe variant van rood guichelheil. Het
verschil zit hem erin dat de kroonslippen van blauw guichelheil in tegenstelling tot rood guichelheil geen of
minder dan dertig klierharen hebben. Dit soort dingen
houdt je scherp!
Mike Hirschler
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Sporenexcursie Oxe
Op 5 april hielden we voor publiek een sporenexcursie op
het landgoed Oxe. De opkomst was redelijk groot en dat
betekende dat we in drie groepen van ieder ongeveer 12
mensen op pad gingen.
In Oxe is altijd veel te vinden, maar zóveel? Het is zoals
altijd weer een kwestie van leren kijken. En als je bijvoor
beeld nooit het spoor hebt gezien van een bruine rat, zul je
ook echt niet herkennen. Een paar onbeduidende puntjes
in de modder zou net zo goed iets anders kunnen zijn.
Sporen zoeken is ook soms een kwestie van geluk hebben.
Gelukkig had het de dag ervoor geregend en dus was er ook
veel modder om sporen in te kunnen vinden.
Het werd een echt ontdekkingsreis. Het rijtje: vossendrol,
marterpoep, vogelpoepjes, eekhoornvraat aan dennenap
pels, boomklevervraat aan in eikenschors geklemde beu
kennootjes, sporen van ree, bruine rat, mens, hond, kat en
paard, wildwissels, huisjes van bladmineerders op hulst,
uitvlieggaten van boktor en andere insecten, gaatjes van
houtworm, holen van grote bonte specht en zwarte specht,
holletje van een bosmuis, graafsporen van das (neusputjes
heet dat), reeënslaapplaatsen, territoriummarkeringen van
reebok, kruipspoor van regenworm, zwerfafval van de
mens, aangevreten hazelnoten door muizen en gekraakte
hazelnoten door eekhoorn, pootafdrukken van das, vos en
haas, pootafdrukken van waarschijnlijk merels, zang van
veel verschillende soorten vogels (ook een spoor natuur
lijk), sterrenschot, een dode pad, een dode bosmuis,
slijmspoor van slak, vraatsporen van kevers en toevallig
ook nog een geocache.
Het was mooi weer, de sporen waren super en de mensen
waren enthousiast. Dat doen we vast nog een keer!
Met dank ook aan de andere gidsen Jeroen, Tom en Hans
van den Berg.
Mike Hirschler

Voorkant van Thijsse’s Zomer, uit 1907

150 jaar Thijsse
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse werd ge
boren. De boodschap van deze natuurbeschermer van het
eerste uur is nog steeds actueel. Daarom organiseren de
Heimans en Thijsse Stichting, Thijsse’s Hof, de KNNV en
IVN in 2015 diverse activiteiten onder het motto ‘Thijsse
Natuurlijk’. Ter nagedachtenis van Thijsse, maar vooral om
zijn gedachtegoed in ere te houden.
Onlangs ontvingen alle afdelingssecretarissen een pakket
je met informatie over het Jac. P. Thijsse-jaar. Er zijn enke
le landelijke activiteiten, maar het is ook voor IVN- en
KNNV-afdelingen een mooie aanleiding om samen aan
dacht te besteden aan deze grondlegger van de natuurbe
scherming in Nederland.
Alle afdelingen ontvingen vier korte artikelen over Thijsse.
Schrijver is Hans van Os, IVN’er en kenner van Thijsse.
Afdelingen kunnen de artikelen gebruiken voor de eigen
afdelingsbladen, maar ook aanbieden aan lokale of regio
nale media, zoals huis-aan-huis-bladen. Dan is het een
goed idee als de afdeling zelf ook activiteiten organiseert.
In het pakketje zitten bijvoorbeeld tips voor het organiseren
van een Thijsse-excursie. Een korte cursus of informatie
avond over Thijsse is ook denkbaar.
Op de websites van IVN en KNNV vind je komende tijd meer
informatie over landelijke activiteiten. Bijvoorbeeld een
symposium van de Heimans en Thijsse Stichting over
stadsnatuur, 29 augustus in Gemeentemuseum Den Haag.
Frank Berendse, hoogleraar in Wageningen en voorzitter
van Heimans en Thijsse Stichting heeft een wandelapp
gemaakt met o.a. een Thijssewandeling op Texel (gratis te
downloaden via de iTunes App Store en Google Play Store).
Er zijn enkele nieuwe publicaties, zoals het rijk geïllustreer
de boek ‘ Thijsse’s hof, natuurtuin van Kennemerland’. Dit
boek is verkrijgbaar in de boekhandel of via www.bekking
blitz.com. In het voorjaarsnummer van Mens en Natuur
publiceerden we een uitgebreid achtergronddossier over
leven en werk van Jac. P. Thijsse. KNNV zal in het zomer
nummer van Natura extra aandacht besteden aan Thijsse.

Wie heeft hier gegeten? Hans geeft uitleg.
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Uit: Stuifmeel mei 2015 - IVN landelijk.
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Jaar vd Struikspin

Jaar van de Bodem

De struikspin Anyphaena accentuata is een mooi spinnetje,
maar niet zo gemakkelijk te vinden. Hij zit op of onder
bladeren van bomen en struiken. Door op boomtakken te
kloppen kun je deze redelijk algemene soort vinden. Nu de
struikspin is verkozen tot Spin van het jaar wordt er een
uitgebreid onderzoek gestart, gericht op de verspreiding en
levenswijze van de soort.

De bodem onder onze voeten is een geschiedenisboek dat
ons leert over ons verleden en de gezondheid van onze
ondergrond. Nederland is de sedimentputje van NoordEuropa want een groot deel van het water met daarmee
sedimentafvoer, uit het noorden van de Alpen, stroomt
door Nederland. Door de tijd heen worden er nieuwe lagen
sediment bovenop de vorige afgezet, laag op laag.
Na het afzetten van deze sedimenten door water en wind
krijgen bodemvormende processen de vrije hand om sedi
ment om te zetten naar ‘Bodem’. Door onze bodems te
onderzoeken, komen we te weten wat het klimaat bij ons
was in vroegere tijden, en welke gronden goed voor bewo
ning of landbouw waren en waar onze voorouders liever
geen voet neerzetten.

Struikspin

Opnieuw Jaar van
de Spreeuw
Alweer? Vorig jaar was het toch ook al het jaar van de
spreeuw? Ja, weer. Het gaat nl. echt niet goed met de
spreeuw. Ondanks dat het een van de meest voorkomende
soorten ter wereld is, holt de populatie sinds de jaren 70
achteruit en we weten niet waarom. Tussen 1984 en 2012
nam de broedpopulatie af met 4% per jaar. Daardoor is er
nog maar 40% over t.o.v. de tachtiger jaren. Ondanks dat
de achteruitgang de laatste jaren wat minder is, gaat het er
niet beter mee. Reden dus voor actie en aandacht.
Vroege Vogels voorzag vorig jaar 100 vrijwilligers van
spreeuwenkasten met camera’s. De waarnemers, verspreid
over het land, bekijken regelmatig via de webcam hoe de
spreeuwen in de kast het doen: aantal eieren, aantal jongen,
etc.. Het onderzoek wordt dit jaar voortgezet. Een oproep
aan ons allen: zet al je spreeuwenwaarnemingen, vooral de
broedgevallen, op waarneming.nl.

De bodemvorming wordt beïnvloed door het basismateriaal
(moedergesteente of sediment), klimaat (temperatuur en
vochtigheid), reliëf en drainage, flora en fauna (inclusief
menselijke activiteit) en natuurlijk tijd. Deze vijf factoren
bepalen samen welke veranderingen (chemisch, fysisch en
biologisch) het basismateriaal ondergaat en daarmee welk
soort bodem wordt gevormd. De verschillende bodems zijn
nu ook van elkaar te onderscheiden: dat noemen we bo
demclassificatie.
Hoe meer tijd een bodem heeft om tot ontwikkeling te
komen, hoe meer onderscheid er ontstaat tussen de ver
schillende bodemlagen. Willen we weten op welk soort
bodem we staan, dan wordt meestal gekeken naar de bo
venste 1m. Met een Edelmanboor halen we die eerste meter
bodemprofiel uit de grond. Vervolgens kijken we naar de
samenstelling, zoals fractie zand, klei, vegetatieresten en
biologische activiteit zoals graafgangetjes van wormen.
Ook belangrijk is de verdeling van duidelijk van elkaar te
onderscheiden lagen in het bodemprofiel: de horizonten.
Dit onderscheid tussen de verschillende horizonten wordt
weer veroorzaakt door bodemvormende processen. Denk
aan ophoping van organische stoffen (bv veen), uit- en in
spoeling van voedingsstoffen, humus, metalen en klei,
oxidatie (roest) en reductie (vergrijzing) door verdroging of
vernatting van de bodem. Uiteindelijk kunnen we een naam
plakken op de meter grond die we omhoog hebben gehaald.
Rondom de IJssel kom je voornamelijk een combinatie
tegen van rijke rivierkleibodems en podzolbodems. Weten
hoe die er precies uitzien? Kijk op www.geologievanneder
land.nl/ondergrond/bodems.
Esther van Assen

Mike Hirschler
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Samen de natuur in
Uitgesorteerde zaden: links tarwekorrels en rechts gespleten lupinekorrels
met de mooie oranje kleur.

Graanopschoner
Een van onze collega's, die veel granen teelde, is gestopt
met zijn bedrijf. Niet alleen teelde hij veel graan, hij had
ook alle bijbehorende opslag, een droger, graanschoners,
etc. Eén van die wonderbaarlijke machines is ondertussen
bij ons terechtgekomen, de graanschoner. Het is zo'n ma
chine die doet denken aan een Charlie Chaplin-film (Mo
dern Times?), waarbij ik net als Chaplin ook langs de ma
chine loop, hier en daar een klepje open zet en weer dicht
doe, op zeven klop en de machine regelmatig vul met graan.
Als ik de machine buiten zet en ermee aan het werk ga,
stopt werkelijk elke wandelaar om te vragen wat ik in he
melsnaam aan het doen ben.

Deventer Beweeg Onderzoek DOET van Suzan Vrijkotte is
een 26 weken durend onderzoek naar het effect van bewe
gen op het geheugen. De uitvoering ligt in handen van
Zorggroep Solis en Stichting IJssellandschap. De deelne
mers, thuiswonende ouderen met geheugenproblemen en
mensen uit zorginstellingen in Deventer, krijgen wekelijks
een begeleide wandeling, een fysio-training voor kracht,
balans en uithoudingsvermogen en ondergaan voor- en
nametingen t.b.v. het onderzoek. Sinds eind maart 2015
doet Stichting IJssellandschap een beroep op ons, Tonni
van Elk en Anja Timmermans, als IVN-begeleiders van deze
wandelingen.

Iedere dinsdagochtend wandelen wij met een vaste groep
ouderen en vrijwilligers over Nieuw Rande om het land
schap en prachtige park te verkennen. Naast natuurbele
vingsmomenten en verhalen over de historie die wij met
verve aan de man brengen, zijn ook beweegmomenten
tijdens de wandeling ingepast onder begeleiding van een
enthousiaste fysiotherapeut.

De trieur

Eigenlijk gezegd begrijp ik het apparaat ook niet helemaal.
Er zijn allereerst twee ventilatoren en twee windkanalen,
daarna zijn er twee zeven: een grove zeef, die grote zaden
hoort te verwijderen, en een fijne zeef, die het kleine on
kruidzaad er uit moet filteren. En daarna komt dan het
meest onbegrijpelijke onderdeel van het geheel: de ‘trieur’
(vrij vertaald: ‘sorteerder’), die ronde onkruidzaden scheidt
van langwerpige tarwekorrels. Er wordt veel over de exac
te werking van de ‘trieur’ gespeculeerd, niemand weet het
precies, maar, het werkt. Op de foto zie je de schoner in vol
ornaat en onder het resultaat: Geschoonde lupine.
Jopie Duynhouwer, ecologische boer op De Bannink

De sfeer is gemoedelijk. De lengte van de wandeling
stemmen we af op de conditie van de ouderen en we kiezen
voor rollator-toegankelijke paden. Enkele deelnemers zijn
al dik in de tachtig! Elke week opnieuw genieten deelne
mers én begeleiders van al het moois dat het landgoed
biedt. De eerste wandeling was een echt vuurdoop: ondanks
de storm gingen we toch op pad, natgeregend kwamen we
terug. Alle keren daarna is het prima wandelweer gebleven.
De deelnemers ervaren de ochtend als een gezellig uitje. Ze
worden door Solis aan huis opgehaald, maken praatjes
onderweg en doen hele nieuwe ervaringen op doordat we
alle zintuigen aan bod laten komen: zien, horen, proeven,
ruiken en voelen! Tonni en ik vullen elkaar goed aan,
hebben aan een half woord genoeg. Om voeling met de
groep te houden lopen we beiden wekelijks mee. En zo
doorlopen de mensen bewust de lente, beginnend met kale
bomen, ontwakende padden, speenkruid, bosanemoon
tjes, salomonszegels, kikkervisjes en het nieuwe, zachte
blad aan de verschillende bomen, de broedende zwaan,
jonge meerkoeten, vogelgeluiden, etc.
Ik kijk weer uit naar de volgende dinsdag, laat mezelf ook
verrassen door dat wat er is, elke keer opnieuw. Het is lang
niet duidelijk óf en wát er beklijft bij de deelnemers, maar
deze ochtenden zijn goud waard. Ik hoop dat veel ouderen
ook in de toekomst mogen blijven genieten van deze uit
stapjes.

Geschoonde Lupine

Zomer 2015

Anja Timmermans
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Een miljoen poten?
Wereldwijd zijn er 8.000 soorten miljoenpoten bekend,
maar deskundigen schatten de totale miljoenpotenfauna
op maar liefst 80.000 soorten. In Nederland hebben we er
ruim 50.
Miljoenpoten zijn een ondersoort van de duizendpoten. Ze
leven van planten en rottend materiaal, slechts enkelen
zijn carnivoor. Ze zijn erg nuttig in het ecosysteem, want
ze ruimen enorme hoeveelheden dood plantaardig mate
riaal op. Het grote verschil tussen miljoenpoten en duizend
poten is dat de miljoenpoten 2 paar poten per segment
hebben en de duizendpoten één paar. Overigens hebben ze
natuurlijk nooit zoveel pootjes, bij ons komt het aantal
poten niet boven de 40.
Als je altijd al in het bezit had willen zijn van een zoekkaart
om in ieder geval de hoofdgroepen uit elkaar te kunnen
houden, dan kan je deze hieronder vinden,. Zie ook:
http://vroegevogels.vara.nl/fileadmin/uploads/VroegeVogels2012/
be_users/pdf/miljoenpootzoekkaart.pdf.
Mike Hirschler
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Nieuwe Positieflijst! Ganzenveer: de
Achterhoek
Wist je dat je thuis een Dagestaanse Toer, een Parmawal
labie, een Mentawai-eekhoorn of bijvoorbeeld een Borneo
steelvarken mag houden zonder of slechts met een beetje
toestemming?

Deze soorten, en vele andere, komen naast kat en hond
voor op de nieuwe ‘positieflijst’. Na 22 jaar is deze lijst er
gekomen en dit jaar is hij van kracht, ondanks dat nog niet
alle zoogdieren zijn beoordeeld. Maar men zegt dat dat dit
jaar nog gaat gebeuren. Op de positieflijst staan alle zoog
dieren die je wel of niet als particulier mag houden. Het
maken van de positieflijst was nodig omdat er jaarlijks veel
‘exoten’ worden aangeboden aan opvangcentra.
De lijst bestaat uit 3 groepen:
1: Diersoorten die gehouden kunnen worden zonder toe
passing van specifieke houderijvoorschriften. Voor deze
dieren gelden wel de algemene welzijnseisen. Hier staan
ook onze kat en hond op. Totaal nu 51 soorten.
2: Diersoorten die gehouden kunnen worden met toepas
sing van specifieke houderijvoorschriften. Ook komt er een
meldingsplicht. Op deze lijst staan vooral exotische eek
hoorns, stekelvarkens en zwijnen. Totaal nu 48 soorten.
3: Diersoorten die niet op de huisdierenlijst staan. Wie deze
dieren nu in huis heeft mag ze houden tot de dieren over
lijden, maar de dieren mogen niet meer gefokt worden.
Deze lijst bevat allerlei soorten spiesherten en muntjakken.
Download de 'Huisdierenlijst' en verbaas u:
vroegevogels.vara.nl/fileadmin/uploads/VroegeVogels2012/
be_users/pdf/huisdierenlijst.pdf

Dagestaanse toer als huisdier?

Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar als je ziet hoe
groot de lijst is (en waarschijnlijk nog groter wordt als de
andere zoogdieren ook beoordeeld zijn) dan is het toch
volslagen belachelijk dat de lijst van dieren die je NIET mag
houden zo klein is! En dan hebben we het nog niet eens
gehad over vogels, reptielen, amfibieën, insecten, spinnen
enzovoort. Die dieren horen wat mij betreft allemaal in een
dierentuin thuis en liefst gewoon in het wild. Toch? Maar
goed, er is een begin gemaakt (na 22 jaar!). En nu maar
hopen dat in de nabije toekomst (als de lijst moet worden
uitgebreid) redelijkheid en gezond verstand op kunnen
tornen tegen de commerciële belangen van de huisdieren
industrie en de verzamelwoede van bepaalde mensen. De
tijd zal het leren.
Mike Hirschler
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Sinds een kleine twintig jaar woon ik in Deventer. Daarvoor
woonde ik in de Achterhoek in de omgeving van Ulft.
In mijn jeugd woonde ik in een huis met een grote moestuin
en boomgaard. Ik werd hier bewust van de natuur door het
met een buks jagen op spreeuwen die het voorzien hadden
op onze kersenbongerd. Menige spreeuw van dichtbij be
wonderd. En geleerd hoe gietelingen (merels), lijsters,
mezen, enz. er uitzagen, want van mijn ouders mocht er
enkel op spreeuwen geschoten worden.
Ik fietste veel door mijn omgeving en kwam daar in plaat
sen zoals Megchelen, Netterden en Breedenbroek, waar de
tijd had stilgestaan en de rust heerste. 40 jaar later is er in
die plaatsen trouwens nog steeds niet veel veranderd.

Ulft, Oude IJssel bij Engbergen

Op die fietstochten genoot ik van de natuur zonder echt
bewust te zijn over wat ik allemaal om mij heen zag. Via
slingerende paden langs en door weilanden fietsend, door
een landschap wat werd afgewisseld door bossen (Mont
ferland, Engbergen, Idinkbos, de Wrange).
Verwonderen over het zien van duizenden kieviten in een
groot weiland en het laag overvliegen van een in mijn ogen
inmens grote roofvogel. (Wespendief) .
Ook cultuur-historisch genoeg te zien. In de directe omge
ving van Ulft een aantal grote kastelen met musea (o.a.
huize Bergh en wasserburg Anholt). Het leukste landhuis
is Landfort in de winter omdat je over de gracht rondom
het huis al schaatsend van het landgoed kon genieten.
Jaren later in Deventer tijdens de IVN-cursus pas geleerd
dat het Achterhoeks landschap een coulissenlandschap is
en dat de bossen op al die heuvels stuwwallen zijn die in
de Saale-ijstijd zijn ontstaan door het schuiven van landijs.
Tegenwoordig is een spreeuw natuurlijk een beschermde
vogel en zijn er gelukkig betere manieren uitgevonden om
je kersenoogst te behouden.
Luud Wissing
Ik geef de ganzenveer door aan Hans Stegeman

Megchelen, huis Landfort
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hoog hangt kunnen de sporen van de paddenstoel makke
lijker verspreid worden en daardoor andere mieren infec
teren. Hierdoor kunnen hele mierenkolonies worden
weggevaagd. Op zich schijnt dat niet echt een groot pro
bleem te zijn, want het voorkomt ook dat bepaalde mieren
soorten de overhand krijgen. Maar daar niet alleen. De vele
cordycepssoorten vallen ook heel gespecialiseerd andere
insecten aan als sprinkhanen, wandelende takken, vlin
ders, enzovoort.. Een regelaar/stabilisator in de natuur dus.
Als je een kippenvelveroorzakend filmpje hierover wilt
zien, ga dan naar Youtube en bekijk het filmpje hierover
met commentaar door David Attenborough. En nu maar
hopen dat die schimmels ons met rust laten!
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8
Mike Hirschler

Raadselplaatje:
Zombiemier
Wat je ziet is een mier met een paddenstoel op zijn kop.
Voor Nederland is dit een bijzonder verschijnsel, maar niet
in de tropen. Ondanks dat het geen Nederlands verschijn
sel is, vond ik het bijzonder genoeg om een plaatje van
internet te lenen en het op te nemen in deze rubriek.
Wat is er aan de hand? Een schimmel (paddenstoel) heeft
zich genesteld in de kop van de mier. Deze schimmel hoort
thuis in het geslacht Cordyceps, waarvan er meer dan 1.000
soorten bekend zijn.
De parasiet scheidt vanuit de hersenen van de mier chemi
sche stoffen af en neemt zo de besturing van de mier over,
die daardoor een totaal ander gedrag gaat vertonen. Ande
re mieren zullen proberen deze mier uit het nest te verwij
deren en buiten de kolonie te zetten, want zij zien aan het
veranderde gedrag blijkbaar dat er een groot gevaar dreigt.
De geïnfecteerde mier klimt dan in een grasstengel of in
een struik, klemt zich daar vast met de kaken en sterft.
Zoals je wellicht weet kost bij mieren (en bijvoorbeeld ook
wespen) het open doen van de kaken kracht en is het
sluiten een automatisme. Daardoor blijft de mier hangen
als hij dood is. Dan groeit er in een aantal weken tijd een
paddenstoel uit de kop van de mier. Omdat hij nu lekker

Raadselplaatje: wat zie je, wat is het en wat gebeurt er dan?

