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LEDENBLAD VAN IVN DEVENTER

40-jaar IVN Deventer
Lichtjeswandeling
Paddenstoelentocht!
IJsselgidsencursus
Beleef de natuur!

Foto voorpagina: Vossebessen (Esther van Assen)

Bestuurlijkheden
Terwijl het in de natuur nog volop zomert, zit het zomer
reces van het bestuur er bijna op. Toch hebben we de afge
lopen tijd niet stil gezeten. Het ligt al even achter ons, maar
20 juni hadden we een zeer geslaagd jubileum. Ook gingen
we een middag met Tom en Frens op stap, met zijn allen
met de trein naar Rheden als dank voor hun grote inzet in
het bestuur. Ook al zijn we allen volwassen, het leek wel
een schoolreisje. In het eerste gedeelte van de trein was
zelfs champagne, helaas gereserveerd voor een ander ge
zelschap. Tom en Frens moesten het doen met de inhoud
van een knapzak.
We wandelden door het prachtige natuurgebied, de Pos
bank richting Dieren. De weergoden waren ons goed gezind.
Terwijl we in het bos liepen was er een flinke hoosbui.
Dankzij de natuurlijke paraplu van de bladeren van de
bomen bleven we droog. Nu de schoolvakanties ten einde
lopen en allerlei activiteiten weer gaan beginnen, telt dit
ook voor bestuur. Begin september gaan we een bezoek
brengen aan IVN landelijk in Amsterdam om daar eens van
gedachten te wisselen over hoe wij in Deventer actief zijn
en waar we behoefte aan hebben. In de komende jaren op
weg naar ons volgend jubileum willen we ons als vereniging
blijven ontwikkelen en vernieuwen. Maar vooral elkaar
blijven ontmoeten en genieten van de natuur.
Hetty Arkink, algemeen bestuurslid

Nacht-van-de-Nacht
Voor wie er nog geen kennis mee heeft gemaakt: de laatste zater
dag van oktober, een paar uurtjes voor de klok weer een uurtje
terug gaat, is het de Nacht-van-de-Nacht! Dit landelijke evene
ment krijgt aandacht via ludieke activiteiten in …. het donker…

Inleveren Kopij
Kopij Buitenwijzer Winter 2015:
Uiterlijk inleveren op zondag 15 november 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 Nacht van de Nacht wordt jaarlijks georganiseerd om
het belang van donkerte en de nacht te benadrukken, voor
natuur, dieren, mensen en energiebesparing. Zo ook op de
Ulebelt, waar voor de elfde keer aandacht wordt besteed
aan deze bijzondere, extra lange nacht. Samen met IVN
Deventer, Vogelwerkgroep IJsselstreek en andere enthou
siaste clubs organiseert de Ulebelt een donkere wandeling
over het terrein, vol verrassingen, spannende hapjes en
onverwachte ontmoetingen. En wanneer de hemel stralend
helder is, dan wordt de wereld een stuk groter dan alleen
de donkere paadjes om je heen!
Als IVN verzorgen wij de nachtdierenpost. En ieder jaar
opnieuw lukt het ons om daar kleine én grote kinderen te
verrassen met verhalen over onze nachtelijke buren. Kom
dus samen met ons op zaterdag 24 oktober as genieten van
deze bijzondere avond bij de Ulebelt.
Meer info: www.nachtvandenacht.nl

IVN deventer

Buitenwijzer
Van de redactie
2015 gaat voor IVN Deventer zeker als een mooi Jubileumjaar de
boeken in. De afgelopen zomermaanden hebben we, met elkaar,
met leden en donateurs, met mede-organisaties en met zo veel
andere mensen samen kunnen stilstaan bij het verleden, heden
en toekomst van IVN Deventer en de groenbeleving waar wij deel
van uitmaken.
Duidelijk is dat wij ook voor de komende jaren de taak hebben
om ieder om ons heen te laten delen in het belang van de
'groen'wereld om ons heen, hoe minitieus soms ook. Dat dat niet
altijd makkelijk is, staat buiten kijf. Dat we niet altijd het respons
krijgen dat we graag willen, daar moeten we als organisatie de
uitdaging aangaan. Vaak ook weten we wel de mensen die we
ontmoeten enthousiast te maken, nieuwsgierig naar al dat moois
in en om Deventer.

In deze herfstige Buitenwijzer staan we daarom stil bij de jubile
umreceptie van 20 juni jl. Met dank aan de enerverende verha
lenverteller Koos van Zomeren is menigeen na die avond weer
nieuwsgieriger om zich heen gaan kijken. De duurzaamheidsquiz
van die dag laten we in etappes in komende edities aan bod
komen. De Lichtjeswandeling van 15 augustus verdient hier ook
zeker de nodige aandacht, daar waar we het animo moesten
missen op de avond zelf. En natuurlijk een impressie van de IJs
selgidsencursus 2015... tja, lees zelf maar op één van de komende
herfstige dagen.
Namens de redactie, Esther van Assen
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Vanuit de
Leeuwenbrug
De zomer is al bijna voorbij, het was een mooie periode om
even bij te tanken van het drukke voorjaar. Althans dat zou
je denken.
Niets is minder waar. Juist in de zomer zijn vele dieren druk
in de weer om hun jongen groot te brengen. Denk aan de
huiszwaluwen die eerst druk zijn om hun komvormige
kleinestjes onder een goot te metselen en daarna de hele
zomer bezig zijn om hun jongen groot te brengen, desnoods
zelfs met een tweede broedsel. Veel huiszwaluwen broeden
bij boerderijen of aan grote gebouwen. In kleine aantallen
ook in de bebouwde kom. Als er maar een richeltje is om
een beginnetje te kunnen maken voor hun nest.

Hét bestuur: v.l.n.r. Jeanette, Hetty, Klaartje, Ans en Mike.

Het Níeuwe Bestuur
Nou ja, zo nieuw zijn ze nu ook weer niet. Hun benoeming was
al in maart tijdens de ALV. Toch willen wij u nog even alle be
stuursleden voorstellen, want nog lang niet iedereen kent ze.

Deventer dagblad, 6 juli 1933.

Ze zijn behoorlijk plaatsgetrouw, zelfs van generatie op
generatie. In de wijk Zandweerd broeden bijvoorbeeld al
jarenlang huiszwaluwen. Ook nu nog, zij het in mindere
aantallen dan “eertijds”. Al uit de jaren dertig van de vori
ge eeuw is dat voor die wijk bekend getuige een oud be
richtje uit het Deventer Dagblad van 6 juli 1933. Al die
huiszwaluwen die in de wijk broeden is een mooi voorbeeld
van natuur in de stad. Met hun gekwetter en levenswijze
brengen ze levendigheid in de wijk. Diverse natuurliefheb
bers zetten zich in om de Huiszwaluwen voor deze wijk te
beschermen. Denken de natuurliefhebbers ook maar één
moment "De aantallen zijn zo afgenomen, laat maar zit
ten?" Nee gelukkig niet. Bij natuurbescherming geldt heel
duidelijk “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”.
Vorm je eigen tuin om in een tuinreservaat en zorg er on
dertussen voor dat de Provinciale Ecologische Hoofdstruc
tuur in tact blijft…
Erik Lam, Stadsecoloog Deventer

Voorzitter: Mike Hirschler. Werd lid in 1998 en is toen al
bijna meteen als algemeen lid in het toenmalige bestuur
gekomen. Hij maakte 9 jaar vol, waarvan 3 jaar als interim
voorzitter. Mike werd al snel actief in de cursuswerkgroep
en is dat nog steeds, naast een veelheid aan andere groepen.
Mike is goed thuis in vogels, paddenstoelen enz. en gidst
niet alleen voor ons IVN. Als voorzitter gaat hij er weer
helemaal voor, in gezelschap van ‘zijn’ vier dames!
Secretaris: Ans Coulier. Ans is in maart benoemd. Zij
volgde de natuurgidsencursus 2012/2013 en raakte al snel
geïnteresseerd in nieuwe media. Daarom koos zij er ook
voor om als eindopdracht bezig te gaan met de inmiddels
gerealiseerde QR-route op Nieuw Rande. Ans heeft o.a. de
nieuwsbrief onder haar hoede, want we willen de leden en
donateurs niet elke dag bestoken met mailtjes.
Penningmeester: Klaartje Arntzen was al penningmeester,
maar opteerde voor nog 3 jaar. Klaartje was ook al penning
meester van IVN Zwolle en toen zij naar Deventer verhuis
de en er iemand nodig was voor onze afdeling aarzelde zij
geen moment om hier ‘bij te tekenen’. Inmiddels heeft haar
methode van boekhouden ook de Vogelwerkgroep IJssel
streek bereikt, een succesvol gebeuren dus.
Algemeen lid: Hetty Arkink. Hetty zat samen met Mike al
eerder in het bestuur en is een korte periode ook voorzitter
geweest. Door omstandigheden moest zij daar toen van af
zien. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus
werd zij twee jaar geleden opnieuw bestuurslid. Hetty
houdt van een strakke vergadering en houdt daarmee de
anderen goed in toom; eerst vergaderen, dan de babbel.
Hetty is ook al jaren actief in de knotploeg en de kraam.

Huiszwaluwen aan de dakrand.
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Algemeen lid: Jeanette Boogmans. Jeanette zit al twee jaar
in het bestuur. Voelt zich goed thuis in de rol van algemeen
lid. Jeanette is vooral bekend van haar interesse in natuur
beleving en schreef daar zelfs een boek over. Ga met Jeanet
te op stap en de excursie is toch echt heel anders dan an
ders. Jeanette was een van de vaste begeleiders bij het Ui
terwaardenproject en is dat nu in de Speeluiterwaard bij
de Natuurderij.

IVN deventer

Dagvoorzitter Frens Westerbrink (links) stond voor een goed gevulde zaal, onder andere om Koos van Zomeren (rechts) aan te kondigen.

Jubileumreceptie
Op 20 juni jl. mochten we als IVN Deventer samen met onze leden
en natuurvrienden stilstaan bij 40 jaar actieve natuurbeleving in
en om Deventer, door óns IVN Deventer!
Kees van Mil vertelt over zijn impressie van de jubileumviering.
Toevallig was mijn oudste zus, Marijke, een weekendje in
Deventer. Samen met mijn vrouw Greta togen we gedrieën
naar de Mariakerk voor de viering van het 40-jarig jubileum
van IVN Deventer. De Mariakerk, een middeleeuwse, tot de
verbeelding sprekende locatie, was kleurrijk opgesierd met
kraampjes van de thema- en werkgroepen van IVN en
gaven een gevarieerd beeld van hoe actief het IVN na 40
jaar op verschillende terreinen bezig is.

pauze was het goed om iedereen van toen en nu weer eens
te zien en vooral te spreken. De oude herinneringen kwa
men dan ook spontaan weer naar boven.
Na de pauze was het woord aan Koos van Zomeren. Zijn
reputatie was, in ieder geval bij mij, hem vooruit gegaan:
een uitgesproken politiek geëngageerd, betrokken natuur
liefhebber. Dat is hij ook, maar in het echt is hij een be
scheiden en innemende man, die met mooie stilistische
vondsten en verborgen ironie zijn verhaal over de natuur
en de mensen vertelt. Zo had hij deze middag voor iedereen
een verhaal. Voor Greta was dat de bomengroep met witte
wieven in Lochem: een week eerder nog het toneel van een
avondvullende activiteit in het zomerkamp van haar
schoolklas. Voor mijn zus was dat de hond uitlaten langs
de oude Rijn in haar woonplaats Woerden, waardoor zij nu
met andere ogen naar haar eigen omgeving kijkt. Ik her
kende in de verhalen zijn columns in het programma
Vroege vogels van de VARA.
Al met al was het een mooi en gezellig jubileum!
Kees van Mil

De harde kern van de Amfibieënwerkgroep stond paraat met een stand!

Dagvoorzitter Frens heette ons welkom en IVN-voorzitter
Mike maakte ons duidelijk dat wij in een zeer bevoorrech
te positie waren dit laatste jubileum van IVN Deventer te
mogen meemaken. Op niet al te lange termijn zal IVN De
venter waarschijnlijk een fusie aangaan met KNNV Deven
ter om de milieueducatie in Deventer een "boost" te geven.
Cor Braams, directeur van de Ulebelt en lid van het IVN,
onderstreepte het belang van de Ulebelt (pas nog een
tweede prijs gewonnen) voor de milieueducatie van de
jeugd in Deventer. Mike en Gerrie kwamen met een duop
resentie over duurzaamheid en wisten hun publiek op
bijzonder leuke wijze interactief te betrekken bij hele
praktische vraagstukken over milieu en duurzaamheid.
Soms werden we op het verkeerde been gezet en waren de
antwoorden toch verrassend anders dan wij dachten. In de
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Het voorbereidingsteam op 20 juni, een laatste rustmoment.
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Groene Glibbers 33.
Mooie mot
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 nieuw harig huisdier kruipt ons leven binnen. Voor
‘Floenk’ richten we een bak in met verse bladeren van de
esdoorn. Volgens internet heet de nachtvlinder Plakker
(Lymantria dispar). Na verpopping weten we direct of het
een dame of een heer is; het vrouwtje is groot en wit, het
mannetje klein en donker. Op een ochtend zie ik in de
kweekbak een witte vlinder; een dame dus! We laten Floenk
snel vrij. Ze kan ondanks de enorme vleugels niet vliegen
en eten kan ze ook niet, alles is gericht op de paring. Binnen
een uur zit er een mannetje bij. De sprieten van de heer zijn
sterk vertakt zodat hij onze dame op afstand heeft kunnen
ruiken. Na een half uurtje is het mannetje verdwenen.

Onze plakker 'Floenk' als rups en volwassen dame (foto Linde de Leeuw).

Het eierleggen gaat moeizaam, ze worden afgedekt met de
kontharen van Floenk.
Volgend jaar weer feest!!!
Dan komen haar kinderen uit de eieren.
Jeanette Boogmans

Even inzoomen...
Dit zijn geen duinen in een woestijn, maar is het resultaat
van één nachtje de hoed van een paddenstoel op een stuk
papier leggen. Je krijgt dan een sporee. De kleur van de
sporee (per paddenstoel verschillend) is één van de
kenmerken waarmee je een paddenstoel kunt proberen
te determineren. Heb je misschien vroeger op school wel
eens gedaan? Loepje erbij en de resultaten zijn vaak
prachtig om te zien.
Mike Hirschler

Jenever vloeit over
nieuwe markepaal

Nieuwsgierig geworden naar deze beroemde paal? In de
cember gaat de IVN-excursie ook over Joppe, laten we er
eentje op drinken tegen die tijd!
Maike Nelissen

Een heus staaltje ‘uit de oude doos’: tijdens de Lichtjeswan
deling ter ere van het 40-jarig jubileum van het IVN, stuit
ik op een boek over Gorssel op de boekenkraam van de
infomarkt. Het boek over mijn huidige woonplaats trekt
meteen mijn belangstelling en thuisgekomen vind ik een
nog grotere verrassing. In het boek zit een krantenknipsel
(mei 1985!) en er staat een opdracht in:
“Door mijn echtgenote en mij aangeboden aan het IVN Deventer
als dank voor hun inzet in het algemeen en speciaal voor de ‘Mar
kepaal’. Wij hopen en vertrouwen, dat deze prettige en goede
samenwerking tot in lengte van jaren mag voortduren. Meneer
en mevrouw De Maes Janssens, Joppe, 1 juni 1985”.
Dit zijn de toenmalige kasteelheer- en vrouw van kasteel
het Joppe, waar inderdaad een markenpaal staat, geschon
ken door IVN Deventer. Zie ook het krantenknipsel. Deze
paal heeft al eens vervangen gemoeten, maar ik loop er nog
vrijwel wekelijks langs tijdens het wandelen door een van
mijn lievelingsgebieden. Grappig hoe deze sporen hier
kruisen.
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IVN Fotowedstrijd "Natuur in de stad"
Bij ons 40-jarig jubileum hoorde ook een fotowedstrijd met als
onderwerp ‘Natuur in de Stad’. Hier de winnaars!
De bekendmaking van de winnaars was gepland voor 15
augustus, tijdens de lichtjeswandeling, maar is door om
standigheden helaas niet doorgegaan. Om de drie winnaars
toch alvast in het zonnetje te zetten, hebben we als bestuur
besloten om in deze Buitenwijzer aandacht te besteden aan
de uitkomst van de fotowedstrijd.

Eerste prijs: Pimpelmees vliegt uit, door Mieke Meijer.

Bij de 17 inzendingen van negen fotografen kwam het
thema "Natuur in de stad" maar ten dele beeldend naar
voren. De jury heeft hier uiteraard toch kritisch naar geke
ken en heeft zich met verve gestort op de beoordeling van
de ingezonden foto’s. De jury, bestaande uit Hans Stege
man, Bert de Graaf en Sterre Delemarre, heeft drie foto’s
uit de inzendingen geselecteerd.

De prijswinnaars zijn:
1ste prijs: Mieke Meijer met Pimpelmees vliegt uit
2de prijs: Joke van Zetten met Doorkijkje Parkweg
3de prijs: Anja Timmermans met Stokrozen met fiets

Tweede prijs: Doorkijkje Parkweg, door Joke van Zetten.

De organisatie heeft voor alle drie de volgende prijzen ter
beschikking gesteld: een vergroting van een eigen foto naar
keuze op canvas en het boek Natuurfotografie.
Namens de jury en het bestuur:
alle drie van harte gefeliciteerd en ….. ga zo door!
Derde prijs: Stokrozen met fiets, door Anja Timmermans.
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Mike Hirschler & Carla Slange
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl
zondag 20 september 12-17 uur
Oogstfeest bij de Ulebelt over thema Eerlijk eten;
IVN is er met een leuke stand.
vrijdag 2 oktober 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling: Rande
Thema: Paddenstoelen
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 4 oktober 11.00-15.00 uur
Jaarlijkse paddenstoelenevenement op Nieuw Rande.

Zondag 4 oktober: Jaarlijkse paddenstoelenevenement.
Op zondag 4 oktober a.s. is het weer zo ver: het jaarlijkse
paddenstoelenevenement van de Zwamgroep van IVN
Deventer op landgoed Nieuw Rande.
Deze activiteit is op 4 oktober van 11 – 15 uur. Dan kan
iedereen weer op eigen gelegenheid op een rondje lopen
langs een heleboel paddenstoelen. Deze zijn voorzien van
bordjes met uitleg en leuke info. Onderweg staat nog
aanvullende info op andere bordjes. En nu maar hopen op
nat weer ervóór en mooi weer tíjdens deze dag! Tot dan!
Mike Hirschler, coördinator van de Zwamgroep.
woensdag 18 november 20.00 uur
Lezing: Steen- en kerkuilen, door Wied Hendrikx
Door: IVN Zutphen-Warnsveld
Kosten: € 3,50 voor IVN-leden
woensdag 18 november 19.30 uur
Mini-cursus: Watervogels
Door: IVN Apeldoorn i.s.m. KNNV
Inclusief een excursie op zaterdag 21 november.
Kosten: € 12,50. Informatie en opgave: Ineke Klaver,
055-5412107 en ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl
zondag 22 november 14.00 uur
Doorstapwandeling Gorsselse Heide
Door: IVN Zutphen-Warnsveld.
Info: 0575 - 493999
dinsdag 24 november 20.00 uur
Lezing: IJssellinie in Barchem, door J. Duyvenvoorden.
Door: IVN Noord-Midden-Achterhoek
Info: Erik Mol, 0573 - 251957

Vorig jaar waren er prachtige Elfenschermpjes te vinden.

zondag 18 oktober 14.00 uur
Herfstwandeling Gorsselse Heide
Door: IVN Zutphen-Warnsveld
Info: 0575 - 543824
zaterdag 24 oktober 19.00-22.00 uur
Landelijke Nacht van de Nacht
Nachtbelevingstocht bij de Ulebelt i.s.m. IVN

vrijdag 4 december 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling; Zoogenbrink.
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zondag 27 december 14 uur
Stevig-doorstappen-wandeling op 3e Kerstdag, Joppe
Info: Jaap Wolf, 06 - 1348 7959

zondag 1 november 14.00 uur
Herfstwandeling Zoogebrink
Info: Hans, 06 - 1348 7959
vrijdag 6 november 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling Apenhuizen (Bathmen)
Thema: Herfst
Info: Gerrie Roetert, 06 - 2513 5575
zaterdag 7 november v.a. 9.00 uur
Landelijke Natuurwerkdag
Steek je handen uit de mouwen!
Kijk op http://www.natuurwerkdag.nl/
donderdag 12 november 19.30 uur
Lezing: De Veluwe door de lens, door Geurt Besselink.
Door: IVN Apeldoorn
Kosten: € 3,- voor IVN-leden
Meer info: lezingen@ivn-apeldoorn.nl, 055 - 3662954

Herfst 2015

Grote oranje bekerzwam. Ook dit jaar op Nieuw Rande te vinden?

Links van naburige IVN-afdelingen
www.ivn.nl/apeldoorn
www.ivn.nl/noord-midden-achterhoek
www.ivn.nl/zutphen-warnsveld
www.ivn.nl/ivn-raalte
www.ivn.nl/de-grutto-wijhe-olst
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IJsselgidsencursus
Deventer en Zutphen zijn twee groene steden die sterk verbonden
zijn met de rivier de IJssel. Binnen beide IVN afdelingen bestond
dan ook al jaren de wens om meer kennis op te doen over de IJssel
om de passie voor de rivier verder te delen met publiek. In 2015
werd deze wens realiteit in de vorm van de IJsselgidsencursus.
Met 24 cursisten uit Zutphen, Deventer en omstreken was
het lokaaltje op de eerste avond gelijk goed gevuld. En onze
hoofden aan het einde ook. Een intensieve periode van 13
lessen, gegeven van eind februari tot eind mei, volgde.
Welke mooie, interessante, verbazende, trieste en belang
rijke zaken wij in deze lessen hebben geleerd, zullen jullie
tijdens de excursies rond de IJssel wel merken. Maar wat
er allemaal tijdens de lessen aan ervaringen is gepasseerd,
dat willen we jullie zeker niet onthouden!

IJsselgidsen met grondspies en zoutzuur in de weer op Cortenoever.

“educatieles” van Klaske ten Grotenhuis fietsten de gidsen
elkaar vanuit Deventer en Zutphen tegemoet, onderweg
foto’s makende van interessante excursiestops. Bij aan
komst bij Nijebeek werd de gebiedskennis gedeeld en uit
gebreid besproken. Tijdens de les Speuren naar Sporen
langs de IJssel van Jeroen Kloppenburg heeft Jeroen ons
kennis laten maken met een geheel nieuw gezichtspunt –
plat op de buik! Turen naar een klein stukje grond, en
nogmaals…, en nogmaals... Daarna werd ons in detail
voorgedaan hoe een ree, een haas, een rat en een pad zich
voortbewegen en hun sporen nalaten. Wij volgden.
De stoere gidsen onder ons kwamen zelfs op de fiets vanuit
Deventer naar Cortenoever! De verloren fietssleutel in het
glanshaverhooiland daar is nooit terug gevonden. De
grondspies die tijdelijk was geparkeerd om naar ander
moois, is wel weer terug bij de eigenaar.
Tijdens de vogelexcursie bij de Bolwerksmolen werden we
verrast door een knal even verderop. Een dode gans werd
vervolgens door een hond opgeraapt. Tja. En dat ook reeën
een goede maaltijd vormen, bleek uit de voorpoot die we
terugvonden op Cortenoever. Ook dit zijn onderdelen die
bij het gidsen en zeker ook bij het IJsselgebied horen.
Al met al een geslaagde cursus, die ons veel kennis en nog
meer passie en enthousiasme heeft opgeleverd voor ‘onze’
IJsselbeleving in brede zin. Laten we nu er op uit gaan om
deze passie over te brengen op het publiek langs de IJssel.
Esther van Assen

Door de knieën voor de sporen met Jeroen in de Ossenwaard.

Zo hoort bij de uiterwaarden natuurlijk water! En water
betekent voor gidsen ook nogal eens ‘doorwaden’. Wie zich
geen goed schoeisel had aangemeten tijdens buitenlessen,
kon rekenen op natte voeten. En reken maar, dat waren
meer gidsen dan gedacht. Deze ochtenden stonden ook
garant voor echt natte broeken bij het doorkruizen van een
prachtig hooiland in de regen.
Ook de gebruikte werkvormen tijdens de excursiedagen
hebben ons veel opgeleverd! Door een roulerend systeem
van groepjes tijdens de les van Adri Mulder kreeg iedere
gids een actieve rol om kennis over te dragen. Tijdens de
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Lichtjeswandeling in het water gevallen,
maar ........ waar was het water?

Het voorbereidingswerk op zaterdagmiddag 15 augustus: als iedereen weet wat gedaan moet worden, gaan samenwerken en hard aanpakken prima
samen: De 130 glazen potten worden gevuld met zand en waxinelichtjes, de constructie voor 'hoe sterk is een mier' wordt vakkundig opgebouwd.

Zaterdagavond 15 augustus stond de lichtjeswandeling op het
programma van ons 40-jarig jubileum. Het was alweer 5 jaar
geleden dat we zoiets organiseerden samen met Staatsbosbeheer
bij de Zoogenbrink. Toen kregen we een paar honderd enthousi
aste mensen 's avonds mee het bos in. Hoe anders pakte het deze
keer uit.
Onder de bezielende leiding van Gerrie was het oude
draaiboek bijgewerkt en een voorbereidingsteam van 8
personen gevormd: Gerrie, Carla, Tonni, Ria, Femke, Anja,
Jaap en Henriette, aangevuld met nog eens 27 enthousias
te helpers op de dag zelf. Er moesten dan ook legio taken
worden verdeeld, zoals parkeerwachten, kassapunten,
houtvuur aanmaken en broodjes bakken, catering, begelei
ding kinderactiviteiten, bemensing van de nachtvlinderactiviteit en vleermuizen spotten en natuurlijk verhalen
vertellen langs de lichtjesroute. Een goede afstemming en
samenwerking was dus noodzakelijk!
Het inrichten van het terrein met stands en activiteiten en
het uitzetten van de route van de lichtjeswandeling (ruim
130 potjes met zand en waxinelichtjes werden versleept)
vond plaats op de zaterdagmiddag. De vuurplaats stond
volledig onder water en werd deels leeggeschept, maar een
grondboor hielp goed het regenwater weg te laten lopen.

Het was een geweldige happening om met de hele groep
vrijwilligers zo de middag aan te pakken. En om 18 uur had
de kookploeg een maaltijd klaar staan: Je moet echt aan
alles denken bij dit soort gelegenheden!
Al 's middags kwamen er ‘sombere weersgeluiden' over ons
heen. De voorspellingen op de buienradar logen er niet om:
rond 21 uur zou het helemaal mis zijn boven ons, donker
rode vlekken voorspelden zware regenbuien. Helaas was
om 20 uur die voorspelling voor 21 uur nog niet veel anders.
Blijkbaar waren wij niet de enigen die de buienradar in de
gaten hielden, want bij de start van ons evenement, om
19.30, meldde zich slechts één moeder met twee kinderen.
“Was dat alles?” vroegen wij ons af. Mondjesmaat kwam er
iemand binnenzetten. En bij ons was het nog steeds droog!
Al met al mochten wij deze avond net 30 bezoekers verwel
komen. Dat was het teleurstellende aantal waar we toch
op 200-300 mensen hadden gerekend. Eén ding is wel zeker:
zij die het mochten meemaken genoten met volle teugen!
Het was enorm jammer dat, en dat wil ik hier toch ook wel
kwijt, veel van onze eigen leden ook niet de moeite hebben
genomen om even aan te wippen en te kijken wat we alle
maal op touw hadden gezet.

Natuurlijk was er ook tijd voor een kopje koffie en overleg tussendoor.
Nadat de vuurplaats met een grondboor en een emmer van al het water
was ontdaan, brandde het vuur prima. Goed werk!
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IVN deventer

Het zag er allemaal prachtig uit, vooral in het donker. Door
de bomen hingen linten lampjes, overal stonden waxine
lichtjes, ook langs de route door het bos. Hier en daar
brandden fakkels en werd de omgeving feeëriek verlicht.
Bij een groot vuur konden broodjes worden gebakken. In
een van de gebouwen konden kinderen aan grote tafels
uilenmaskers of een natuurschilderij maken. Ook kon je
meten of je net zo sterk was als een mier.

Ook bij de kassa was het gezellig, zeker met die heerlijke ijsjes.

Terugkijkend een paar conclusies:
Er wordt erg veel waarde gehecht aan de weersvoorspellin
gen. Zodoende hebben veel mensen een mooie én droge
avond gemist. En wij hun!
Het evenement is regelmatig via verschillende media onder
de aandacht gebracht. Ook stonden Carla en ik een paar
dagen eerder met een groot interview in de Stentor, waar
bij ook weer de lichtjeswandeling expliciet genoemd is.
Ben jij net zo sterk bent als een mier? Met een mooie, sterke constructie
en een aantal zware rugtassen kon iedereen de uitdaging bij Jaap aan.

Het Rode Kruis stond er met natuurboeken, Deventer
Energie vertelde over duurzaamheid en energie, Kwekerij
’t Nieuwe Veld stond open voor publiek en bood ruimte voor
stands van slagerij Groene Weg en de imkervereniging.
Langs de lichtjesroute werden de wandelaars getrakteerd
op Toon Tellegens ‘Het verhaal van de mier’, in 4 delen
voorgelezen door Esther, Hans Stegeman, Femke (in beren
pak) en Gonnie (bijgestaan door een in mierenpak verkleed
de Tonni). De fakkels bij de stoelen gaf een extra bijzonder
mystieke sfeer aan het bos en het verhaal.
Aan het einde van de droge (!) avond heeft het hele team
het hoognodige opgeruimd om daarna de avond met een
drankje af te sluiten, ondertussen genietend van de vele
nachtvlinders die op het verlichte vlinderscherm afkwa
men. De volgende ochtend waren er alweer 14 man/vrouw
present om de definitieve schoonmaak ter hand te nemen.
Toen bleek ook hoe veel eten en drinken er was overgeble
ven, dat maar ten dele terug kon naar de winkel.

Maar de belangrijkste conclusie is voor ons toch wel dat dit
evenement een prachtig stuk teambuilding is geweest. Niet
iedereen kende elkaar (even) goed. Dat is nu wel anders.
Het samen optrekken en klaarmaken van dit evenement
had ik ook op deze manier niet willen missen. Wat was het
een mooie en vooral gezellige dag met een geweldige ploeg
mensen! We zijn een grote IVN-club die met elkaar heel
wat werk kan verzetten in goede harmonie en samenwer
king. Aan ons heeft het niet gelegen, dat staat vast. De sfeer
was en bleef prima. We hebben als vereniging een geweldig
arsenaal aan gemotiveerde en enthousiaste mensen.
Bij deze veel dank en complimenten aan iedereen die
meegeholpen heeft om deze lichtjeswandeling, in ieder
geval qua organisatie en samenwerking, tot een absoluut
succes te maken! We zouden dit evenement met deze club
geweldige mensen zo weer op kunnen tuigen.
Mike Hirschler

V.l.n.r.: Femke als De beer, Gonni vertelt de levenslessen van De mus en Tonni in haar rol als De Mier!
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Het jaar van ...
Eekhoorntjesbrood
De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft 2015 uitgeroepen
tot het Jaar van het Eekhoorntjesbrood. Ze willen graag weten
waar het gewoon eekhoorntjesbrood zoal gevonden wordt. Het
algemene gewoon eekhoorntjesbrood komt in Nederland voorna
melijk in eiken- en beukenlanen voor.

Steel van de nog jonge exemplaren is buikig, later min of
meer cilindrisch tot dik, buikig, bovenste deel van de steel
bleekbruin met een wit netwerk. Onderste deel is wit met
soms ook een doorlopend wit netwerk. Eekhoorntjesbroden
leven in symbiose met bomen tot wederzijds voordeel. Ze
zijn afhankelijk van de boom waarmee ze in symbiose leven
en waarmee zg mycorrhiza’s worden gevormd. Een mycor
rhiza is een verbinding van het mycelium met de haarwor
tels van de boom.
Bron: Vroege Vogels

Vooral in de maanden juli, augustus en september komen
de eekhoorntjesbroden op vaak van oudsher bekende lanen
tevoorschijn. Ze worden hier meestal met meerdere
exemplaren bij elkaar gevonden en soms zelfs in tientallen
exemplaren of meer. De hoed heeft een doorsnede van 8
tot 30 cm. Hoedkleur bij jonge exemplaren wit tot bleek
bruin, bij veroudering toenemend hazelnootbruin met
witte rand. Gaatjes (poriën) bij jonge exemplaren zijn nog
wit, bij veroudering langzaam geel tot olijfgroen verkleu
rend, bij druk niet tot zwak blauw verkleurend. Vlees is wit
met een aangename geur, smaak mild, nootachtig.

Jaar van de bodem
In een gezonde bodem is een grote verscheidenheid aan bodemleven aanwezig. Dit bodemleven is van grote belang voor de
plantengroei. De dynamische interactie in de bodem tussen leven
de organismen en abiotische factoren, zoals grondsoort, structuur
en waterhuishouding bepalen samen hoe gezond de bodem is.
Waarom bodemleven?
Planten kunnen voor hun groei niet alle bouwstoffen
rechtstreeks uit de bodem onttrekken en doen daarom een
beroep op 'het bodemleven'. Bodemleven vervult diverse
functies, zoals de afbraak van plantenresten, mest en dode
bodemorganismen en vrijmaken van voedingsstoffen
hieruit (mineralisatie), de opbouw van organische stof
(humus), en de opbouw van een goede bodemstructuur
door het losmaken van te dichte grond, aan elkaar kitten
van bodemdeeltjes via slijmstoffen, het vermengen van
organische en anorganische stoffen én het beperken van
het aantal ziekteverwekkende organismen.
Hoeveel bodemleven?
Hoeveel bodemleven in een grond voorkomt varieert sterk
afhankelijk van grondsoort en bodemgebruik. Organische
resten worden het eerst door bacteriën en schimmels
omgezet, waarbij voedingsstoffen beschikbaar komen. Een
deel hiervan wordt weer door deze schimmels en bacteriën
opgenomen en zijn dan niet voor de plant beschikbaar.
Worden de bacteriën en schimmels door andere organis
men gegeten, dan komen de gebonden voedingsstoffen
(weer) vrij.
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Eencellige organismen (protozoën) vormen de belangrijk
ste groep die bacteriën en schimmels tot voedsel heeft.
Deze leven in een dunne waterfilm rond de bodemdeeltjes.
Wanneer de grond voldoende vochtig is kunnen ze zich
optimaal ontwikkelen.
Na de protozoën zijn de aaltjes een belangrijke groep, die
in het algemeen leeft van levende organismen. Aaltjes
kunnen schadelijk zijn wanneer ze de wortels van cultuur
gewassen aantasten. De meeste aaltjes zijn niet schadelijk
en leven van bacteriën, schimmels, andere aaltjes en algen.
De eerste groep die we met het oog kunnen waarnemen
zijn de springstaarten en mijten. Springstaarten kunnen
we in de herfst in plassen op het land vaak dood aantreffen.
Ook de kleine grijze beestjes die opspringen wanneer een
kamerplant water krijgt zijn springstaarten. Springstaarten
en mijten voeden zich met schimmels en bacteriën. Een
deel kruipt door bestaande gangen; anderen maken zelf
gangen en hebben dan invloed op de bodemstructuur. Er
zijn ook roofmijten die van andere bodemdieren leven.
En dan de wormen! Door hun graafactiviteit, hun grootte
en hun vermogen om grovere plantenresten te verkleinen
zijn ze van groot belang. Er zijn meerdere soorten, alle met
specifieke levenswijzen. De wormenpoep en andere resten
van organisch materiaal worden weer door de actinomy
ceten, schimmels en bacteriën verder afgebroken tot op
neembare voedingselementen voor de plant.
Voorkomen in de bodem
Het bodemleven concentreert zich op specifieke plaatsen
waar soms sterk van elkaar geïsoleerde ecologische even
wichten ontstaan met grote plaatselijke verschillen. Vlak
bij de wortels leven veel organismen die van de steeds af
stervende buitenste delen van de wortel leven. In kruime
lige grondblokken is meer dan gemiddeld lucht en voedsel
aanwezig die plaatselijk tot een hogere activiteit leiden. Zo
ook bij mest en losse plantenresten. Door deze plaatselijke
verschillen bevindt 90% van het bodemleven zich maar in
10% van het volume van de grond.
Esther van Assen

IVN deventer

Ganzenveer
Als je ouder wordt, kun je veel tijd overzien. Je hebt de
neiging terug te kijken, hoe alles ging en werd zoals het nu
is. In Heino groeide ik op als kind, vóór de tweede wereld
oorlog een agrarisch dorp. Een melkfabriek en een graan
molen vormden de industriële sector. Achter ons huis be
gonnen de graanakkers. Mijn ouders waren natuurgerichte
mensen, die het gezin betrokken bij het werk in de tuin en
hun natuurbeleving.
Het vervolgonderwijs vond plaats in Zwolle. Dagelijks werd
er dus zo’n 25 km gefietst. Behalve een getraind lijf leverde
het veel kijkervaring op en kennis van vogels en planten.
Tijdens de kweekschooljaren, waarin ik een opleiding tot
onderwijzer doorliep, was er ook aandacht voor natuuron
derwijs. Toen ik Louise leerde kennen kreeg het vogelen
een nieuwe dimensie: haar vader was ornitholoog en deed
vrij onderzoek aan o.a. spreeuwen en koolmezen.

Ook tijdens mijn werk als (hoofd)onderwijzer, was er veel
aandacht voor natuuronderwijs d.m.v. observatielessen in
en buiten de school. Tijdens de jaren in Almelo, waren we
proefschool voor het S.L.O. (Stichting Leerplan Ontwikke
ling). We werkten mee aan een Leerplan voor Natuuron
derwijs. Ik kan terugzien op een boeiende werktijd. Als
schoolteam bepaalde je metterdaad de leerdoelen en de
weg er naartoe.
Er is veel veranderd in de natuur tijdens al die jaren. Zes
jaren was ik onderwijzer in Utrecht en ons gezin woonde
niet ver van de Maarseveense plassen, een veengebied met
sloten en legakkertjes. Nu is het één groot meer, voor wa
tersport en oeverrecreatie. Geweldig voor veel mensen,
maar toch... In de Helmondse jaren was de afstand tot de
Strabrechtse Heide niet groot. Rond het Beuven waren in
vóór- en najaar kraanvogels te zien; er broedden geöorde
futen en dodaarzen. Nu is het gebied doorsneden met
mooie fietspaden en zijn er picknickplaatsen ingericht.
Veel mensen genieten ervan, maar toch... In Deventer
waren de Ossenwaarden een mooi, ruig gebied om te voge
len en te botaniseren. Nu heeft de rivier er ruimte gekregen.
Dat was nodig, ’t is mooi aangelegd en het belooft veel
goeds, maar toch…
Nederland is - en wordt steeds meer - één grote goedaangeharkte tuin ! Veel mensen bestraten de grond rondom
hun huis, overhoeken en drassige plekken worden met
zware machines opgeruimd en opgehoogd en aan het
cultuurland toegevoegd. Nuttig en voordelig, maar toch…
Megastallen rijzen als paddestoelen uit de grond, omringd
door raaigraslanden, waar geen bloem in bloeit en geen
insekten rondscharrelen. Jonge kieviten en grutto’s sterven
er een hongerdood. De melkproductie floreert, maar toch…
Wat heb je te zoek in natuurgebieden, waarvan de exploi
tatie gericht is op geldelijk gewin? Gelukkig zijn er ook
boeren, tuinders en grondbezitters, die daar genuanceerder
over denken, zijn er natuurverenigingen als het IVN die het
behouden en ontwikkelen van vrije natuur blijven bena
drukken en stimuleren. Zo valt er nog veel te genieten van
wat er leeft, groeit en bloeit, ja toch?

Hans Stegeman is ook een ervaren verhalenverteller: Tijdens de lichtjes
wandeling op 15 augustus jl vertelde hij over Tooon Tellegens' Eekhoorn.

Hans Stegeman
En de ganzeveer? Die geeft ik door aan Jan Geschiere.

Geitenoog
Anders dan bij veel andere wezens met ogen, hebben geiten
horizontaal rechthoekige pupillen. Deze grotere pupil geeft
hen het voordeel van een breder zichtveld en ook laat het
hen aan de rand van dat zichtveld nog volledig 3D zien, een
groot voordeel. Het betekent zelfs dat geiten min of meer
achter zich kunnen kijken!
Misschien denk je dat horizontale pupillen zeldzaam zijn,
maar ze zijn veel algemener dan je denkt. Ze zijn vooral
aanwezig bij dieren die vaak prooi zijn van andere dieren,
zoals koeien en veel vogelsoorten. Bij geiten is dit echter
makkelijker te zien omdat zij lichtere ogen hebben.
Als je dus denkt dat je ongemerkt een geit kunt besluipen,
heb je het mis. Zij zullen je zien en dat dankzij die vreem
de ogen.
Mike Hirschler
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In het nest bijten de mieren de broodjes eraf en gooien de
zaden naar buiten, waar ze kunnen ontkiemen. Prachtig
toch? Dit verschijnsel heet met een moeilijk woord myr
mecochorie, bestaande uit de Griekse woorden myrmex
(mier) en chorein (gaan of trekken). Het aanhangsel zelf
heet een elaiosoom, en dat weer is afgeleid van het Griekse
elaion, dat olie betekent.
Het is allemaal weer prima bedacht: mieren hebben een
hekel aan vocht en dus groeien juist de planten die mieren
voor de verspreiding nodig hebben (en dus mierenbroodjes
aan de zaden hebben) in meer droge omstandigheden. Daar
komt nog bij dat planten die zich zo verspreiden heel vroeg
bloeien zodat het zaad al in mei/juni rijp is. En dat hangt
natuurlijk weer samen met het feit dat mieren ook juist in
deze periode het meest actief zijn.

Raadselplaatje:
Mierenbroodje
Wat jullie zien zijn zaden met daaraan een zogenaamd
mierenbroodje. Als je geen pootjes hebt en geen windver
spreider bent, dan moet je namelijk wat anders verzinnen.
Er zijn nogal wat planten die een ‘truuk speciaal’ hebben
om ervoor te zorgen dat hun zaden wijd en zijd verspreid
worden. Maarts viooltje, speenkruid, hondsdraf, koren
bloem, bosanemoon, holwortel, winterpostelein, stinkende
gouwe, sneeuwklokjes, hondsviooltje en witte dovenetel,
om er maar een paar te noemen. In de Benelux komen meer
dan 200 plantensoorten voor die aan hun zaden zo’n aan
groeisel hebben.
Dat witte stukje aan het zaadje (hier wit trouwens, maar
het kan net zo goed oranje zijn of bijvoorbeeld bruin), dat
is het mierenbroodje. Het is een uitgroeisel van de zaad
huid. Die aanhangseltjes zitten stampvol oliën, koolhydra
ten en vitamines. Zeer voedselrijk dus en dat is precies waar
de mieren op uit zijn: energierijk voedsel voor hun larven.

De verspreiding met mierenbroodjes gaat meestal niet echt
ver, hoogstens enkele meters. Maar als het zaad gewoon
naar beneden zou vallen, komen de planten helemaal niet
snel vooruit. Sommige planten maken het de mieren zelfs
makkelijker om bij de zaden te komen. Na de bloei kan zo
een stengel naar beneden buigen, waarna de vrucht open
springt en de zaden op de grond vallen. Zo hoeven de
mieren geen halsbrekende toeren uit te halen om bovenin
de zaden te pakken te krijgen! Er zouden in Nederland
ongeveer 15 mierensoorten zijn die op deze wijze helpen
bij de verspreiding van zaden. De mier als tuinman!
Mike Hirschler
Volgende raadselplaatje: wat is dit en wat is er zo speciaal?

