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IJsselgedicht
Na haar presentatie bij de nieuwjaarsreceptie, las Anja Nijssen
bijgaand gedicht voor.

Over de IJssel
Op de stroming van de IJssel
glijdt het land aan mij voorbij
wilgen, weiden, uiterwaarden
roodbont vee, een boerderij
Op het wiegen van de golven
waar het water wordt gehoord
vliedt wat vol is voor een ledig
lucht geeft adem aan het woord
In het water van de IJssel
spiegelt zich het hemelzwerk
wolken jagen door de golven
beeld gestold tot meesterwerk
Aan de oever, op een kade
klingelt licht een carillon
torens, schepen, roezemoezen
stad die glinstert in de zon
Altijd gaan en altijd komen
veren, bruggen, verre dromen
is daar aan de overkant
nog een ander, groener land?
Waar ik ook maar heb gezworven
altijd trok zij mij naar hier
naar haar boezem, voedstermoeder
'k ben een kind van die rivier.
IJsselgedicht door Alet Boukes, stadsdichter Zwolle

Even Inzoomen...
Dit is een knolboterbloem
Er zijn veel verschillende boterbloemen, die vaak niet
makkelijk uit elkaar te houden zijn. De knolboterbloem is
daar een uitzondering op! De knolboterbloem is makkelijk
te herkennen aan de teruggeslagen kelkbladeren.
Mike Hirschler

Bestuurlijkheden
De Nieuwjaarsreceptie was informatief en gezellig (een
stuk of 30 IVN-ers kwamen naar ‘t Hovenhuus). IJsselbos
wachter Anja Nijssen schetste de geschiedenis van Staats
bosbeheer en daarmee indirect de fasen van natuurgebruik
zoals bermtoerisme, houtkap voor de mijnen, natuurbe
heer door groot grazers en de hedendaagse uitdaging om
met weinig geld toch het publiek en de natuur te dienen.
Wij gaan ook lekker door: een plantendeterminatiecursus
in het voorjaar, nog een IJsselcursus in de herfst en er wordt
alweer gedacht aan weer een natuurgidsencursus.
De laatste gidsencursus leverde veel nieuwe talenten op en
daar zijn we blij mee. De amfibieënwerkgroep is klaar voor
de grote trek en wil dit jaar het publiek extra betrekken door
een mini-paddenevenement begin maart; ijs en weder
dienende… Verder gaan we ons wat meer op de moderne
tijd (- en middelen!) storten d.m.v. het opzetten van een
facebookpagina. Een aantal knappe koppen hebben een
groepje gevormd om deze klus aan te pakken. En ben je (een
beetje) een digibeetje dan kun je altijd nog gewoon naar
buiten gaan en met of zonder publiek genieten van het
voorjaar!
Jeanette Boogmans

Inleveren Kopij
Kopij Buitenwijzer zomer 2016:
Uiterlijk inleveren op zondag 8 mei 2016
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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Redactioneel
Een nieuwe lente - een nieuw geluid! Vanaf deze lente
lanceren we een nieuwe rubriek, die heet 'Het verschil
tussen...'. De Ganzenveer komt daarmee te vervallen. Deze
rubriek over natuurbeleving van de IVN-leden uit Deventer
had jaren een vaste plek in de Buitenwijzer, maar maakt
nu ruimte voor een nieuw geluid.
Speciaal vanwege de paddentrek zou de maandelijkse
publiekswandeling in het teken van padden staan, maar
door de koude bleken de padden nog niet zo treklustig.
Hopend op een nieuwe kans, want het subtiele geluid van
de padden blijft betoverend voor (jonge) oren.
Voor wie zijn oor te luisteren legt, de kievit is alweer te
horen, en dat is zeker in het Jaar van de kievit extra leuk.
Zo zijn er nog veel meer dieren en planten die van zich laten
horen in deze Buitenwijzer. De excursie-agenda is goed
gevuld voor de komende maanden, dus wie naar buiten wil,
komt aan z'n trekken dit voorjaar.
Geniet ervan en hup naar buiten!
de redactie
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Van onder de
Lebuïnustoren
Sinds eind vorig jaar zijn we met het gemeentelijk apparaat
naar een nieuw stadhuis verhuisd, midden in de oude
binnenstad van Deventer. We zitten letterlijk onder de
Lebuïnustoren. De nieuwbouw is een prachtig gebouw waar
we met 800 collega’s en vele participanten uit de samenleving allerlei klussen klaren.
Hoewel vanuit de ecologie gedacht de oud-bouw prima in
orde was, durf ik toch te zeggen dat de nieuwbouw een
prachtig gebouw is. Er is, voor zover in het buitennissige
ontwerp passend, behoorlijk met de ecologie rekening ge
houden. Ter compensatie van nestelmogelijkheden van
gierzwaluwen zijn rondom de nieuwbouw 85 gierzwaluw
kasten opgehangen en 25 neststenen in de nieuwbouw
ingemetseld. Er zijn drie grote (elk 3x8 meter!) vleermuis
verblijfplaatsen in de buitenmuren ingebouwd. Diverse
mussenflats worden binnenkort aangebracht. Her en der
zijn nestgelegenheden voor de zwarte roodstaart gemaakt
en op het dak komen sedumbegroeiingen. In de binnentuin
is plaats voor inheemse plantensoorten en is een speciale
plek gereserveerd voor het beschermde klein glaskruid.

Klein glaskruid is gespaard (foto Erik Lam).

We hebben allemaal flexibele werkplekken maar natuurlijk
probeer ikzelf zoveel mogelijk in hetzelfde domein te gaan
zitten. Daar heb ik uitzicht op de gierzwaluwkasten en een
stukje luchtruim om de in de binnenstad pleisterende
slechtvalk en wat al dies meer zij waar te nemen. Hopelijk
zweeft de zeearend nog een keer voorbij of trekken er
kraanvogels over. Dit zijn echter slechts adempauzes,
meestal zit ik achter mijn beeldscherm of in een vergader
kamer. Ik kan iedereen aanraden ook voor zijn of haar eigen
woning te bekijken of er mogelijkheden zijn om gierzwa
luwnestkasten, huismusflats of inheemse planten aan te
brengen. En dan natuurlijk kijken of ze bezet worden!

Ligusterpijlstaart
Het was zomer toen ik mijn moestuin bezocht aan de
Pekelharingweg, achter op de Platvoet. Een stukje land
van 160 m², wat door mij al zo'n 42 jaar wordt gehuurd van
Stichting IJssellandschap. Door mijn tuin lopend hing aan
de onderzijde van mijn tuinbroek een vlinder. Voor mij een
uitzonderlijk grote. Als amateurfotograaf probeer ik, als
ik op pad ga, zo veel mogelijk mijn camera mee te nemen.
Zo kon de vlinder worden vastgelegd. Om te komen tot de
juiste benaming heb ik de foto op mijn Facebookpagina
gezet.

Al gauw kwam er reactie. Het moest de ligusterpijlstaartvlinder zijn. Het blijkt vrij uitzonderlijk te zijn dat ik deze
vlinder overdag aantrof. Het zijn nachtvlinders. Bij schemer komen de eerste tevoorschijn en hebben het gemunt
op in de nacht bloeiende planten, zoals de Kamperfoelie.
De ligusterpijlstaart vliegt van begin mei tot september
en behoort tot de grotere vlinders met een spanwijdte van
9 - 12 cm. De bovenzijde is bruin met twee zwarte vlekken
en strepen. De ondervleugels zijn licht-roze met twee
zwarte banen. De ligusterpijlstaart komt in heel Europa
voor en naar het oosten toe tot Japan. Waardplanten zijn
de liguster, sering, vlier, sneeuwbal. Met andere woorden
struiken waar ze zich op thuis voelen. De vlinder plant zich
voort door eieren af te zetten, waaruit later de rupsen te
voorschijn komen. Het zijn de rupsen die niet alleen bij
tuinliefhebbers, maar ook bij de boomkweker, nou niet
bepaald geliefd zijn door de aangebrachte vraatschade...
Petro Hetjes

Erik Lam, Stadsecoloog van de gemeente Deventer
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Vleermuizen tellen
in Deventer
Op 31 januari en 7 februari was het weer zover, de jaarlijk
se telling van vleermuizen in Deventer en omgeving. Een
jaarlijks hoogtepunt voor de vleermuiswerkgroep. Het be
treft de zogenaamde wintertelling, waarbij we de vleermui
zen tellen die in de winter in steenbakovens en kelders
verblijven.
Op 31 januari telden we in de steenbakovens in Fortmond
en Hengforden. Tussendoor werd ook nog een vleermuis
kelder op het terrein van Vitens meegenomen bij Boerhaar.
In de steenbakovens zijn grote aantallen vleermuizen te
vinden, zoals franjestaart, watervleermuis, Brandts vleer
muis, gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleer
muis. In totaal werden er bijna 200 vleermuizen geteld. In
tegenstelling tot wat veel mensen denken, hangen de
meeste vleermuizen niet vrij, maar zitten ze verstopt in
spleten en kieren. Om te tellen moeten alle spleten en
kieren in de steenbakovens worden nagezocht. Dat is een
zeer tijdrovend en vaak nekbrekend karwijtje. Hiervoor heb
je genoeg menskracht nodig. Dit jaar waren we met maar
liefst 18 mensen!

De groep deelnemers aan de telling

Om de vleermuizen te determineren op soort heb je erva
ring nodig. Soms moet je op basis van één zichtbaar oortje
of neusje de soort vaststellen.

Tom Dekker heeft het moeilijk: welke is het nu?
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Een franjestaart tussen de stenen in een kelder

Op 7 februari telden we in kelders in Deventer en in de
spoorbrug bij de Veenweg. Met name de telling in de
spoorbrug is spectaculair, je moet daarin steil afdalen door
een lange en smalle schacht: een paar meter met de kop
omlaag en dan de rotzooi in die onderin ligt. We hadden in
voorgaande jaren daar helaas last van een steenmarter, die
vleermuizen pakte. Dit jaar zat hij er niet en hingen er 6
franjestaarten. In de kelder in Eikendal zaten drie gewone
grootoorvleermuizen, een mooi resultaat voor een relatief
nieuwe kelder. In de kelder bij de fam. Groenink in Bathmen
zaten er 2 soorten vleermuizen in vleermuisstenen. Deze
stenen zijn speciaal ontworpen voor vleermuizen, het zijn
als het ware steenbakovens in het klein.
De wintertelling laat een mooie ontwikkeling van vleermui
zen zien, elk jaar worden er meer geteld. Of je daarom kan
stellen dat het goed gaat met de vleermuis, kan niet worden
gezegd. Een aantal veel voorkomende soorten, zoals bij
voorbeeld de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en
trekkende vleermuizen zoals de rosse vleermuis en de ruige
vleermuis, worden tijdens de wintertelling niet gevonden
in kelders of ovens. Deze vleermuizen verblijven in gebou
wen of bomen. Vermoedelijk gaat het met gebouw bewo
nende vleermuizen in Nederland minder goed, omdat
huizen worden geïsoleerd.
De telling in januari en februari was succesvol! Ik wil hier
nogmaals iedereen bedanken voor alle hulp. Volgend jaar
weer!
Tom Dekker, coördinator vleermuiswerkgroep Deventer
Foto's: Mike Hirschler

Grootoorvleermuis heeft zijn oren weggeklapt, te zien zijn alleen nog de
binnenoren

Buitenwijzer
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GG nummer 35.
Briljante bevers
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.
Bevers blijken creatief met wisselende waterstanden om te
gaan. Ze gaan ‘t liefste vanuit het water hun burcht in. In
het water zijn ze minder kwetsbaar en een onderwateringang maakt de kans op onwelkom bezoek kleiner. In
november was het water erg laag. De bevers verplaatsten
zich naar lager gelegen oeverholen. Toen de route naar zo’n
hol droog kwam te staan, groeven ze er een geul naartoe.
Uiteindelijk werd er een noodburcht gebouwd in het nat
tere deel, vlak langs een voetgangersbrug.

Wim Goedhart bekijkt bevergeul in de Ossenwaard (foto J. Boogmans).

In februari was het water zo hoog, dat alle burchten en
holen onder water stonden. Binnen willen bevers geen
water, want ze moeten droog kunnen slapen. Als bovenop
een burcht gaan zitten niet meer helpt, klauteren ze in een
wilg met een dikke horizontale tak of bouwen een nood
burcht op een hoger stuk dijk. In de Geldersche Poort zijn
zelfs bevers gesignaleerd die vlotten bouwden bij extreem
hoog water. Dat verzin je toch niet!
Jeanette Boogmans

Putroosters

Esther in de weer met putroosters

De bevers verzamelen veel materiaal (foto J. Boogmans).

Putroosters, ook wel patstellingen genoemd, zorgen ervoor dat amfibieën niet in de straatkolken kunnen vallen
en dus moeten doorlopen naar een plek waar ze wel de
stoep op kunnen. Vooral padden en salamanders kunnen
de steile stoepranden nl. niet op, gaan aan de wandel
onderlangs en vallen in de putten. Kikkers kunnen wel
hoger springen, maar doen dat vaak ook weer niet en
komen dan ook in een kolk terecht. Dit is in heel Nederland
een groot probleem, 10.000-den dieren komen erin om.
Onze Amfibieënwerkgroep heeft van de gemeente 125
patstellingen gekregen die in diverse delen van de stad
(zoals hier bij het Oostrik) worden aangebracht. Ook
worden in sommige kolken een soort trapjes gezet, zodat
de dieren die erin vallen, bijvoorbeeld daar waar geen
patstellingen kunnen worden aangebracht, er zelf uit
kunnen klimmen. Hans Husselman heeft er een aantal
gemaakt op proef. Op het Oostrik waren eind februari o.
a. Hans, Ineke, Richilde en Esther actief. Hulde aan de
vrijwilligers die vele uren bezig zijn met het aanbrengen
(en later weer weghalen) van deze voorzieningen!
Mike Hirschler

Hans en Richilde
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl
zaterdag 19 maart vanaf 19.00 uur
Earth Hour Overijssel,
Havenkwartier Deventer,
Details: zie groeneagenda.ulebelt.nl
zondag 20 maart 14.00 uur
Excursie: Diersporen
Door: IVN Zutphen Warnsveld
Start: hoek Deventerdijk/Gerrit Slagmanstraat te Harfsen
Info: 0575-543824
maandag 28 maart 12-17 uur (2e Paasdag)
Evenement: Jongedierenfeest
Locatie: Ulebelt, Maatmansweg 3
IVN aanwezig met stand
vrijdag 1 april 09.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: Oude begraafplaats Deventer
Thema: Voorjaar in de stad
Start: Oude begraafplaats, Diepenveenseweg Deventer
Info: Gerrie Roetert 06-25135575
zondag 3 april 14.00 uur
Excursie: Bolwerksmolen en het Schol.
Thema: weidevogels en bosbewoners.
Start: Bolwerksmolen, Bolwerksweg 8, Deventer
Info: Huub Mensink, 06-36314752
zondag 1 mei 14.00 uur
Excursie: Fietstocht langs de IJssel
Thema: Landschap in het voorjaar
Start: Worpplantsoen bij de IJssel
Info: Gerrie Roetert 06-25135575
donderdag 5 mei 11-17 uur
Evenement: Lentefair Diepenveen
Locatie: Pastorietuin Diepenveen
IVN stand aanwezig
vrijdag 6 mei 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: Kippenendje te Welsum
Start: Kerk van Welsum
Info: Gerrie Roetert 06-25135575
zaterdag en zondag 21-22 mei
Evenement: Fête de la Nature
Landelijk evenement om mensen bij natuur te betrekken.
O.a. op zaterdag 21 mei diverse locaties Deventer, zondag
22 mei op Gorsselse Heide, vanaf 11 uur
Info: www.fetedelanature.nl
vrijdag 3 juni, 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: Gooiermars
Thema: Brongebied van de Zandwetering
Start: Kruising Gooikersdijk en Gravenweg, Deventer
Info: Gerrie Roetert 06-25135575
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zondag 5 juni 14.00
Excursie: Gooikerspark
Thema: Natuur in de stad, natuurvriendelijk tuinieren
Start: Ulebelt Maatmansweg 3, Deventer
Info: Maike Nelissen, 0575-843869
zondag 12 juni 14.00 uur
IVN Waterweekend: Waterfestijn op de Gorsselse Heide
Door: IVN Deventer en IVN Zutphen-Warnsveld
Start: Hoek Reeverdijk/Elzerdijk te Eefde
Info: 0575-518760
vrijdag 1 juli 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: Lettele / Oostermaat
Thema: Verkenning voor de kerstwandeling
Start: kruising Bathmenseweg met Oerdijk, Lettele
Info: Gerrie Roetert 06-25135575
zondag 3 juli 14.00 uur
Excursie: Zandweteringpark
Thema: Nieuwe natuur in de stad
Start: P bij school de Kei13, Wezenland 582
Info: Mike Hirschler, 06-53617871
vrijdag 5 augustus 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: De Lathmer
Thema: Ingeklemd natuurgebiedje
Start: P bij hoofdingang De Lathmer
Info: Gerrie Roetert 06-25135575
zondag 7 augustus 14.00 uur
Excursie: Ossenwaarden
Thema: Struinen door de nieuwe natuur met zicht op
veranderingen door Ruimte voor de Rivier
Start: Zendmast op de Worp, Lage Steenweg, Deventer
Info: Mike Hirschler 06-53617871
vrijdag 2 september 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie:Duurse Waarden
Thema: Natuurontwikkeling na 30 jaar
Start: P bij Fortmonderweg
Info: Gerrie Roetert 06-25135575
Tips uit de regio:
IVN Apeldoorn:
Libellencursus, vanaf 23 mei
IVN Zutphen-Warnsveld
Huzarenfietstocht Gorssel, 24 april, 14 uur
Dauwtrappen op de Gorsselse Heide, 5 mei, 6 uur
Fietstocht langs de IJssel, 16 mei, 14 uur (2e Pinksterdag)
Vollemaanwandeling op de Gorsselse Heide, 15 sept
IVN Noord- MiddenAchterhoek
Cursus Diersporen, vanaf 6 april
Workshop eten uit de natuur, 23 april
Cursus Bodemdieren, vanaf 23 juni
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Aanmodderen met
de natuur
We blijven toch altijd modderen met de natuur om ons
heen. We wandelen en fietsen graag in de natuur, we ge
nieten ervan, maar de natuur zelf (?) moet wel een beetje
de grenzen tussen natuur en de mensenwereld blijven
respecteren. En, laten we eerlijk wezen, daar houdt de
natuur zich niet aan. Het gras groeit maar door en moet
elke keer weer door de gemeente gemaaid worden, het
groeit tussen de tegels, reigers bij de vijver, etc. Nu staan
we nog te genieten bij een ijsvogel bij de vijver, maar als je
voor de derde keer een zakje goudvissen in de vijver gekie
perd hebt, piep je wel anders. Dan komt er straks bij de
Stentor bijv. een meldpunt waar iedereen ijsvogeloverlast
kan melden.
De jachtopziener hier had laatst een heel mooi verhaal van
onze houding tegenover de natuur. Iedereen vindt reeën
geweldige dieren. Als er eentje (liefst meer) langs de bos
rand staan, blijft iedereen kijken, fotootje maken en via de
app versturen. Maar het wordt anders als de ree de bosrand
verlaat en de Holterweg oversteekt. Dan is dat lieve bruine
beestje een gevaar voor de automobilist en moeten er
maatregelen genomen worden.
Daarom heeft de provincie Overijssel een Faunabeheers
plan gemaakt waar je koud van wordt.
Een voorbeeldje: de provincie zet in "op een knelpunt-ge
stuurd populatiebeheer waarbij het verband tussen popu
latiegrootte en aanrijdingenfrequentie uitgangspunt zijn
geweest. Daartoe zijn door de wildbeheereenheden draag
krachtberekeningen uitgevoerd en afschotplannen opge
steld, waarbij het doel was de populatieomvang op een voor
de soort zo optimaal mogelijk niveau te brengen". En zo kan
een gewenste populatiedichtheid berekend worden van
11,3 reeën per 100 hectare. Door wie die populatiedichtheid
gewenst is, wordt niet helemaal duidelijk. Reeën denken
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daar anders over, zeker als je net de twaalfde bent.
Faunabeheerders (lees jagers) moeten voor de provincie
hun quotum aan reeën halen. De jachtopziener op de
Bannink moet daarom jaarlijks vier bokken en vier geiten
afschieten. Als hij in gebreke blijft, dan kan zijn beheers
gebied (lees jachtterrein) overgedragen worden aan een
andere faunabeheerder/jager. Dit jaar waren er zo weinig
reeën dat hij maar één reebok heeft kunnen schieten. En
nu moeten er nog reegeiten worden geschoten. En ook die
zijn er heel weinig, maar toch gaat hij alles op alles zetten
om er vier te schieten. Zo ziet de provincie Overijssel na
tuur: knelpunt-gestuurd populatiebeheer, aanrijdingenfre
quentie en draagkrachtberekeningen.
Voor wie slecht slaapt: hier de link naar het Faunabeheers
plan
http://www.faunabeheereenheid.nl/overijssel/Algemeen/
Faunabeheerplan/faunabeheerplan2014-2019.pdf
Jopie Duynhouwer, ecologisch boer op De Bannink.
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Duurzaamheid
Deel 2: Duurzaamheid, wij, zij en ... er is wat aan te doen.
IVN staat voor natuurbeleving én voor duurzaamheid. Maar
hoe is het met die duurzaamheid gesteld? En hoe is het met
onze eigen duurzaamheid gesteld? Tijdens de viering van
ons 40-jarig jubileum wilden wij iets meegeven om thuis
over na te praten. Want zeg nu zelf, we hebben het wel de
hele tijd over duurzaam bezig zijn, maar zijn we dat ook en
wat weten we er nu over? Eén ding is zeker: hoe demotive
rend sommige cijfers ook zijn, als individu kunnen wij toch
veel toevoegen. Je bewust zijn van feiten en zelf, samen met
familie/kennissen iets positiefs doen (papier recyclen, slim
omgaan met e-mails en nog meer) zet degelijk zoden aan
de dijk. Vele kleintjes maken één grote!

DSF staat voor ‘Deventer Schoon Familie’. Als je je daarbij
aansluit, verbind je je met een morele overeenkomst tot
het schoonhouden van bijvoorbeeld je eigen straat en/of
een stukje van je buurt. Meld je aan en bij elke volle zak
zwerfvuil die je inlevert krijg je twee DSF-muntjes. Na enige
tijd kan je die gebruiken om goedkoop bezems e.d. aan te
schaffen bij de gemeente. En laat je niet kisten door flauwe
opmerkingen van de buren. Gewoon vragen: waarom help
je niet mee? Dan druipen ze wel af of gaan het zelf ook doen.
Laten we samen de stad schoonhouden, daar is niet veel
voor nodig.
Meer info op www.deventerschoonfamilie.nl

Ballonnen
Bij feestelijke aangelegenheden worden vaak ballonnen
opgelaten. Dat is kleurrijk en gezellig. Maar ook erg vervui
lend. De ballonnen veranderen namelijk al snel na het
oplaten in zwerfafval. De ballon is inmiddels één van de
meest voorkomende soorten zwerfafval op stranden en er
ligt gemiddeld één ballonnenlintje per strekkende meter
strand! In een rapport van Stichting De Noordzee over tien
jaar strandafvalmonitoring staan ballonnen op de zesde
plaats van objecten die op het strand worden gevonden.
Maar ook in natuurgebieden kan je regelmatig ballonnen
vinden, lelijke felle kleuren in het mooie landschap.
Daarnaast speelt een rol dat:
• helium een schaarse grondstof aan het worden is, en
• een ballon zeer langzaam in het milieu afbreekt, en
• dieren overlijden aan verstrikking in lintjes en aan het
opeten van de ballonnen, en
• ballonnen ook kunnen zorgen voor kortsluiting in bo
venleidingen.
Het is dus beter om iets fleurigs te planten of te zaaien als
je iets te vieren hebt, in plaats van de natuur met rubber,
latex, plastic, etc. te belasten.
Mike Hirschler

Vlinderstad
Deventer
Stichting Natuur Anders bestaat 25 jaar en viert dit door
de stad Deventer een Vlindertuin aan te bieden. Deze tuin
van 1.000 m² groot komt in het Gooikerspark, op steenworpafstand van de Ulebelt, in het deel Haagkampen van
het park. Woensdag 16 maart op de Boomfeestdag gaan
leerlingen de haagbeuk planten die de tuin zal omringen.
Daarna volgt verder inrichting van de tuin, met veel verschillende soorten vlinderstruiken, waardplanten daaronder en zitbanken waaronder hol nestmateriaal voor
insecten is verwerkt. Er komt ook een klein bouwwerk te
staan, vol met insectenmateriaal. De Vlindertuin vormt zo
een mooie schakel in een bloeiend lint, waarin ook de
Vlindertuin van de Ulebelt, het bloemrijke grasland aan
de andere kant van het Gooikerspark en de Idylle aan de
Holterweg een plek hebben. Werkgroep Jeugd van het
IVN heeft tijdens de Boomfeestdag geholpen, door samen
met kinderen te kijken naar dikte en groei van bomen.
Maike Nelissen

Lente 2016

Op bovenstaande tekening kun je er al een stukje van zien.
Wanneer in augustus de Vlinderstruiken massaal bloeien wordt `de
Vlinderstad´ officieel geopend.

Buitenwijzer 11

Excursie Stroomlijn
28 februari 2016
Hoog water, ondergelopen uiterwaarden en helder, koud,
maar zonnig weer met een straf oostenwindje. Dat zijn de
omstandigheden op zondag 28 februari als we met 18
personen (IVN, KNNV, Vogelwerkgroep IJsselstreek en nog
een paar gasten) op de Bolwerksweg bij boerderij 'de Ype
renberg' in Wilp staan. Xander Tekelenburg en Adrie van
Hoof van Bureau Courant, uitvoerder van Stroomlijn langs
de IJssel, en Wilfred Vruggink van RijksWaterStaat gaan ons
informeren over 'Programma Stroomlijn' en de gevolgen
daarvan (kort door de bocht: waar en hoeveel bomen en
struiken er in de uiterwaarden van de Wilpse Klei gerooid
zullen moeten worden en waarom). Wilfred vertelt eerst
over Ruimte voor de Rivier en de daaraan ten grondstag
liggende opdracht van waterveiligheid. Na de bijna-over
stromingen in '93 en '95 heeft de regering besloten dat de
rivieren in staat moeten zijn om meer water af te voeren
om zo het risico van overstromingen/dijkdoorbraken te
verminderen. Voor de Rijntakken (Waal, Rijn en IJssel) was
de norm 14.000 m3. Ruimte voor de Rivier en Stroomlijn
zorgen ervoor dat 16.000 m3 water per seconde kan worden
afgevoerd. Hiervoor zijn rond Deventer nevengeulen aan
gelegd, zijn elders dijken verhoogd/verlegd en is een
nieuwe aftakking voor IJsselwater naar de randmeren
aangelegd. Het programma Stroomlijn is aanvullend aan
RvdR. Stroomlijn beoordeelt de situatie op het land/stroom
gebied van de rivier en beschrijft waar er in de uiterwaarden
in de stroomlijn van het rivierwater vegetatie-obstakels
staan (heggen, bomen, riet/ruigte) die de doorstroming
belemmeren.
In overleg met gemeenten, eigenaren en belanghebbende
instituten/verenigingen heeft bureau Courant in opdracht
van RWS in de afgelopen tijd geïnventariseerd wat de na
tuurwaarde van alle gebieden is en waar zich (beschermde)

Obstructiestroming betekent hoger water stroomopwaarts en dat wil je
voorkomen

flora en fauna bevindt/beweegt. Verder is met de belang
hebbenden besproken welke groenelementen cultuurhis
torische, en/of natuurwaarden hebben. Bij deze groenele
menten moet met meer omzichtigheid bepaald worden wat
wel/niet weg kan/moet en wat dat weer voor effect qua
doorstroming op de totale eis in de opdracht van de RWS
is. Daarbij moet ook het traject van inspraak en vergun
ningverlening worden doorlopen.
Xander en Adrie van bureau Courant schetsen ons de
achterliggende opdrachten, eisen, onderzoeken en keuzes.
Wij vragen ons af: hoe zit het met het leefgebied van de
bever, wat is het effect van de vergravingen van RvdR, hoe
zit het met de versnelde doorstroming en kans op NWstorm? Moet het wilgenbos bij de A1 echt helemaal weg?
Het blijkt dat van het wilgenbos in de huidige plannen nog
wel een zoom blijft bestaan omdat die voor de bever, vogels
en de vleermuizen van belang is. Het achterste deel moet
wel weg. Een aantal deelnemers ventilereert hun ideeën
over een toekomstige invulling: bijv. ophogen en zorgen
voor een plas/dras-situatie voor de hier in de buurt broe
dende weidevogels.

Even ten zuiden van de A1 gaat toch wel wat gebeuren
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IVN deventer

Ook de boeren willen wel meedenken over een nieuwe
(natuur)invulling en willen ook het beheer ervan op zich
nemen. Er leeft een aantal ideeën in de groep die uitgespro
ken worden en waar op gereageerd wordt, waarbij Xander
op het hart gedrukt wordt die mee te nemen in de plannen.
Die toezegging doet hij, echter natuurlijk zonder garanties,
want uiteindelijk is het de politiek die beslist. Als de ver
gunningen ter inzage liggen zullen we bericht krijgen.
Je kunt het proces ook zelf volgen via www.stroomlijnijssel.
nl . De uitvoering van het programma ligt op dit moment
stil i.v.m. hoog water. Na het broedseizoen moet langs de
hele IJssel alle werk dit jaar nog uitgevoerd worden.
Naast dit programma zijn er ook nog inrichtingsplannen
van KaderRichtlijnWater, een Europese richtlijn die uitge

voerd wordt en die als doel heeft de kwaliteit van opper
vlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Er zijn
contacten en overleg tussen deze twee ontwikkelingseisen,
maar het duizelt ons intussen wel van alle toekomstige
plannen en maatregelen. En nu maar hopen dat de inspraak
en ideeën (in ieder geval deels) worden gehonoreerd. Wij
kregen niet de indruk dat we daar voor Jan-met-de-korteachternaam stonden, het was een goed gesprek en het was
ook goed dat ter plaatse te doen, dus wie weet.
Met dank voor de duidelijke uitleg gaan we na 2½ uur uit
gewaaid en koud naar huis.
Gerrie Roetert
Foto's: Mike Hirschler

Tekst en uitleg door de gidsen

50-dingen-die-jemoet-doen-voor-jetwaalfde
Bomen klimmen, slootje springen, vogels spotten, hutten
bouwen, kikkers vangen (en weer loslaten), appels van de
boom plukken, met blote voeten door de modder, sterren
kijken…. wie kent dit niet uit zijn eigen jeugd? Mooie en
waardevolle jeugdherinneringen uit de natuur van veel
volwassenen van nu, die echter niet meer vanzelfsprekend
zijn voor kinderen. Omdat natuur niet meer heel dichtbij
of vanzelfsprekend is, omdat ouders of leerkrachten zelf
ook niet meer goed weten wat je waar in de natuur kan
doen, omdat er veel afleiding is in de vorm van schermen….
Om kinderen weer meer in de natuur te krijgen en ze ook
uitdagende natuurbelevenissen op te laten doen, wil
Springzaad de lijst van 50-dingen-die-je-gedaan-moethebben-voor-je-twaalfde gaan promoten in Deventer. En
met dat idee won Springzaad Deventer (bestaande uit o.a.
drie IVN-Leden Anneke, Wencke en Maike) de prijsvraag
van provincie Overijssel voor het allergroenste idee om
kinderen weer naar buiten te krijgen. Dat leverde een prijs
op van maar liefst €15.000, die besteed gaat worden aan het
uitbrengen van een prachtig boekje met 50 prachtige na
tuuractiviteiten in en om Deventer. Het boekje zal jaarlijks
worden uitgereikt aan alle kinderen van groep 3 van de
basisscholen in de gemeente. In analogie met een soortge
lijk project in Bunnik, Maarssen en Ronde Venen. Spring
zaad is het landelijke netwerk dat zich inzet voor meer
ruimte voor natuur, kinderen en spelen.

Lente 2016

Wencke Habermann en Maike Nelissen trots met de cheque in handen.

In Deventer is een regionaal steunpunt actief.
Meer informatie op www.springzaad.nl
Maike Nelissen
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Het jaar van...

Paddenperikelen

Ook in 2016 hebben diverse natuurorganisaties hun eigen
"Jaar van ..." uitgeroepen. In iedere Buitenwijzer staan
we stil bij één van de focuspunten voor dit jaar.
Deze keer is dat Het jaar van de Kievit!

Informatieavond Amfibieënwerkgroep
Wat is dat voor klodder snot in het bos? Welke groene
kikkers zijn er? Wat is een paddenregen? Hoe zie ik het
verschil tussen een salamander en een hagedis? Wat doet
die pad daar zittend op het wegdek? Deze vragen en nog
vele andere vragen werden beantwoord door Mike
Hirschler op onze informatieavond op 1 februari. Mocht je
het gemist hebben, maar toch nieuwsgierig zijn naar de
antwoorden? Kom ons helpen met de paddentrek. Deze
duurt nog tot en met april. Extra mensen kunnen we altijd
gebruiken.
Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op:
www.paddentrekdeventer.nl

Jaar van de Kievit
Het gaat niet goed met een van de bekendste weidevogels, de
Kievit. Sinds de jaren 90 neemt het aantal broedende Kieviten in
ons land in rap tempo af. In de periode 2005-2014 zelfs met bijna
5 procent per jaar. 2016 is daarom door SOVON en Vogelbescher
ming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit.
Tot in de jaren tachtig nam de broedpopulatie van de Kievit
in Nederland toe, maar daar is rond 1990 duidelijk een
verandering in gekomen. In 2013 was nog ongeveer de helft
van de broedaantallen van 1990 aanwezig. De laatste
schatting van het aantal broedparen ligt tussen de 160.000 240.000 (Weidevogelbalans 2013). Waarom neemt de Kievit
tegenwoordig met bijna 5% per jaar af? Er zijn sterke aan
wijzingen dat steevast te weinig Kieviten hun eerste weken
overleven. Daarom doen we in dit jaar onderzoek naar de
overleving van kuikens. Daarbij kijken we ook naar het
effect van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen.
Bij onze analyse betrekken we daarnaast historische gege
vens over het broedsucces. De kennis die we daarmee op
doen is onmisbaar bij het treffen van de juiste maatregelen
om de Kievit weer een kans te geven.

Nieuwe hesjes
Aangezien het padden overzetten in het donker best ge
vaarlijk kan zijn, vanwege langsrazend verkeer, is het be
langrijk goed te worden gezien. En wat kan je dan beter
dragen dan een reflecterend veiligheidshesje met eigen
opdruk? Zo ben je goed zichtbaar in het verkeer en als
bijkomend voordeel ben je als paddenwerkgroep herken
baar. In 2011 kregen we de waarderingsprijs van Groen
Links, het zogenaamde Klavertje 4, waarvan we hesjes
hebben laten maken, maar we waren door de voorraad
heen. Gelukkig wist stadsecoloog Erik Lam een potje vrij te
maken en konden we er 25 bij laten maken. We kunnen
weer veilig padden overzetten!
Petra van der Molen, amfibiënwerkgroep

Onderzoeksvragen
• Wat is de kuikenoverleving van de Kievit?
• Hoe is deze op bouwland (met name maïs) en op kruiden
rijk of kruidenarm grasland?
• Hoe effectief zijn de beschermingsmaatregelen (bijv.
randenbeheer op bouwland en kruidenrijk grasland) voor
kievitkuikens?
• Kan het vastgestelde gedrag van Kieviten (broedcodes)
tijdens BMP-tellingen als maat dienen voor het reproduc
tiesucces?
• Wat is de ontwikkeling in het aantal eieren dat per suc
cesvol legsel uitkomt en verschilt dit per gewastype?
Meedoen
Hoe kun je meedoen aan het Jaar van de Kievit? Aan
broedvogeltellers vragen we om extra aandacht te besteden
aan alarmerende vogels en de aanwezigheid van kuikens
(broedcodes 7 en 12). Daarnaast zijn er verspreid over het
land onderzoeksgebieden waarin volwassen en jonge Kie
viten geringd worden. Voor die gebieden zoeken we vrijwil
ligers die in april en mei met regelmaat geringde vogels
willen aflezen.
Bron: SOVON
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Stapel nieuwe 'Paddenhesjes' liggen klaar voor gebruik.

IVN deventer

Het verschil tussen...
‘Het verschil tussen …..’ is een nieuwe rubriek waarin ik
wil proberen de vaak subtiele, maar wel belangrijke ver
schillen tussen organismen of binnen één organisme zelf,
aan te geven. Niet alleen lijkt mij dat interessant en leuk
voor de lezers van dit blad, maar ook in het veld zullen de
gidsen er baat bij hebben. Het zijn tenslotte altijd die be
kende Oh!- en Ah!-momenten die blijven hangen. Als ie
mand vragen heeft over zaken die in deze rubriek thuisho
ren, stuur ze mij en ik zal proberen er een antwoord op te
geven. De rij is schier eindeloos, dus we kunnen tot in
lengte der dagen vooruit!
Het verschil tussen een …….. hortensia.
Een verschil tussen één plant? Ja, dat kan, als er maar
meerdere uitvoeringen van zijn!
De hortensia is een algemene tuinplant. De meest bekende
verschijningsvormen zijn de hortensia’s met een bolvormi
ge bloeiwijze en die met een scherm van bloemen. En daar
gaat het hier om.
Het is een van de meest gecultiveerde planten ter wereld.
Het spul is net onkruid en groeit altijd en overal. Ze komen
in alle soorten en kleuren voor. Dat ze zoveel worden ge
bruikt heeft alles te maken met een bepaalde manier van
kruisen, waardoor vele soorten ‘bolbloemen’ ontstaan. Ook
de zuurgraad van de bodem speelt een rol en bepaalt of de
bloemen wit, roze, rood, blauw of paars zijn. Met een
beetje ‘spielerei’ kunnen ze ook meerkleurig worden, maar
dan ben je meer een soort alchimist aan het worden dan
een tuinier. Zei ik daar trouwens bloemen? Dát vraagt enige
toelichting: normaliter heeft een hortensia namelijk een
heleboel kleine bloempjes in een scherm zitten met daar
omheen een aantal grotere schijnbloemen. Omdat de
kleine bloemen blijkbaar te klein zijn om zelf insecten aan
te trekken heeft de plant een truc uitgevonden. De schijn

Hortensia met alleen bolbloemen

bloemen aan de rand zijn groot en fel gekleurd en dat trekt
insecten aan. De plant heeft die uiteraard nodig voor de
bestuiving. De misleide beestjes ontdekken pas bij aan
komst dat ze gefopt worden en kruipen/vliegen dan door
naar de inmiddels ontdekte kleinere echte bloemen. En dat
is precies waar de plant op uit is natuurlijk. Nu vinden de
meeste mensen die kleine bloemen maar niets en dus is
men aan het kruisen gegaan. Vooral in Japan, de herkomst
van de Hortensia, is men daar erg goed in geweest. En
daarom zijn wij nu opgezadeld met hortensia’s met grote
‘bolbloemen’ die helemaal geen echte bloemen zijn, maar
die uitsluitend uit schijnbloemen bestaan! Daar is voor
insecten echt niets meer aan.
Andere planten die met kransen van schijnbloemen wer
ken om insecten aan te trekken zijn o.a. de gewone beren
klauw, de reuzenberenklauw en de Gelderse roos. Toch wel
erg slim van die planten.
Mike Hirschler

Hortensie met een bloemscherm. Zo hoort hij te zijn.

Lente 2016
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En dan gebeurt het: in de maag van de marter of de reiger
gaat de geleilaag die om de eitjes zit opzetten door de
sappen in de maag. En een maag vol kikkerdril is niet leuk!
Dat voelt als een flinke indigestie en dat brengt het dier
ertoe om de boel weer op te geven. Daardoor kan je ster
renschot soms niet alleen op de grond vinden, maar ook
wat hoger op boomstronken en takken. Soms zie je de ei
leiders en massa’s zwarte eitjes ook nog gewoon zitten.

Foto: Petro Hetjes

De namen heksensnot en sterrenschot stammen natuurlijk
uit het verre verleden. De mensen begrepen echt niet wat
dit voor spul was en dat bracht ze ertoe om dat dan maar
toe te schrijven aan bovennatuurlijke krachten of heksen,
want die waren natuurlijk ook niet voor de poes! Tegen
woordig weten we wel beter, maar die mooie namen zijn
gebleven en zo blijft er toch nog een stukje mystiek aan dit
verschijnsel hangen.
Mike Hirschler

Raadselplaatje
Dit is sterrenschot, ook wel heksensnot genoemd. De
stijfselzwam, de kerntrilzwam en de klontjestrilzwam zien
er ook bijna zo uit, maar dat verschil is toch wel snel te zien
en zeker te voelen, de consistentie is bij nadere beschou
wing heel anders.
Sterrenschot bestaat uit de resten van de eileiders van
vrouwelijke kikkers en padden. Die beestjes zitten op het
einde van het jaar vol eitjes. In de winter gebeurt daar niet
veel mee. In het voorjaar gaan ze naar het water om daar
de eieren af te zetten. Daar zet de hele boel uit omdat het
water opneemt in de geleilaag rondom de eieren. Dat
noemen we dan kikkerdril bij kikkers en de padden hebben
snoeren. Hoe kan het dan dat je dit toch op het land kan
vinden? Er zijn legio dieren die van kikkers en padden wel
pap lusten. Dat geldt bijvoorbeeld voor marters en reigers.
Die schrokken makkelijk een padje weg. Dat gebeurt
vooral in het voorjaar, als de dieren weer op pad gaan. Maar
het kan ook in de winter, als een dier bijv. door verstoring
haar schuilplaats heeft moeten verlaten. Een oplettende
reiger of marter is er dan snel bij.

Volgende raadselplaatje: wat is er bijzonder aan dit plantje?

