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Zwamdag 2015
Wat een feest
Door 't oog
Paddentrek 2016
Beleef de natuur!

Bestuurlijkheden
We hebben een dolle herfst achter de rug met mooie en
goed bezochte activiteiten. De Zwamgroep organiseerde tal
van kleine excursies, de paddenstoelendag op Rande was
een succes met meer dan 230 bezoekers en de herfstexcur
sie op de Zoogenbrink vond plaats onder en over een deken
van prachtige herfstkleuren. Maar er was meer.
De dassenlezing door Jeroen op de Haere was zeer goed
bezocht, de sporenlezing helaas wat minder. Maar de
sporenexcursie in klein verband enkele dagen later was
geweldig. Door de lage waterstand van de IJssel waren de
sporen van o.a. muskusrat en bever en vele andere dieren
zeer goed te zien. Wat een feest! En op dit moment van
schrijven (half november) zit er nog meer in het vat: een
lezing over gallen en ook de uitbuikexcursie op Joppe 27
december zullen veel mensen trekken. Een nieuwe activi
teit in de vorm van een aangepaste wandeling voor oudere
leden is van start gegaan zodat ook zij weer in groepsver
band kunnen genieten van de natuur. Mede ook dankzij
ons jubileum, waardoor we ook een keer goed in de krant
kwamen, hebben we met z’n allen ons IVN goed in de kijker
gezet de afgelopen tijd. Met dank aan iedereen die daaraan
een bijdrage heeft geleverd! Het programma voor volgend
jaar ziet er ook weer veelbelovend uit. De samenwerking
met het KNNV gaat uitstekend en zal volgend jaar wellicht
worden uitgebreid, maar daarover meer tijdens de volgen
de ALV (15 maart). En natuurlijk zien we elkaar op de
nieuwjaarsreceptie op 17 januari a.s.. Tot dan!
Mike Hirschler, voorzitter

Even Inzoomen
Dit is een winterakoniet
Straks, tegen het einde van de winter, is de winterakoniet
de eerste bode van het nieuwe leven. Op beschutte
plekken waar de zon de lucht kan warmen, laten ook de
eerste insekten zich zien - hier op 1 maart 2015. De interactie tussen bloem en insekt is een bijzonder verhaal van
geven en nemen. De bloem zorgt voor de (eerste) voeding
in ruil voor kans op bestuiving en daarmee voortplanting.
Iedere bloeiende plantensoort heeft hiervoor een eigen
methode ontwikkeld.
Esther van Assen

Inleveren Kopij
Kopij Buitenwijzer Lente 2016:
Uiterlijk inleveren op zondag 7 februari 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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Van de redactie
Terwijl de ogen van de wereld hoopvol maar kritisch gericht
zijn op de klimaattop in Parijs, staat de ooievaar op de cover
te kleumen, zich onbewust van een mogelijke opwarming
van de aarde. Om zelf een steentje bij te dragen aan een
meer duurzame leefstijl en minder opwarming, lees je in
deze Buitenwijzer meer tips. Deze tips kwamen tijdens de
jubileum-receptie van 40 jaar IVN Deventer al aan bod in
de bijdragen van Mike Hirschler en Gerrie Roetert.Om even
bij stil te staan in de decembermaand!
Het feestjaar is met dit winternummer alweer voorbij en
we kunnen terugkijken op een actief natuurjaar voor IVN
Deventer, getuige de bijdragen dit seizoen. Veel leesplezier
ermee en zet alvast de komende activiteiten in je nieuwe
agenda, als eerste goede voornemen voor 2016!
Maike Nelissen
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Vanuit de
Leeuwenbrug
Dit is de laatste keer dat ik deze column vanuit de Leeu
wenbrug kan schrijven. Vanaf mijn werkplek op de zesde
verdieping zie ik een behoorlijk deel van de stad en het
buitengebied. De wisseling van de seizoenen en het actue
le weer kon ik elke dag volgen. Visarend, slechtvalk,
kraanvogel, ooievaar, gierzwaluw en vele andere soorten
vogels vlogen langs mijn raam.
Klimopbremraap tussen de klimop aan de Hanzeweg (foto Erik Lam).

Expeditie Uiterwaard 2.0
Heel recent kon het project Ruimte voor de Rivier Deventer officieel opgeleverd worden in aanwezigheid van o.a.
minister Schultz, burgemeester Heidema, leerlingen,
dijkgraven en de stadsdichteres. Jaren van plannen,
discussies en veel graafwerk hebben nu een prachtig
project opgeleverd. Daar kunnen kinderen ook veel over
leren. Daarom draaide de afgelopen jaren het project
Expeditie Uiterwaard waarin zo’n 2.000 kinderen zijn
meegenomen op expeditie langs de IJssel. Hier leerden
ze vanalles over de nut en noodzaak van meer ruimte
geven aan de rivier, vooral door te beleven en te doen.

Natuurbescherming vetbollen - Deventer Dagblad van 9 januari 1912.

Momenteel kijk ik met argusogen naar de werkzaamheden
om de Handelskade te verleggen. De bomen zijn al wegge
zaagd. In de smalle beplantingsstrook tussen de weg en het
fietspad is een juweeltje aanwezig: in de klimop daar groeit
de klimopbremraap. Het vergt nog aardig wat afstemming
om die groeiplaats te behouden. Waarom groeit die soort
nu juist op zo’n plek? Zouden er nog meer groeiplaatsen
zijn? Ja, achterin de tuin van Talamini groeien ze ook. Bij
deze roep ik iedereen op eens goed overvloedige klimop
groeiplaatsen in de gaten te houden. Wellicht komt de soort
op nog meer plaatsen voor.

Dit succesvolle veldwerk in en om de uiterwaarden, voor
groep 7-8 van de basisscholen, heeft de Ulebelt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de werkgroep Jeugd
van IVN Deventer. Veel van de IJsselgidsen die het project
begeleidden, waren ook IVN Natuurgids. Waterschap
Groot Salland heeft nu de Ulebelt groen licht heeft gegeven om de Expedities Uiterwaard weer te gaan organiseren. Vanaf het voorjaar van 2016 kunnen er dus weer
nieuwe klassen mee op Expeditie Uiterwaard 2.0! Nu de
werkzaamheden klaar zijn, is het extra leuk om te kijken
hoe het landschap veranderd is. Scholen kunnen zich
aanmelden via m.nelissen@ulebelt.nl.
Maike Nelissen

Eind 2015 verhuist “de gemeente” naar de nieuwbouw aan
het Grote kerkhof en zal het zicht heel beperkt zijn. Of valt
daar iets aan te doen? Dat ga ik zeker proberen met wellicht
vetbollen, pindasnoeren en voedersilo’s. Niet dat de vogels
dat nu zo hard nodig hebben; het is leuk om ze dichterbij
te lokken. Niet alleen bij het werk maar thuis ook. Menigeen
zal dat al in de tuin hebben hangen en er, al dan niet met
de kinderen, ouders, buren of wie dan ook van te genieten.
Het fenomeen van de vetbollen bestaat trouwens al heel
lang in Deventer. De vogels zijn daar dus vast helemaal aan
gewend.
Erik Lam, stadsecoloog van Deventer
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Plantenwerkgroep
KNNV-IVN 2015
Een verslag van de Plantenwerkgroep KNNV-IVN 2015.
2015 was een ambitieus jaar. Voor wie het weer vergeten
is, even in het kort datgene wat op de lijst stond:
1. Tweede ronde monitoring Dortherbeek
2. Actualisatie vaatplanten in 2 km hokken
3. PWG KNNV-IVN 2 blokken
4. PWG KNNV-IVN monitoring Gooiermars
5. Andere activiteiten

Bleek nestzwammetje (foto Gerrit Hendriksen).

Links Dwergviltkruid (D. de Wit). Rechts Slijkkruid (G. Hendriksen).

Van die “andere activiteiten” is niet veel terecht gekomen,
op die ene avond in september na om nog eens een uurtje
naar de annuellen tussen IJssel en Veenoordkolk te gaan
kijken. Dat leverde toch ook gelijk bijzonder leuke waarne
mingen op zoals behoorlijke aantallen Engelse alant (Inula
brittanica), vijf Kleine majers (Amaranthus blitum), massa’s
Slijkgroen (Limosella aquatica) en Riviertandzaad (Bidens
radiata). Een weekje later ben ik nog eens gaan kijken en
was het niet moeilijk om naast nog meer exemplaren van
Riviertandzaad ook nog Knikkend tandzaad (Bidens cernua),
Veerdelig tandzaad (B. tripartia) en Zwart tandzaad (B.
frondosa) massaal bloeiend te zien staan op de strandjes van
de Veenoordkolk. Erg leuk gebied.
Punt 1 en 4 bestaan voor een deel uit standaard werkzaam
heden die telkens herhaald worden. Op de KNNV-website
zullen de eerste resultaten in de loop van 2016 beschikbaar
komen via het kopje projecten. Ondanks standaardwerk
waren we blij verrast met een aantal soorten die in de in
2014 heringerichte delen van het Gooiermars al te vinden
waren.

Ik noem even Dwergviltkruid (Filago minima) en Bosdroog
bloem (Gnaphalium sylvaticum). Opvallend was vooral de vrij
grote diversiteit in deze terreinen een jaar na de herinrich
ting. De komende jaren zullen we hier nog vele malen
rondlopen en naar verwachting een aantal bijzondere
soorten vinden. Van de actualisatie vaatplanten is weinig
terecht gekomen. Helaas. Volgend jaar weer een kans.
Jaarlijks terugkerend is de inventarisatie van 2 km hokken
rondom Deventer. Dit jaar de km hokken 207-481, Eikelhof
(ten oosten van Olst) en 218-475, Oude Molen - Pieriksmars.
Niet heel verrassend. Geen noemenswaardige hoogtepun
ten op misschien de kortstondige sensatie van Grote
veenbes (alias Cranberry, Vaccinium macrocarpon). Binnen
korte tijd was het natuurlijk wel duidelijk dat dit aangelegd
was, sterker nog, een tuin was. Goed bedacht, dat wel.
Naast planten altijd de sensoren open voor ander groepen:
reeën bij de Gooiermars, ijsvogeltjes bij de Dortherbeek en
niet te vergeten de bruine bekerzwam en nestzwammetjes
(Bleek nestzwammetje - Cyanthus olla). Geweldig leuk om
(weer) eens te zien.
Door: Gerrit Hendriksen

Wat een feest!
Op 1 november jl. hebben Mike, Hans, Huub en ondergetekende een excursie gegeven in het Zoogenbrink. Wat
was het een prachtig mooi weekend, zo zonnig met zulke
prachtige herfstkleuren! Er kwamen zo’n 30 mensen, dus
we deelden ons op in 3 groepen. Uiteraard hebben we
veel aandacht besteed aan de vele prachtig gekleurde
paddenstoelen, maar ook gewoon heerlijk genoten op een
bankje in het zonnetje. De weerspiegeling van het gekleurde bladerdak in het water van het natuurlijke voormalige zwembad was prachtig en we stonden stil bij de
grappige anekdote over de dames van adel die vroeger
in het natuurlijke zwemwater gingen badderen (zie hiervoor ook het filmpje op www.youtube.com/watch?v=TjWopdQWK4).
Femke den Outer

Winter 2015

Rijke kleurenschakering van beukenblad op de Zoogenbrink. (foto: Mike)
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GG nummer 34.
Door ‘t oog
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.
In de uiterwaarden van de biologisch-dynamische boerde
rij de Natuurderij verrijst soms een groot rood oog. School
klassen kunnen in dit kunstwerk kruipen en door ’t oog
naar buiten kijken. Stoere jongens maakten buiten hun
eigen deo met bloemen en kruiden en meiden draaiden de
zware grondboor. Iedereen genoot van het maken van een
mini-rivier; lekker emmers water leegkiepen en hindernis
sen maken. Drie dagen hiervoor gaf ik mijn ogen de kost
vanuit de trein. Wegens werkzaamheden moest ik omrei
zen via Lelystad. Balen dus, maar ik kwam door de Oost
vaardersplassen en hoopte op wat late bronstactiviteiten
van de edelherten. Tegen het raam geplakt viel mijn oog
op een enorme vogel op de grond. Zoef, voorbij was ik. Deze
vliegende deur vloog niet! Vanuit de trein had ik eerder
zwijnen, reeën en edelherten gespot, maar nog nooit een
zeearend…
Jeanette Boogmans

Water halen voor de mini-rivier.

Het 'Oog' in optrekkende mist.

De IJssel, jong en
slingerend
Deze titel is ontleend aan het nieuwe boek van auteur Koos Ter
morshuizen. Het boek is donderdag 12 november gepresenteerd
aan een bont gezelschap IJsselbetrokkenen in het Infocentrum
IJssel Den Nul. In het boek wordt de IJssel, jong en slingerend,
gevolgd van de IJsselkop bij Arnhem tot na Kampen.
Als IJsselboswachter werd me gevraagd mee te werken aan
een interview over de Duursche Waarden. Ik nodigde de
auteur uit in het Infocentrum en struinde met hem door de
Duursche Waarden, want waar kun je je enthousiasme

beter overbrengen dan binnen. Van het een kwam vervol
gens het ander. Ik stelde het Infocentrum voor als locatie
om het boek te presenteren. Als poort naar de IJssel een
‘natuurlijke’ locatie. En zo geschiedde. Een bont gezelschap
belangstellenden verzamelde zich in een volle zaal in het
Infocentrum. De eerste exemplaren werden vers van de
pers, en door de auteur gesigneerd, uitgereikt. Het werd een
interessante en gezellig middag. Want de IJssel is weliswaar
de grensrivier tussen Gelderland en Overijssel, maar is te
vens een rivier die ons allemaal verbindt. Jong en slingerend
stroomt ze door ons landschap. Een uitnodiging om haar
te beleven.
IJsselboswachter Anja Nijssen
Zie ook andere artikelen in de blog van Anja:
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ijsselvallei

Boswachter Anja tussen de andere toehoorders.
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl
zondag 27 december 14.00 uur
Stevig-doorstappen-wandeling op 3e Kerstdag, Joppe
Info: Jaap Wolf, 06 - 1348 7959
vrijdag 8 januari 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling
Ossenwaarden. Info: Gerrie Roetert, 0575- 493999
donderdag 14 januari 9.30 uur
Eerste-donderdag-van-de-maandwandeling
Ossenwaarden. Info: Mike Hirschler, 06- 536617871
zondag 17 januari 13.00 uur
Nieuwsjaarsborrel IVN Deventer, voor alle leden
Locatie: het Hovenhuus in de Worp
dinsdag 19 januari en 16 februari 19.30 uur
Cursus: Overwinterende vogels langs de IJsselstreek
Informatie: zie inzet
zondag 24 januari 2016 14.00 uur
Excursie: Winterse wielen bij de bomendijk
Door: IVN Apeldoorn
Kosten: € 2,00 p.p. Kinderen t/m 12 jaar, leden en vrienden
van IVN Apeldoorn zijn gratis.
Info: Harry Nijhof, 055 – 3601634
maandag 1 februari 20.00 uur
Info-avond: Paddentrek Deventer 2016
Locatie: Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer
vrijdag 5 februari 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling. Landgoed Amel
te, Joppe. Vertrek: kruising Joppelaan/ Warande.
Info: Gerrie Roetert, 0575-493999
zondag 7 februari 14.00 uur
Lange doorstapwandeling voor IVN- en KNNV-leden. Door
Tjoene, Kranenkamp, Vulik, Overvelde en de Hoek. Ver
trekpunt: Ganzekooisweg 5, Diepenveen.
Info: Henriette Zengers, 06 - 4419 5328
zondag 14 februari 2016 14.00 uur
Excursie: Voorsterkerkenpad in de winter
Door: IVN Apeldoorn.
Kosten: € 2,00 p.p. Kinderen t/m 12 jaar, leden en vrienden
van IVN Apeldoorn zijn gratis.
Informatie: Yvonne Zwikker, 055 – 3662954

Plantencursus
KNNV en IVN Deventer geven in voorjaar 2016 samen de
plantencursus “Wat groeit en bloeit daar?”. Deze cursus
over planten determineren is voor eigen leden en geeft
de gelegenheid om in detail te leren hoe planten op naam
te brengen. Het zal een steun zijn om in het veld de
planten te leren (her)kennen. Als basis wordt de Nederlandse Flora van Eggelte gebruikt.Allerlei onderwerpen
rond plantendeterminatie passeren de revue, zoals: het
herkennen van een aantal plantenfamilies; het goed gebruiken van flora’s; het stap voor stap herkennen en gebruiken van kleine details van afzonderlijke planten en
tijdens de cursusavond zelf oefenen met loep en Flora.
De cursus bestaat uit zes woensdagavonden bij de Ulebelt van 19.30 uur tot 22.00 uur. De data zijn 16/3, 30/3,
13/4, 20/4, 11/5 en 25/5. Aanvullend zijn er twee veldexcursies op zaterdag 21/5 en 28/5 van 9.00 uur tot 12.00
uur. Tijdens de veldexcursie wordt extra aandacht gegeven aan het werken met een Flora in het veld. De cursus
wordt gegeven door een aantal KNNV- en IVN-leden.
Er is plaats voor 15 deelnemers. De kosten bedragen
€50,-. Hiervoor ontvang je o.a. een cursusmap. Van cursisten wordt verwacht dat zij zelf voor een Eggelte Flora
en loepje zorgen. Info en opgeven bij Henriëtte Zengers,
tel. 06 - 4419 5328, henriettezengers@tulp.nu.
Heriëtte Zengers, Plantenwerkgroep
dinsdag 15 maart 20.00-22.00 uur
Algemene ledenvergadering IVN Deventer
Locatie volgt nog. Info Ans Coulier, ivndeventer@gmail.com
of 0570 - 691446.
woensdag 16 maart 9.00-12.00 uur
Boomfeestdag. In Deventer organiseert IVN Werkgroep
Jeugd dit samen met Ulebelt, Vogelwerkgroep en Bo
menstichting voor basisschoolleerlingen IJsselstreek.
woensdag 16 maart, 19.30-22.00 uur
Plantencursus “Wat groeit en bloeit daar?”
Serie van 6 cursusavonden, zie inzet.
Locatie: Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer
Info: Henriette Zengers, 06 - 4419 5328,
henriettezengers@tulp.nu
zondag 20 maart 2016, 14.00 uur
Diersporenexcursie
Door: IVN Zutphen Warnsveld
Start: hoek Deventerdijk/Gerrit Slagmanstraat te Harfsen
Info: 0575 - 543824

vrijdag 4 maart 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling, Hackfort. Thema:
stinzeplanten. Vertrek: Carpoolplaats A1 om 8.45 uur.
Info: Gerrie Roetert, 0575-493999
zondag 6 maart 14.00 uur
Excursie Nieuwe Plantsoen, in kader van 100-jarig bestaan
van Nieuwe Plantsoen. Thema: Paddentrek. Vertrek: Wa
tertoren, Ceintuurbaan.
Info: Mike Hirschler, 06- 536617871
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Vogelcursus

Knotdagen

Cursus: Overwinterende vogels langs de IJsselstreek

Wie: Werkgroep Natuurbeheer
Wanneer: zaterdags 9.15 - 13.00 uur.
Welke dagen: 9 en 23 januari; 6 en 20 februari; 5 maart; 2
januari en 19 maart als reservedatum.
Wat: Boomonderhoud in natuurgebieden en bij particulieren rond Deventer. We knotten wilgen en populieren,
dunnen bosschages uit en soms worden er heggen gevlochten. Afsluiten doen we met een kom warme snert!
Info: Lieme Glazema, 0570 - 656401,
l.c.glazema@concepts.nl

We zien ze weer dagelijks overkomen, de ganzen en
eenden die de winter aan onze IJsseloevers doorbrengen. Ook Kramsvogels en Koperwieken strijken in grote
groepen op de restanten van fruitbomen en bessenstruiken neer. Er zijn al weer Pestvogels gezien en als we langs
de IJssel fietsen hoor je de Smienten fluiten. Met een kijker
zijn er Wintertalingen, Nonnetjes, Wilde zwanen en zelfs
Zaagbekken waar te nemen.
Voor wie dit allemaal geen gesneden koek is, organiseert
Vogelwerkgroep IJsselstreek weer een cursus “Overwinterende vogels langs de IJsselstreek”. Naast theorieavonden, waarin de wintervogels behandeld worden,
gaat u met ervaren vogelaars op excursie langs de IJssel.
Vogelwerkgroep De IJsselstreek organiseert de cursus
in samenwerking met de Ulebelt en de cursusavonden
vinden daar ook plaats. Deze korte cursus bestaat uit
twee dinsdagavonden op 19 januari en 16 februari en drie
excursies op zaterdag 30 januari, 27 februari en 19 maart.
Aanmelden en meer informatie over kosten en tijden via
wil.kroon@kpnmail.nl (tel. 06 - 4003 3686).
Wil Kroon
Cursussen bij IVN-afdelingen in de buurt
woensdag 16 maart 2016 19.30 uur
Cursus: Tuinvogels; IVN en KNNV Apeldoorn
Kosten: leden/vrienden IVN Apeldoorn en KNNV Apel
doorn: €10. Niet-leden: €12,50
Locatie: IVN lokaal De Vijfster
Datum: zaterdag 19 maart van 8.00 tot 12.30 uur
Info: John Schelfhorst, 06 - 46484333, of
tuinvogels@ivn-apeldoorn.nl
maandag 11 januari 2016 19.30 uur
Cursus: Relaties en kringlopen in natuur en landschap
Door: IVN Apeldoorn
Kosten: leden/vrienden IVN Apeldoorn en KNNV Apel
doorn: €40. Niet-leden: €45
Data cursusavonden: 11 en 25 januari, 8 en 22 februari,
7 en 21 maart van 19.30 tot 22 uur in IVN lokaal De Vijfster
Data excursies: 27 februari en 12 maart van 9.30 tot 12.30
uur in de omgeving van Apeldoorn
Info: Frank van Breemen, 055 - 5787043 of
cursus-samenhang@ivn-apeldoorn.nl
woensdag 6 april 2016 19.30 uur
Groencursus voorjaar (thema's vogels, bomen, natuur in en
om de stad, wilde planten en insecten)
Door: IVN Apeldoorn
Kosten: leden/vrienden IVN Apeldoorn en KNNV Apel
doorn: €40. Niet-leden: €45
Data cursusavonden: 6 en 20 april, 3 mei, 18 mei en 1 juni
van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster
Data excursies: 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 juni van 10 tot
12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn. Uitzondering: de
excursie Vogels op 9 april start om 07.00 uur.
Info: John van Heiningen, 055 - 5403426 of
groencursus@ivn-apeldoorn.nl
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Nieuw: de EDvdMwandeling!
Jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel de EVvdM-wan
deling, ofwel de Eerste-Vrijdag-van-de-Maand-wandeling.
Sinds kort is er eens in de twee maanden nu ook eentje op
donderdag, dus de Eerste-Donderdag-van-de-Maandwandeling (EDvdM-wandeling).
Het geval wil namelijk dat een aantal oudere leden niet
goed meer mee kan op de vrijdagwandelingen. De regulie
re publieksexcursies zijn al helemaal niet meer aan de orde.
Het gaat te snel, het duurt te lang en/of de paden zijn te
moeilijk. Toch wil men er natuurlijk graag nog eens op uit.
Op verzoek van enkele leden zijn we daarom gestart om
deze donderdagwandelingen iets anders aan te pakken:
maximaal 1,5 uur, vlak terrein, wel natuur, maar niet teveel
feitjes en liefst nog een bankje onderweg. Kortom: rustig
aan, dan breekt het lijntje niet. Hans Stegeman en ik bege
leiden dit voorlopig. Hoe het daarna verder gaat hangt af
van het enthousiasme en de wensen van de deelnemers.
Ideeën zijn welkom.
De eerste EDvdM was op donderdag 5 november. De be
stemming was het landgoed Dorth. Iedereen die mee wil
doen kan zich bij mij aanmelden:
(m.hirschler@hotmail.com).
Als we iemand moeten ophalen, kan dat ook geregeld
worden, dus schroom niet en wandel ook eens mee.
Mike Hirschler

De eerste EDvdM-wandeling door herfstig bos.

Buitenwijzer

9

10

Buitenwijzer

IVN deventer

Gorsselse Heide
Geschiedenis - Flora en Fauna
Sinds een aantal jaren organiseert IVN Zutphen, met IVN
Deventer en de Marke Gorsselse Heide, publieksexcursies
op de prachtige Gorsselse Heide, gelegen aan de Elzerdijk
achter Joppe. Begin 18de eeuw lag ‘de Gorsselse Heide’ er
gens anders, vlakbij Gorssel, aan de Marsweg. Het diende
als oefenterrein voor de huzaren uit Zutphen en Deventer.
In 1865 werd door dat gebied een spoorweg aangelegd
waardoor het oefenterrein ongeschikt werd. Defensie kocht
toen een nieuw oefengebied: De ‘Gorsselse Heide’.
Mannetjes Roodborsttapuit op de Gorsselse Heide.

Levendbarende hagedis.

Eind vorige eeuw werd de Gorsselse Heide als oefenterrein
overbodig. In 2009 werd het verkocht aan IJssellandschap,
met de verplichting het gebied terug te brengen in de oude
staat van nat heidegebied. In 2014 is men daarmee gestart.
Grote delen bos werden gekapt, gras- en heidevelden
werden geplagd, sloten en grachten gedempt. In 2016 wordt
het plan afgerond.
De afgelopen halve eeuw zijn er verschillende flora- en
fauna-inventarisaties uitgevoerd. Daarmee is in beeld ge
bracht wat er in de loop der tijd aan soorten is waargeno
men en wat er is verdwenen door verdroging en verschra
ling. Zo zijn er in de loop der jaren maar liefst 78 planten
soorten, 30 vlindersoorten, 33 libellensoorten en 77 vogel
soorten geïnventariseerd, plus nog de nodige paddenstoe
len, mossen en, niet te vergeten, de levendbarende hagedis.
Een waar paradijs voor de natuurliefhebber. Met het herstel
van het natte heidegebied mag je verwachten dat verdwe
nen soorten weer terug zullen keren. Spannend om dat te
gaan volgen!
Al met al valt er veel te vertellen over de Gorsselse Heide,
over zijn geschiedenis en over zijn flora & fauna. Tijdens
de excursies is veel kennis vergaard dat nu is gebundeld in
Gorsselse Heide, geschiedenis flora & fauna, 100 pagina’s
met informatie, anekdotes én … schitterende foto’s van dat
prachtige heidegebiedje aan de Elzerdijk.

Opvallend tafereel: Wespspin hangend in web.

Zwarte heidelibel (mannetje).

Je kunt het boek in je bezit krijgen door €14,95 over te maken
op bankrekening NL21INGB 0674902750 met vermelding
van naam en adres. Ik zorg dan dat het gratis bij je wordt
thuisbezorgd. Het boek is ook te verkrijgen bij de plaatse
lijke boekhandel. Meer info: f.westenbrink@kpnmail.nl.
Frens Westenbrink
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Zwamdag 2015
op Nieuw Rande
De voorbereiding van de jaarlijkse paddenstoelendag van
onze eigen zwamgroep heeft altijd veel voeten in aarde. Na
het oppoetsen van het draaiboek en het zoeken van de vele
vrijwilligers is de laatste week van de voorbereidingen altijd
het meest hectisch. Het vaststellen van de route en het
definitief maken van alle info kan namelijk alleen op het
laatste moment, omdat die paddenstoeltjes zich echt niets
laten zeggen; die kunnen zomaar verdwenen zijn!
Natuurlijk werd er weer veel gefotografeerd.

over. In de kranten was er niet of nauwelijks aandacht aan
besteed. Zouden er wel mensen komen? Aan het weer zou
het niet liggen, het werd na een zeer mistige ochtend
prachtig herfstweer.

Veel kinderen op de zwamdag: Jong geleerd is...

We kozen 50 tot de verbeelding sprekende paddenstoelen
uit om er borden met informatie bij te zetten. Op zaterdag
ochtend zetten we provisorisch de route uit en op zondag
ochtend 4 oktober om 8 uur was iedereen alweer present
om de borden en richtingaanwijzers te plaatsen. Er werden
stands opgesteld (IVN, paddenstoelenboeken en een demo
over de kweek van champignons); de bus van Gerrit was
voorzien van een luifel met mooie banken ervoor; de par
keerplaats op een naastliggend weiland was afgezet en
iedereen was gehuld in de hesjes van de Zwamgroep om
alles in goede banen te leiden. Tegen de start om 11 uur
waren wij net klaar. In eerste instantie waren we weinig
hoopvol op een goede afloop, want de PR liet te wensen

Gelukkig duurde het niet lang of de mensen kwamen in
groten getale. Langs de kassa (dit was het eerste jaar dat
we entree lieten betalen) kwamen uiteindelijk 219 bezoe
kers. Aangezien wij velen op de route aantroffen die niet
betaald hadden (“nee hoor, we maken alleen een kleine
wandeling, doen we altijd hier op zondag”; flauw dus) gaan
we ervan uit dat minstens 230 mensen de ‘poort’ (een
partytent) passeerden. Dat is een herhaling van vorig jaar.
We mogen dus meer dan tevreden zijn. Bij navraag bleek
dat niet zozeer de kranten als wel facebook een belangrijke
informatiebron zijn geweest voor onze klandizie. Daar gaan
we volgend jaar dus meer aan doen.
Leuk was ook dat dit jaar in Hotel Gaia diverse paddenstoe
lengerechten konden worden genuttigd. Velen hebben
daarvan gebruik gemaakt. En zo hebben we tijdens deze
succesvolle dag de paddenstoelen en het IVN in het zonne
tje gezet. Op naar volgend jaar! Noteer alvast 2 oktober 2016,
dan zijn we weer op Nieuw Rande te vinden.
Met dank aan allen die meehielpen: Jaap, Ria, Gerrie, Gerrit,
Rob, Anja, Hans v.d. B en Hans H., Henriette en Jan.
Mike Hirschler, coördinator van de Zwamgroep

Deel van het actieve IVN team: vlnr Hans, Jan, Hans, Jaap, Jeannette, Ria, Gerrit, Rob en Gerrie. Met Mike achter de lens.
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Duurzaamheid
Deel 1: Duurzaamheid, wij, zij en …. er is wat aan te doen.
IVN staat voor veel natuurbeleving en voor duurzaamheid.
Maar hoe is het met die duurzaamheid gesteld? En vooral:
hoe is het met onze eigen duurzaamheid gesteld? Tijdens
de viering van ons 40-jarig jubileum wilden wij iets mee
geven 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 werkelijk over? Eén
ding is zeker: hoe demotiverend sommige cijfers ook zijn,
wij kunnen als individu toch veel toevoegen. Je bewust zijn
van een aantal feiten en vervolgens zelf en met familie/
kennissen iets positiefs doen (papier recyclen, slim omgaan
met e-mails en nog meer) zet wel degelijk zoden aan de
dijk. Vele kleintjes maken één grote!
In een aantal afleveringen van de Buitenwijzer wil ik de
punten die tijdens het jubileum al langs gingen op een rij
zetten, ook ter lering voor hen die er niet bij waren. Ook
noem ik sites waar je ook dingen na kunt kijken.
Cijfers en feiten zijn van allerlei sites gehaald. O.a. van de
FAO (de wereld voedselorganisatie), Greenpeace, Milieude
fensie, Stichting Noordzee, Politieke partijen, The Plastic
Soup Foundation, Wageningen Universiteit, VN, WNF, etc.

Goede groente en fruit worden helaas en masse weggegooid.

Ook zijn er allerlei proeven gaande: de Alliantie Verduur
zaming Voedsel en Wageningen UR Food & Biobased Re
search starten een speciaal project om verspilling in de
voedselketen te verminderen. We praten dan vooral over
restaurants. Proeven wezen uit dat tot 90% voedselverspil
ling kan worden tegengegaan. Ook bij ziekenhuizen vindt
onderzoek plaats. Kan je nalezen op de websites die we je
meegeven. Hier is dus heel veel te halen. En minder voed
selverspilling betekent minder een beroep ook op kostbare
natuurgronden!
Surftips:
www.kliekipedia.nl ; www.instock.nl ;
www.wageningenur.nl/nl/Dossiers/dossier/Dossier-Voedsel
verspilling.htm ; www.crem.nl/projects/view/
monitoring_voedselverliezen_huishoudens
Papierrecycling
In Nederland wordt 85% papier en karton gerecycled. Voor
2013 kwam dat neer op 2,3 miljoen ton. In Nederland be
staat nieuw papier voor 82% uit gerecycled papier. Daar
moet je trouwens wel elke keer nieuwe lange vezels (hout
dus) aan toevoegen, want in de loop van het recycleproces
worden de vezels korter. Een papiervezel gaat 6-7 keer mee.
Sommige papiersoorten zijn van 100% nieuwe vezels ge
maakt en sommige kartonsoorten uit 100% oude vezels.

Voor creatieve ideeën tegen voedselverspilling in de keuken: Kliekipedia.nl.

Voedselproductie en verspilling
We zijn met 7 miljard mensen op aarde. We produceren
voor ruim 9 miljard mensen voedsel en toch heeft een
miljard mensen (15%) honger. Hoe kan dat? Dat komt omdat
we 1/3 van alle voedsel weggooien! De oorzaken zijn legio:
in het zuiden (Afrika en Azië) komt dat o.a. door slechte
opslagfaciliteiten, waar voorraden wegrotten omdat er
geen goed distributieapparaat is. In het noorden en westen
zijn consumenten, groothandel en de retailers de grote
weggooiers. Volgens de VN verspillen we jaarlijks op deze
manier € 2,6 biljoen (!) aan voedsel.
Om het naar onze eigen situatie te vertalen: jaarlijks ver
spillen we in NL per persoon € 150. Daar kan je leuke dingen
van doen, zeker als je rekent met een gezin van 4 personen!
Gelukkig is er een kentering. Een voorbeeld is restenrestau
rant Instock in Amsterdam, waar medewerkers van AH elke
dag verse, maar door AH weggegooide producten bereiden
tot heerlijke (en verrassende, want er is geen menukaart)
maaltijden. Een aanrader (uit eigen ervaring)!
Ken je de site www.kliekipedia.nl? Een leuke site waar re
cepten op staan waarmee je van kliekjes een maaltijd kan
maken.
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Maar dat kan beter. Tegenwoordig kan je in de Gemeente
Deventer ook drankkartons van melk, yoghurt en frisdran
ken inleveren. Dat draagt weer bij tot nóg meer hergebruik.
Doen dus! Elk kartonnetje is meegenomen!
Van papier naar bomen: Om een beeld te geven over hoeveel
bomen en ha’s we ongeveer praten als het gaat om 2,3
miljoen ton papier, het volgende, want hoeveel bomen
hoeven er niet gekapt te worden door het inzamelen en
hergebruiken van het oud papier en karton?
Voor 1 ton (1.000 kg) papiergewicht heb je 3,3 bomen nodig.
2.3 miljoen ton betekent dat ruim 7 miljoen bomen niet
geoogst hoeven te worden. Gemiddeld gaan er 400 bomen
op 1 hectare. 7 Miljoen bomen is ongeveer 17.500 ha. Als je
bedenkt dat de Hoge Veluwe zo’n, 5.000 ha. groot is, dan
besparen we met papierrecycling elk jaar de kaalkap van
bijna 4 x de Hoge Veluwe. Niet slecht. We moeten hierbij
wel bedenken dat niet alle hout dat in Nederland wordt
verwerkt ook uit Nederland komt, maar het geeft wel een
idee over de impact van recycling.
Surftips
www.prn.nl; www.papierenkarton.nl/papier-recycling ;
www.nvc.nl/news/item/nederland-85-papierrecycling-in-2013
Mike Hirschler
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Het jaar van ...
Ook voor 2016 hebben verschillende organisaties hun
eigen "Jaar van ..." bekend gemaakt. Na een rondje bellen
en internetten komen we tot het volgende lijstje voor 2016:
Het jaar van de Kievit, de Muurplant (opnieuw), de spin
(mogelijk), maar ook van de peulvrucht (voor de "gezonde
eters" onder ons), de aap (voor hen die in aziatische kalenders heil zoeken) en het boek. Alhoewel geen natuurfenomeen, is het boek bij uitstek een middel om ons, natuurforsers, meer kennis te verschaffen over onze geliefde onderwerpen. Ook komend jaar zullen we dus aandacht besteden aan deze Jaar-van-onderwerpen.

Jaar van de
muurplant
FLORON heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de muur
planten. Varens, muurleeuwenbek of muurhavikskruid
verdwijnen nogal eens van muren. Ze komen dan vaak niet
meer terug. De belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang
van muurplanten is restauratie van muren. Alles gebeurt
zeer grondig, vaak grootschalig met te hard cement waar
door het gebouw er weer als ‘nieuw’ uitziet.
_____________________________________________________________

Schubvaren (Asplenium ceterach)

De Nederlandse muurflora bevat een aantal zeldzame en
beschermde soorten. Een belangrijk deel hiervan betreft
varens afkomstig uit de streepvarenfamilie zoals groen
steel, noordse streepvaren, schubvaren, steenbreekvaren,
tongvaren en zwartsteel. Tot de zeldzame muurflora beho
ren ook verwilderde sierplanten, zoals muurbloem, gele
helmbloem en muurleeuwenbek.
(Bron – Vroege Vogels)
Zoekkaart
FLORON roept mensen op mee te doen met het inventari
seren van muurplanten. Er wordt een zoekkaart ontwikkeld
met handleiding, die binnenkort te vinden is op de website.
http://www.floron.nl/Onderzoek-en-Advies/Muurplanten
_____________________________________________________________

Jaar van de Bodem
Aan het einde van het VN-Jaar van de Bodem kijken we nog
een keertje onder onze voeten. Ditmaal niet naar wat er ín
die bodem zit, maar naar wat we er direct óp vinden.
De huidige bodem, en met name de bovenste tien cm, kan
een geschiedenisboek van de toekomst worden. Als de
omstandigheden 'gunstig' zijn, wordt er een brede schake
ring aan informatie over onze eigen tijd in die bodem
vastgelegd. Bij voldoende tijd en weinig tot geen verstoring
van de bodem, ontstaat zo een dwarsdoorsnede van de tijd
qua klimaat (samenstelling van de lucht) en flora en fauna.
Indrukken...
Als je bij laag water door de uiterwaarden doolt, valt er veel
te zien op de moddervlakten van de droge slenken. Pootaf
drukken (of prenten) van honden (helaas), maar ook gan
zen, kievitten, meeuwen, padden, ratten, beverratten én
mogelijk onze eigen bever(s) zijn met enige oefening te
herkennen. Net als een keur aan graaf- en sleepsporen. Ook
stuifmeel en zaden van planten, beworteling, dode plantenen dierenresten worden vastgelegd in de toplaag van onze
bodem. Net als onze eigen voetafdrukken in de modder en
afval dat ‘we’ terloops laten vallen: het wordt vastgelegd!
Wordt de grond onder deze dunne laag niet verder ver
stoord en komt er langzaamaan een nieuwe laag sediment
overheen, dan bestaat de kans dat deze blauwdruk van onze
tijd bewaard blijft. Voer voor toekomstige sedimentologen
en bodemkundigen.

Ook sporen direct langs de rivier kunnen in het sediment bewaard blijven.

deze taalcursus maken we de vertaling tussen alle graaf
sporen en prenten in huidige omstandigheden en wat we
in (hard) gesteente tegen komen. Daarmee vormen we ons
nu een redelijk beeld van hoe onze eigen omgeving er
vroeger moet hebben uitgezien, en waar vroeger vergelijk
bare omstandigheden bestonden.
Meer weten? Bezoek bijv. het geologie-museum in Olst.
Esther van Assen

Met deze kennis in het achterhoofd kan een wandeling een
hele andere dimensie krijgen. Niet alleen de flora en fauna
bepalen de beleving, ook de kale stukken van klei, modder
poelen of zandhopen vertellen hun eigen verhaal. Het is
slechts een kwestie van een nieuwe (beeld)taal leren. Voor
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Ganzenveer
Hans had mij erover gebeld. Of hij aan mij de Ganzenveer voor
de Buitenwijzer kon doorgeven. Ik dacht: Oei! Aardig, maar heb
ik wat te vertellen dat de moeite waard is? Enfin, weigeren leek
mij ook geen optie en ik lees het (inmiddels flink verfraaide!) blad
met plezier, dus vooruit maar, we zien wel wat het wordt.
Misschien niet geheel overbodig voor een deel van de lezers
iets te melden over wie er schuil gaat achter die naam
Geschiere. Wellicht voor sommigen niet vreemd als ik meld
dat die naam terug te voeren is op de Franse Hugenoten die
eind 17e eeuw moesten vluchten en in aanzienlijke aantal
len de Nederlanden opzochten. Ik ben een op 1e Kerstdag
1937 op het Zeeuwse schiereiland Walcheren geboren,
boerenzoon. Het gezin koos ervoor, na de nogal rampzalige
inundatie van 1944 en de herverkaveling van Walcheren,
in 1953 naar de Noordoostpolder te verhuizen. Dat was niet
mijn keus en ik begon mij te realiseren dat ik e.e.a. in het
werk moest stellen om die polder weer te verlaten.

Na de middelbare landbouwschool kon ik met wat bijspij
keren terecht op de HLS in Ede (nu in Dronten) en na enke
le jaren bij de Landbouwvoorlichtingsdienst in Wageningen
kwam ik in de export van landbouwmachines terecht tot
ik eind tachtiger-jaren daarmee om medische redenen
moest stoppen. We zijn toen naar Teuge verhuisd en vanaf
die tijd dateert ook mijn IVN-interesse, incl. cursus en ac
tieve deelname aan vele activiteiten.
Mijn betrokkenheid bij het IVN in Deventer is niet erg groot
meer. Voorheen had de werkgroep “de Zoogenbrink” en de
nog steeds bestaande Werkgroep Knotten mijn warme
belangstelling maar de leeftijd en conditie spelen een be
perkende rol, dus zien jullie mij niet zoveel meer.
Walcheren, en wat breder, de Zuidwestelijke eilanden
groep, heeft nog steeds onze warme belangstelling. Niet
alleen uit vakantieoogpunt, maar vooral ook vanwege de
vogels. Net als de Wadden ligt het gebied in het trek- en
foerageergebied van veel soorten vogels. Recent was ik nog
met enkele vogelvrienden uit de Deventer regio een week
end daar en hebben we met name bij Westkapelle en op
Schouwen-Duiveland in “Plan Tureluur” heel veel variatie
aan zowel trekkers als blijvers uitgebreid kunnen waarne
men en fotograferen. Ook bij Breskens (van oudsher een
vogeltelpost) wordt een mooi natuurgebied voor ontvangst
van foeragerende en rustende trekvogels klaargemaakt (de
Waterdunen).
Ik realiseer mij dat bovenstaande niet iedereen zal interes
seren; anderzijds waardeer ik zeer de gelegenheid die Hans
mij bood nog iets van mij te laten horen. Ik kan zo snel niet
iemand bedenken om de pen aan door te geven. Wellicht
kan ik dat aan de redactie overlaten?
Het ga jullie allen (en de vereniging IVN Deventer) goed!
Hartelijke groet,

Steenlopers (vogeldagboek.nl).

Jan Geschiere

Paddentrek 2016!
Ook al is het bijna winter: wij denken aan het voorjaar. We
hebben in de lente vrijwilligers nodig om amfibieën (kikkers, padden en salamanders) veilig naar hun poel te
brengen om zich voort te planten. Een goede amfibieënstand is belangrijk voor het ecologisch evenwicht.
Op De Worp, Ceintuurbaan, Oostrik, Diepenveen en
Schalkhaar kunnen we hulp gebruiken, om de dieren over
te zetten, putten en emmers te controleren, of hand- en
spandiensten te verrichten (o.a. plaatsen van roosters in
putten). Samen met medevrijwilligers een frisse neus
halen in de ochtend of vroege avond maakt het naast een
nuttige ook een gezellige activiteit. Doe de kikkers, padden en salamanders een plezier en jezelf ook.
Ga naar www.paddentrekdeventer.nl en meld je aan via
de tab ‘Aanmeldformulier’. Het laatste nieuws vind je op
Facebook: www.facebook.com/paddentrekdeventer. En
kom naar de informatie-avond op 1 februari 2016 (20.00
uur) bij de Ulebelt. Info via petra@paddentrekdeventer.nl

Zeg hier maar eens nee tegen! Doe mee met de paddentrek.

Petra van der Molen, Amfibieënwerkgroep IVN Deventer
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buitenaardse wezen (een bewegende klodder geel slijm) te
bestrijden. Overdrijven is ook een kunst, zullen we maar
zeggen. In Japan hebben geleerden geëxperimenteerd met
slijmzwammen. Tamelijk ingewikkeld allemaal, maar het
blijkt dat een slijmzwam heel goed in staat is om puzzels
op te lossen, bijvoorbeeld zijn weg weet te vinden in een
doolhof op zoek naar voedsel! Als het plasmodium eenmaal
tot stilstand komt, dan komt het vast te liggen en gaat het
over in een stadium waarin sporen worden gevormd.

Raadselplaatje
Dit zijn niet de laatste stuiptrekkingen van een lampenfa
briek van Philips alhoewel ze wel gloeien als lampjes. Waar
je naar kijkt zijn de minuscule bolletjes van een slijmzwam,
niet meer dan 1-1,5 mm hoog. De naam: oranje lantaarntje.
Slijmzwammen bestaan er in vele uitvoeringen en vele
kleuren. De lampjes kunnen wit, rood, oranje en geel zijn,
maar er zijn ook bruine en gele borsteltjes, klontjes roze
druppels of een wirwar van bruine of gele slijmdraden. Ze
zijn allemaal anders. Hun vergankelijkheid is groot. Deze
bijzondere groep heeft tot de verbeelding sprekende namen
als heksenboter, karmijnrood netwatje, glanzend druiven
pitje, blazig kristalkopje, langstelig kroeskopje, ijsvinger
tjes, roze buiskussentje, blote billetjes, etc.. De wereld van
de slijmzwammen is een heel bijzondere. Nog steeds
worden ze tot de paddenstoelen gerekend, maar dat gaat
veranderen.
Slijmzwammen bestaan nl. uit klonten ééncelligen die
bacteriën eten. Zoiets heet een plasmodium. Je zou daarom
kunnen veronderstellen hier met een dier te maken te
hebben. Sterker nog: het kan zich verplaatsen! Wie wel eens
heksenboter heeft gezien weet dat ze de ene dag óp en de
andere dag náást een boomstronk hangen. Ze laten een
soort slijmspoor achter dat lijkt op dat wat je ook bij slakken
ziet. Tamelijk mysterieus dus. Zo mysterieus zelfs dat in
Texas in 2002 de Nationale Garde werd opgeroepen om dit

De slijmzwammen passen noch in het Rijk der Fungi
(paddenstoelen), noch in het Rijk der Dieren. Omdat ze zich
voortplanten d.m.v. sporen die in een typisch soort voort
plantingsorganen worden gevormd, lijkend op die van
paddenstoelen, worden ze toch wel door mycologen bestu
deerd. Ze zijn tegenwoordig in het Rijk der Protoctista ge
plaatst waar meer van dit soort micro-organismen in zijn
te vinden. Daarbinnen hebben ze een geheel eigen klasse,
die van de Acrasiomycota (slijmzwammen).
Gelukkig hoeven we deze moeilijke woorden niet steeds te
gebruiken om volop van deze kleurrijke en vormenrijke
‘paddenstoelen’ te genieten. Je moet er wel oog voor heb
ben, maar als je er eens eentje vindt en met een loepje
bekijkt, gaat er een geheimzinnige en hele kleine wereld
voor je open!
Mike Hirschler
Volgende raadselplaatje: wat is dit voor derrie?

