Buitenwijzer

Zomer 2016

LEDENBLAD VAN IVN DEVENTER

Natuurouders 2016
Overijsselse Zwamdag
Wat groei en bloeit daar?
Vleermuistellingen...? Autovleren!
Beleef de natuur!

Kopij Herfst 2016

Even inzoomen

Deel jouw ervaringen en groene belevenissen met ons!

Dit is het blad van de Mariadistel

Kopij welkom tot zondag 14 augustus 2016
Voor kopij geldt: maximaal 350 woorden, graag vergezeld
van foto's in HR-kwaliteit.
Per e-mail: Maike Nelissen - maikenelissen@upcmail.nl

De Mariadistel is een prachtige plant. Wat naast de grote,
paarse ‘distelkop’ met grote stekels opvalt, zijn de grote
bladeren die veel wit hebben. Het verhaal gaat dat toen
Maria het kindeke Jezus zoogde, er enkele druppels
moedermelk op de distel vielen. Daarom is dit de enige
distel met wit in het blad.

Vragen over hoe en wat? Neem contact met ons op.

Mike Hirschler

Bestuurlijkheden
Terwijl het groen de grond uitkomt, bomen volop in bloei
zijn en de natuur ons allerlei geuren en kleuren laat beleven
zijn velen de afgelopen maanden volop actief geweest om
zo’n breed mogelijk publiek mee te laten genieten van wat
de natuur ons biedt.
15 maart was de jaarlijks ALV waar het huishoudelijk reg
element, beleidsplan en de begroting werden goedgekeurd.
Met ingang van 2016 is Veldwerk Nederland onderdeel van
IVN geworden. Daarmee is IVN de grootste organisatie op
het gebied van natuureducatie in Nederland. Alhoewel
de fusie met KNNV niet door gaat, is er een samenwerkings
overeenkomst gesloten. Deze samenwerking IVN en KNNV
Deventer verloopt goed, zoals tijdens de succesvol verlopen
Plantendeterminatiecursus.
16 april zijn we naar de landelijke ledendag in Leiden ge
weest, waar interessante lezingen en workshop werden
gegeven over natuur dichterbij, natuur en gezondheid en
natuurouders. Uit deze inspirerende dag zijn vele ideeën
gekomen die we meenemen binnen onze eigen afdeling.

Foto voorpagina: Baarlermars - Plantencursus 2016.
Tijdens het determineren kijken twee groene facet-ogen
ons vanaf een gevlekte orchis aan: een libel is net uit zijn
of haar vel gekropen en begint met uitharden.
Foto pagina 2: Dezelfde libel, twee uur eerder.
(foto's Esther van Assen).
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Sinds kort heeft IVN Deventer een eigen facebookpagina
voor een grotere zichtbaarheid. Meer informatie hierover
staat verderop in deze buitenwijzer. Ook organiseert IVN
Deventer dit najaar een IJsselcursus voor publiek en zijn er
plannen voor een nieuwe gidsencursus in 2017- 2018.
Aanmelden kan al via de secretaris.
Het bestuur wenst iedereen een goede zomerperiode toe!
Hetty Arkink - Bestuur IVN Deventer

IVN deventer

Buitenwijzer
Van de redactie
Met de zomer in het verschiet kunnen we als IVN Deventer
terugkijken op een mooi begin van 2016. De plantencursus,
diverse excursies, ons intensieve werk voor 'onze' amfi
bieën, het terugkerende werk van onze 'VleDev'-jongens
en -meisjes, onze eeuwige zoektocht naar meer leden die
hun eigen steentje willen en kunnen bijdragen binnen onze
organisatie, etc.
Als redactie staan wij altijd op de scheidslijn tussen Was
en Wordt. Wat komt er in de komende maanden aan waar
we jullie zeker van willen verwittigen? En welke acties en
wetenswaardigheden mogen we jullie zeker niet onthou
den? Eén van onze terugkerende uitdagingen heet Kopij.
Als redactie zouden wij graag meer input van onze leden
krijgen. Zeker omdat we weten hoe enthousiast jullie zijn
over hoe IVN Deventer zich bezig houdt met de natuur in
en om Deventer, in allerlei hoedanigheden.
Wij kunnen niet zonder jullie! Heb je een ingeving voor een
nieuwe rubriek in de Buitenwijzer? Zie je kansen om de IVN
Deventer facebookpagina van nog meer info te voorzien?
Heb je een onderwerp dat wij zeker moeten uitlichten?
Schroom niet! Bel ons, mail ons, deel het met ons. Laten we
samen kijken welke kennis en ervaring we kunnen delen.
En al die mooie momenten van een eerste signalering, die
eerste vogel, die zeldzame plant of paddenstoel, het bever
nieuwtje... Deel je ervaring met ons als redactie! Ik ga voor
samen werken aan de toekomst van onze natuur in en om
Deventer! Wie schuift aan?
namens de redactie, Esther van Assen
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VOORZITTER:
Mike Hirschler
m.hirschler@hotmail.com & 06 - 53617871
PENNINGMEESTER:
Klaartje Arntzen
klaartjearntzen@gmail.com & 0570 - 546337
NL98INGB0003394711 t.a.v. IVN Deventer
SECRETARIS:
Ans Coulier
ivndeventer@gmail.com & 0570 - 691446
REDACTIE:
via Maike Nelissen
maikenelissen@upcmail.nl & 0575 - 843869
IVN DEVENTER:
Extra informatie over onze werkgroepen en
activiteiten is te vinden op
www.ivn.nl/deventer
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Van onder de
Lebuïnustoren
Na wat omzwervingen via de Camargue en Texel in de meiva
kantie nu weer op mijn werkstek in het centrum van Deventer
aangeland. Ook daar is natuur te vinden, al wordt dat niet op een
presenteerblaadje aangereikt.

Zoals wellicht bekend broedt de slechtvalk al jaren in De
venter. Dit jaar voor het tiende jaar, een jubileum! Eerst op
de Grijze Silo en nu iets verderop langs de IJssel. Vlak naast
het gemeentehuis, aan de voet van de Lebuïnustoren, zijn
regelmatig prooiresten van de slechtvalk te vinden. Daar
tussen vond ik kievit, postduif, kokmeeuw, stormmeeuw,
kerkuil, roek en kortgeleden zelfs houtsnip! Eigenlijk ge
vonden door een collega die in de veronderstelling verkeer
de dat het resten van een torenvalk wareb en de slechtvalk
dus bijna een kannibaal. Het vlekkenpatroon op de vleugels
van torenvalk en houtsnip lijken ook wel wat op elkaar.
Maar een houtsnip heeft veel kortere vleugels.
Een andere aardige ervaring bij terugkomst is dat het klein
glaskruid in de patio van het gemeentehuis goed is aange
slagen. Even een uitleg. Het klein glaskruid is een bescherm
de plantensoort die vooral op of bij oude muren, ruïnes etc.
groeit. De soort was vroeger erg zeldzaam, maar komt nu
in de binnenstad van Deventer algemeen voor. Bij de sloop
van de oudbouw is de plant voorzichtig uitgestoken, in
depot gezet en later weer terug geplant. De groeiplaats is
nu aan de voet van de kloostermoppen en op de kalkmortel
van de nieuw gemaakte muur. Fijn dat dit gelukt is.

Vleugel van de houtsnip: prooi van de slechtvalk (foto Erik Lam).

Erik Lam, stadsecoloog van Deventer

Klein glaskruid
In de vorige uitgave van de Buitenwijzer (lentenummer), gaf onze
stadsecoloog Erik Lam te kennen dat er veel is gedaan in de
nieuwe locatie Stadskantoor aan de Grote kerkhof om plekken te
creëren voor inheemse soorten zoals het klein glaskruid.
Het volgende over klein glaskruid: in het gebied ten noorden
van Deventer - Amsterdam komt klein glaskruid nagenoeg
niet voor. In het rivierengebied treffen we haar het meest
aan, met name in stedelijke gebied. Bij voorkeur op oude
muren, die met kalkspecie zijn opgemetseld, zoals stads
kademuren, rotsen, ruïnes, kerken, kastelen, soms tussen
straatstenen, onder heggen en in tuinen. Zonnige en half
beschaduwde plaatsen hebben de voorkeur.
Details van het klein glaskruid (bron: www.pontassievenatura.it)

Klein glaskruid (Parietaria judaica) is een overblijvend
plantje, dat behoort tot de familie van de brandnetels. Ze
staat op de rode lijst en is daarom wettelijk beschermd. De
plant wordt 10 - 60 cm hoog en heeft een liggende of stij
gende, gevulde, meestal sterk vertakte volle stengel. De
bladeren zijn eirond, 2 - 5 cm lang en de top is spits; ze bloeit
van mei tot oktober met witte of roze bloemen. De vrucht
is een nootje van zo'n 1 cm lang, met mierenbroodje.

In Deventer treffen we het klein glaskruid veelvuldig aan
op Achter de Muren, Duimpoort en op de Manhuissteeg.
In de tijd dat er nog chemisch tegen onkruid werd gespoten,
moest ik als ontwerper groenvoorziening en speelgelegen
heid bij de gemeente Deventer de toenmalige plantsoenen
dienst er vaak op attenderen dat klein glaskruid een be
schermde plant is. Bij herstelwerkzaamheden aan oude
muren moet altijd advies ingewonnen worden over hoe
rekening te houden met locatiespecifieke factoren. In de
meeste gevallen is het advies om werkzaamheden in het
najaar uit te voeren.
In verband met bovenstaande ben ik begin april weer een
kijkje gaan nemen bij bovengenoemde plekken. Ik kon mij
niet aan de indruk onttrekken dat er weer heel wat klein
glaskruid, groeiend tussen de bestrating en de gevelmuur
op Achter de Muren Duimpoort is verdwenen. Jammer! Ik
weet het wel, klein glaskruid komt hier zo veel voor dat je
het gaat beschouwen als een ongewenst kruid, maar toch...

Klein glaskruid bij Achter de Muren Duimpoort (foto Petro Hetjes).
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Vleermuizen tellen...
met de auto
In 2015 heeft Vleermuiswerkgroep Deventer (VleDev) meegedaan
aan het landelijk initiatief om transsecttellingen uit te voeren om
vleermuizen te tellen. Autovleren...
Bij transsecttellingen wordt er met de auto routes gereden,
waarbij aan het raam een 'batlogger' is bevestigd. Tijdens
het rijden van de route (met een zo constant mogelijke
snelheid van 25 km/u) worden vleermuisgeluiden opgeno
men. Deze geluiden kunnen met speciale software worden
geanalyseerd. Behalve de geluiden wordt er ook een GPSbestand gemaakt van de route en wordt de temperatuur
gemeten.
In totaal zijn er door de VleDev drie routes gereden:
Rond Diepenveen (door Tom Dekker en Mike Hirschler)
Rond Lettele (door Jesper Berndsen en Julian Overweg)
Rond Gorrsel (door Gerrie Roetert en Aad van Leeuwen)

Je krijgt speciale bevoegdheden bij zo’n onderzoek!

Ervaring
Het was relatief eenvoudig om de routes te rijden. Hoewel
we 25 km/u hebben gereden, waren er geen problemen met
ander verkeer. De auto was voorzien van speciale borden
om het overige verkeer te waarschuwen. Het rijden op
onverharde wegen kan soms wat lastig zijn. De meeste tijd
gaat zitten in het analyseren van de bestanden. Ook na het
volgen van diverse cursussen blijkt dit best lastig. Door
zelfstudie valt het wel te leren en er is enige handigheid
met het werken met de computer vereist. Jesper en ik
hebben het ons na veel studie-uren eigen gemaakt.
Resultaten
Er zijn meer dan 1200 opnames gemaakt, als volgt verdeeld:

De drie routes die we oppakken: Diepenveen, Lettele en Gorssel.

Elke route is in de maand augustus 2x gereden. Het is de
bedoeling om de telling elk jaar op dezelfde route en in
dezelfde periode te herhalen. De geluidsbestanden zijn
geanalyseerd door Tom Dekker en Jesper Berndsen met het
programma BatExplorer. De Zoogdiervereniging heeft
hiertoe een drietal cursusdagen verzorgd, met uitleg over
de tellingen en de software.
Gewone dwergvleermuizen zijn algemeen waargenomen.
De Laatvlieger en Rosse vleermuis waren ook nog vrij alge
meen. Opvallend is het relatief lage aantal myoten (de
onderste 3 soorten) dat werd waargenomen. Daarbij kan
worden opgemerkt dat deze een voorkeur hebben voor het
jagen boven water en niet langs wegen en lanen. Bij de
opnames zaten ook diverse opnames van sociale roepjes,
waaronder een tandemvlucht van een moeder en jong van
de gewone dwergvleermuis. Bosvleermuis, kleine dwerg
vleermuis en tweekleurige vleermuis werden niet waargenomen. Al-met-al een toevoeging aan onze ervaring en
kennis. Transsecttellingen zijn leuk om te doen en de
batlogger is een mooi apparaat om mee te werken. Deze
zomer gaan we er zeker weer mee in de slag. We houden
jullie op de hoogte.
Met de batlogger op het raam gemonteerd, controleert Tom de route.

Zomer 2016

Tom Dekker, coördinator VleDev
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Groene Glibbers 36. Een bosuil
Floenk's vervolg...
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.

Enige weken geleden werd ik gebeld door een medewerker
van de Ulebelt. Zij had een uil gevonden in de carport bij
haar woning in Colmschate. Toen haar man naar zijn werk
moest was de uil gewoon blijven zitten. Dat klonk niet goed.
Ik erheen. Inderdaad zat hij te dommelen in de carport en
pakken was geen probleem, hij liet het allemaal lijdzaam
toe. Ik heb hem in een doos gezet en naar de roofvogel- en
uilenopvang in Barchem gebracht. Daar bleek het dier een
gezwel in de keel te hebben en hij was brood en brood
mager. Bij de opvang is uitgebreid onderzocht en in een
kooi gezet. Het dier moest eerst ontstressen t.g.v. het
vangen en het vervoer. Daarna zou hij antibiotica krijgen
en voer. Er was goede hoop dat hij er weer bovenop zou
kunnen komen.

Harige rupsjes op afgezaagde tak (foto: Linde de Leeuw)

Onze esdoorn gesnoeid en oeps, niet alleen gezaagd in ‘t
verkeerde seizoen, maar ook de kinderkamer met eitjes van
nachtvlinder ‘plakker’ die bij ons in een kweekbak het licht
zag. We noemden de mot Floenk. Ze dekte haar kroost af
met haren van haar eigen achterwerk, om ze te beschermen
tegen vleeseters. De bewuste tak hebben we vlak bij de
esdoorn gezet en gelukkig zagen we op tijd dat er iets ge
beurde tussen de haren. Een hele kluit minirupsjes kroop
laatst uit het nest. Snel de tak in de boom gehangen, zodat
de kinders op zoek konden naar sappige blaadjes. De
rupsjes zijn zo klein, dat je eigenlijk alleen een zwart
streepje ziet. Ter zelfverdediging zijn ze zeer behaard. Met
de macro van het fototoestel zie je pas hoe lang de haren
zijn. Nu maar hopen dat ze nog iets van de esdoorn over
laten en dat er straks, na wat meditatie in hun persoonlijke
mummieslaapzakken, mooie motten uit kruipen…
Jeanette Boogmans

Mike weet het dier 'te vangen' onder de carport.

Het einde van het verhaal is tamelijk bizar. Toen ik enkele
weken later belde om te vragen wat er van geworden was,
kreeg ik te horen dat het dier het niet gehaald had. Vreemd
genoeg bleek hij in de bek een gezwel te hebben en toen
het open brak kwam er een gat in het gehemelte tevoor
schijn. Ook al had hij gewild, eten was er niet meer bij, einde
verhaal. Hoe het dier aan een gat in zijn gehemelte is ge
komen, daar kan je slechts naar raden. Jammer dat de
moeite voor niets was. Toch weer veel van geleerd, want
dat de dichtstbijzijnde opvang van roofvogels en uilen niet
meer in Gorssel zat wist ik, dat die in Brummen al 5 jaar
dicht is, wist ik niet en dus moeten we tegenwoordig naar
de Fügelhelling in Friesland of dus naar Barchem. Joke
Holtslag doet daar de opvang.
Voor het geval dat iemand een roofvogel of uil vindt:
Roofvogelopvang Barchem, 0573-251977.

Nazaat van Floenk - gered van de afgezaagde tak (foto Linde de Leeuw).

Zomer 2016

Mike Hirschler
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl
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 – 2513 5575

zondag 7 augustus 14.00 uur
Excursie: Ossenwaarden en nieuwe natuur
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 – 5361 7871
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 – 2513 5575

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 – 5361 7871

zondag 4 september 14.00 uur
Excursie: Speuren naar sporen op Landgoed Dorth
Start: P landgoed Dorth aan de Kasteelweg
Info: Tom Dekker, 06 – 5462 3388

zondag 10 juli 10.00 uur
Excursie: Plukbloementuin Wesepe / Weseperenk
Door: IVN en KNNV
Start: Scholtensweg in Wesepe, o.l.v. Gerrit Jansen
Info en opgave: Gerrie Roetert 06 – 2513 5575

zondag 2 oktober 11.00 uur
Doe-het-zelf-excursie Speuren naar paddenstoelen
Start: P van Nieuw Rande aan IJsseldijk/ Schapenzandweg
Diepenveen
Info: Mike Hirschler 06 – 5361 7871

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 – 2513 5575

vrijdag 7 oktober 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maand-Wandeling
Locatie: Frieswijk
Thema: Paddenstoelen
Start: Kruising Raalterweg en Waterdijk
Info: Gerrie Roetert 06 – 2513 5575

Pluktuin Wesepe

Impressie van de Plukbloementuin Wesepe.

In 2014 is de Plukbloementuin Wesepe geopend aan de
Scholtensweg in Wesepe. Een stuk braakliggend land is hier
veranderd in een bloemenweide, op initiatief van Gerrit
Jansen, die dit plan had opgevat als afstudeeropdracht van
de IVN-gidsencursus. Samen met enkele enthousiaste
medevrijwilligers is hij al in 2013 begonnen aan het uitwer
ken van de mogelijkheden om een Plukbloementuin te
starten via het DorpsOntwikkelingsPlan Wesepe.
De Pluktuin heeft als doel om Wesepenaren en andere
geïnteresseerden bij elkaar te brengen om zo de saamhorigheid en leefbaarheid te vergroten. De organisatie
kreeg al veel leuke reacties, zowel van mensen uit Wesepe,
als van mensen uit heel Salland die toevallig langs kwamen.
Op de site www.plukbloementuinwesepe.nl kun je de voort
gang en het enthousiasme volgen. Voor kinderen is een
'vierkantemeter-moestuin' opgezet.

Op zondag 10 juli staat er een excursie op de agenda die
vanuit de Plukbloementuin over de Weseper Enk zal
gaan. Gerrit zal uitleggen hoe deze 'bult' in het landschap
is ontstaan. Een mooi ommetje over landweggetjes met
onderweg aandacht voor flora en fauna en de geschiedenis
van de eeuwenoude boerderijen die in een cirkel om de
Weseper Enk staan. De grenzen van de boerenerven rond
de enk worden nog steeds gemarkeerd met de Markepalen
met het opschrift - GXG - (Groot en Voorster Gasthuis, beter
bekend als St. IJssellandschap).
Opgave voor de excursie kan via: gerrieroetert@xs4all.nl

Dit voorjaar heeft de gemeente Olst/Wijhe het land weer
ingezaaid met veld- en zomerbloemenzaad. Verder staan
er vaste planten. Ook heeft de organisatie dit jaar subsidie
ontvangen van het Oranje Fonds.
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Facebookpagina
IVN Deventer

Agendatips uit de regio:

IVN Deventer heeft sinds kort een eigen facebookpagina!
Wellicht kenden jullie al de pagina “Natuur in en rond
Deventer”, die enkele jaren geleden is opgezet door Jeroen
Kloppenburg. Daar werd door enkele mensen af en toe wat
gepost, maar er was geen toezicht meer. Na overleg met
Jeroen, Hans van den Berg en Femke den Outer is besloten
de facebookpagina om te zetten in een pagina van IVN
Deventer. Jeroen heeft hierbij geholpen. Hans gaat zich nu
bezighouden met het beheer, bijgestaan door Femke.

IVN Noord- Midden Achterhoek
Cursus Bodemdieren, vanaf 23 juni

Waarom kan facebook belangrijk zijn voor onze vereniging?
Het antwoord is simpel: brede reclame voor onze activitei
ten en daarmee onze natuurboodschap. Vorig jaar oktober
merkten wij al dat door korte berichten op facebook men
sen van heinde en verre kwamen om ons paddenstoelene
venement te bezoeken. Dat was anders nooit gelukt;
persberichten doen er in feite niet toe. Ook elders blijkt dat
facebook een enorm bereik heeft. Onze eigen pagina heeft
nu ruim 80 vrienden, dat lijkt weinig, maar al die vrienden
delen onze berichten ook weer en dan krijg je ineens een
enorme vermenigvuldiging. Facebook dus. Uiteraard gaan
we gratis reclame via persberichten ook in de toekomst niet
uit de weg, maar de sociale media, zoals facebook, lijken
toch echt nuttig en nodig om ‘klanten’ te trekken.

IVN Zutphen-Warnsveld
Volle Maanwandeling op de Gorsselse Heide,
15 september

Ik roep iedereen met een smartphone en met hart voor de
natuur op om regelmatig nieuws en leuke gebeurtenissen
te delen. Zo weten we allemaal wat er in en om Deventer
gebeurt en kunnen we nog meer genieten van flora en fauna
in en rond onze stad. Hans houdt de berichten in de gaten.
Reclame voor andere dingen is niet toegestaan, evenmin
gebruik voor commerciële doeleinden. Dat soort berichten
wordt meteen gewist, het moet namelijk wel leuk blijven.
Als iemand vragen heeft over hoe het werkt, neem gerust
contact op met Hans of Femke. En op de pagina zelf kan je
komen via deze link:
www.facebook.com/groups/deventernatuur.
Ik zou zeggen: probeer het eens en zie wat er zoal op de site
geplaatst is de laatste tijd. Oh ja, voor het geval je twijfelt:
als ik het kan, kan jij het ook!
Mike Hirschler

Meedoen? Kijk ook eens op www.overijssel.vissenatlas.nl

Ga je mee vissen?
Een van onze nieuwere en jongere leden interesseert zich bijzon
der voor vissen. Wellicht zijn er meer mensen in onze vereniging
die dat ook een leuk en interessant onderwerp vinden, neem dan
contact met hem op. Jesper stuurde ons het volgende bericht:
Beste IVN Deventer-leden,

Ook de baars kun je tegen komen tijdens een van de excursies over vissen.

Een van mijn favoriete dieren zijn vissen en ik ga er geregeld
op uit met een schepnet in de omgeving van Deventer om
te kijken wat voor moois er onder het spiegelende water
oppervlak rondzwemt. Nu ben ik nieuwsgierig of er nog
meer liefhebbers zijn van deze soortgroep bij IVN Deventer.
Ik zou het namelijk leuk vinden om een keer met meer
mensen te gaan vissen.

Verder zal dit jaar de vissenatlas Overijssel gemaakt wor
den (www.overijssel.vissenatlas.nl/). Om nog meer ver
spreidingsgegevens te verzamelen voor deze atlas zijn dit
jaar een aantal leuke excursies georganiseerd.
Groeten en misschien tot in het veld,
Jesper Berndsen (j.berndsen1989@gmail.com / 06 - 1380 1449)

Excursiedagen Vissenatlas
za 14 mei: Hellendoorn: Midden Regge, 10.00-16.00, M.wallink@ecogroen.nl
za 4 Juni: Zegenvissen: Duurse en Welsumse Waarden, 10:00-15:00, j.janse@ravon.nl
za 11 juni: Inventarisatie Losserse beken, 10.00-16.:00, M.Hoksberg@ecogroen.nl
za 18 juni: Grote modderkruiper en kwabaal rond het Zwarte Water, 10.00-16.00, a.debruin@ravon.nl
zo 26 juni: Visexcursie Weerribben, 10.00-16.00, s.ploegaert@ravon.nl
zo 3 juli: Visexcursie De Wieden, 10.00-16.00, s.ploegaert@ravon.nl
Datum nader te bepalen: Visexcursie Albergen, 10.00-16.00, info@submers.nl
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Duurzaamheid
IVN staat voor natuurbeleving en duurzaamheid. Maar hoe is het
met onze eigen duurzaamheid gesteld? Hier wederom enkele
onderwerpen én wat je er zelf aan kunt doen. Deel 3:

Internet versus papier
We recyclen allen papier en daarmee sparen we bomen.
Onder veel mailtjes staat het verzoek: ‘denk aan het milieu:
is uitprinten echt nodig?’
Maar… Hoe verstandig is het om helemaal geen papier
meer te gebruiken, maar alles via internet te doen? Eén ding
is zeker: internet is op zijn eigen manier duur en vervuilend.
Denk aan de productie van servers en enorme opslaglood
sen hiervoor en vooral ook aan de koeling. Elke mail of foto
die jij extern opslaat wordt ergens bewaard. Google bouwt
momenteel in de Eemshaven een enorm centrum voor de
opslag van Europese data, net naast een gloednieuwe
energiecentrale. Een groot deel van die energie is voor
Google. Apple, Facebook, Youtube, etc. doen hetzelfde.
Vaak krijgen ze energie van kolengestookte centrales. Niet
goed voor de beperking van de CO2-uitstoot.

Jumbo en ballonnen
In de vorige Buitenwijzer had ik het ook over de vervuiling
door ballonnen. Acties tegen de vervuiling ervan werpen
resultaten af. Zo heeft Jumbo besloten geen ballonnen meer
te gebruiken voor promotionele activiteiten. Onder druk
van een actiegroep stoppen de supermarkten van Jumbo
met het uitdelen van gele ballonnen aan kinderen.
"De reden achter dit besluit is het feit dat veel ballonnen
als afval in het milieu terechtkomen. We gaan op zoek naar
duurzamer alternatief voor kinderen. We stoppen met het
verstrekken van ballonnen als we een goed alternatief
hebben én de bestaande voorraad op is", aldus een woord
voerder van Jumbo tegen Distrifood (bron: Nu.nl)"
Tweede Kamerlid Carola Dik-Faber riep Jumbo op om met
de ballonnen te stoppen. Actiegroep ´Die ballon gaat niet
op´ oefende druk uit op Jumbo om te stoppen met het uit
delen van ballonnen. De beweging slaagde er eerder in om
bij een aantal evenementen en feestelijkheden te voorko
men dat er ballonnen werden uitgedeeld of opgelaten.
Het nauwelijks afbreekbare plastic van de ballonnen be
landt vaak als zwerfvuil in de natuur. Dieren raken er in
verstrikt, en bij vogels worden soms ballonresten in de
maag aangetroffen.
Mike Hirschler

Wees dus bescheiden met het versturen van mails en het
opslaan van data ‘in the cloud’. Gebruik liever een eigen
schijf voor de opslag en gooi vooral zoveel mogelijk oude
mails die bij een externe provider staan weg!

Jumbo-ballonnen in Het Gooisch natuurreservaat
(foto: boswachter John Didderen)

De Overijsselse
Zwamdag
23 April was ie er weer, de Overijsselse zwamdag. Deze dag wordt
jaarlijks georganiseerd en is bedoeld om informatie uit te wisselen
in Overijssels verband tussen de groepen die met paddenstoelen
actief zijn. Dat zijn er welgeteld vijf: Zwolle, Twente, Hardenberg,
Nijverdal en Deventer.
Deze themadag biedt de gelegenheid om mensen te leren
kennen die speciale thema’s beheersen. Ook wordt het zo
makkelijker om met een andere groep op excursie te gaan.
Onbekend maakt immers onbemind. De begeleiding is door
de gewestelijke NME-vertegenwoordiger in Overijssel (de
landelijke paddenstoelenclub): André Houter.
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Dit jaar was Deventer aan de beurt om de bijeenkomst te
organiseren. Dat hebben we met veel plezier gedaan en wel
op 23 april in de Ulebelt. Tijdens deze dag hebben verschil
lende mensen, zowel zij die al heel veel weten, maar ook
een aantal die iets speciaals hadden gevonden, langere en
kortere presentaties gegeven. André heeft het een en ander
toegelicht over het nieuwe invoerprogramma Paka en hoe
je met de nieuwe standaardlijst kan werken. De lunch be
stond uit door de deelnemers zelf meegebrachte etenswa
ren, waarbij sommigen zelfs waren overgegaan tot het
bakken van quiches, wraps, cake en nog veel meer. Zo
hielden we de kosten een beetje in toom.
Met 21 deelnemers was de dag redelijk goed bezocht en ik
kreeg de indruk dat iedereen ruim tevreden was over in
houd en verloop. Een geslaagde dag dus, die, wat mij betreft,
om herhaling vraagt. Hopelijk is er volgend jaar een vervolg.
Mike Hirschler
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De Plantencursus!
Dit voorjaar hebben KNNV en IVN Deventer gezamenlijk de
plantencursus 'Wat groeit en bloeit daar?' gegeven. Doelgroep:
leden die (meer) kennis en ervaring wilden opdoen met het her
kennen van planten. Stap 1 daarbij is het kunnen herkennen van
de familie door het gebruik van herkenningssleutels. Via theorie
en praktijk op zes lesavonden en twee veldochtenden groeide de
groep cursisten van 'Help, waar begin ik?' tot 'Maar jongens,
jullie hebben het mis, omdat…'
Wat komt er eigenlijk kijken bij het correct op naam
brengen van planten? Het bepalen van de juiste plantenfamilie biedt veel houvast om vervolgens in de details van
de soorten te duiken. Om tot de juiste familie te komen, is
het zaak om te leren kijken met het blote oog, maar zeker
ook met de loep. Zowel de kenmerken van de plant als de
omgeving waarin deze staat bieden houvast. Welke ken
merken zijn aanwezig die je verder helpen? Wat is de stand
van het blad, de vorm, het nervenpatroon, met of zonder
steel, en hoe ziet de bladrand er uit? Is er sprake van beha
ring? En de bloemen? Welke elementen zijn aanwezig?
Vorm, kleur, aantal meeldraden, kelkbladeren, bundeling
van bloemen? Of de stengel, wat laat deze zien? Rond,
vierkant, driehoekig? Gevuld of hol? Help!

In groepjes druk aan de slag in het veld (foto Esther van Assen).

opgebouwd en gebruikt kunnen worden, en de manier van
kijken. Samen kom je een stuk verder en beklijft de zoek
methode en het resultaat beter. Je weet namelijk dat de
uitkomst klopt. En doordat je samen soms ook de verkeer
de route volgt in het determineren, moet je terug naar nul
om te kijken waar het 'mis' is gegaan om toch tot de juiste
conclusie te komen. Leerzaam en zeker ook leuk.

Jaap Wolf volgt de methode Eggelte tijdens de les (foto Mike Hirschler).

Allemaal vragen die de nieuwsgierige IVN/KNNV-cursist
allereerst tot (soms) wanhoop drijven, tot dat ene moment!
Ergens tijdens de cursus bereiken de cursisten een Aha-
moment. Per persoon is dat anders qua inhoud en diepte,
maar iedereen lijkt een moment te bereiken van herken
ning en houvast. Dat is de basis om ervaring op te gaan
doen! Vanaf dan is het een kwestie van op pad gaan, kijken,
kijken, kijken en delen met anderen.
Voor mij persoonlijk is dat ook een van de belangrijkste
ervaringen van deze cursus: Door samen te determineren,
leer je je weg te vinden in de gebruikte terminologie, de
wijze waarop 'Sleutelboeken', zoals Eggelte en Heukels, zijn
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De volgende plantenfamilies zijn tijdens de cursus aan bod
gekomen: Asters, Anjers, Scherm-, Kruis-, Lip- en Vlinder
bloemigen, Ranonkels en Ruwbladigen. Voor iedere familie
zijn we volgens de zelfde methodiek te werk gegaan,
waardoor er een vast patroon van herkennen en elimineren
ontstond. In het veld werd deze methodiek door de cursis
ten ook daadwerkelijk toegepast. Met hier en daar ook echt
een tik op de vingers van de cursusleiding. Een leuke repri
mande van leerling aan leraar.
Met dank aan de cursisten en het cursusteam van ervaren
'rotten en nieuwkomers' Gerrit, Gerrie, Henriette, Diny,
Mike en Paulien, en Femke, Ria en Esther.
Esther van Assen
(PS - Na de prachtige excursieochtend op de Baarlermars zit mijn
Eggelte inmiddels ook vol met voorbeelden...)

IVN deventer

Paddentrek 2016
De resultaten
De paddentrek zit er weer op. Door het koude weer begonnen ze
pas laat te lopen, maar toen ging het ook behoorlijk snel. Het
record van vorig jaar werd niet overtroffen, maar desalniettemin
hadden we een totaal van 8446 amfibieën, dus we kunnen zeker
tevreden zijn!
Mike Hirschler had dit jaar voor het eerst de coördinatie op
de Worp op zich genomen met als resultaat toch 529 amfi
bieën, ondanks alle veranderingen door Ruimte voor de
Rivier. Ook kwam op 4 april wethouder Frits Rorink op
bezoek in Schalkhaar. Die avond was het een beetje aan de
koude kant, maar enkele amfibieën lieten zich van hun
beste kant zien en gingen gelukkig toch op pad. Ook Deven
ter RTV was daarbij, dus de volgende dag kwam alles op tv.

En misschien heb je het gezien: in het landelijke IVN-blad
stond een rubriek waarin Anja Timmermans, ons eigen
werkgroeplid, enthousiast vertelde over de paddentrek in
Deventer. Een beetje promotie is toch altijd fijn. Aangezien
we op meerdere locaties lopen in Deventer, zijn we altijd
op zoek naar extra helpende handen. Om die reden hadden
we ook dit jaar voor het eerst onze eigen folder laten
drukken waarin in het heel kort uitgelegd wordt, wie we
zijn en wat we doen. En met al deze promotie waren er toch
weer heel wat helpende handen. Alle mensen die hun
steentje hebben bijgedragen: heel erg bedankt! En nu…..
terwijl de padden, kikkers, salamanders en dikkopjes weer
hun eigen weg gaan, rusten wij een beetje uit van alle
drukte in een hopelijk zonovergoten zomer.
Graag tot volgend jaar!
Petra van der Molen

Gebieden
Ceintuurbaan - heen
Ceintuurbaan - terug
Hobbemastraat
Diepenveen
Het Oosterik
Schalkhaar
Groot Douwel
Somervaart
Uit divers putten

Padden
3307
1336
305
230
205
1304
148
124
24

Kikkers (gr)
141
9
16
10
367
130
89
31
9

Kikkers (br)
6
0
0
0
0
0
0
2
0

Salamanders
44
6
0
2
40
12
8
3
6

Totaal
3498
1354
321
242
612
1446
245
160
39

Totaal

7511

804

8

123

8446

Jong geleerd...
Jong geleerd is oud gedaan! Onze penningmeester
Klaartje Arntzen deed met haar kinderen in Diepenveen
mee met het overzetten van padden en kikkers. Dat het
kinderen veel doet, vertellen deze twee foto’s. Op de foto
met emmer met padden staat Rens, 7 jaar. De tekening is
van Wiebe, 4 jaar, en laat de bomen en daarvoor de
schermen en emmers bij de Ceintuurbaan zien.
Ga zo door jongens!
Mike Hirschler

Tekening van Wiebe, 4 jaar, over de paddentrek (het bos met de schermen)
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Rens met emmer vol met padden.

Buitenwijzer 13

Natuuroudercursus
Al een heel aantal jaren geven we, als Werkgroep Jeugd, een
cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van de basisscho
len in de Gemeente Deventer. Elk jaar begint er een groep van
ongeveer 20 vaders en moeders. We willen ze bijbrengen hoe leuk
het is om met kinderen in de natuur bezig te zijn en hoe ze op de
school met de projecten kunnen helpen.

De libellelarve die in de waterbak uit het velletje is gekropen (foto Carla).

De eerste avond draait om het Kabouterpad. Hiervoor fiets
ik heel Deventer door om zoveel mogelijk takken van ver
schillende bomen te verzamelen. De opmerking van: "Daar
heb je die mevrouw weer!!" van plantsoenmedewerkers heb
ik al diverse malen gehoord. De avond bevat een aantal
opdrachten rondom bladeren en het fenomeen 'zoekkaart'
leggen we goed uit aan de hand van de gevonden takken.
Bij het thema van de tweede avond, diersporen, gaat een
wereld voor de ouders open. Het is leuk om te weten dat
het niet alleen gaat over voetsporen, maar ook over waar
de dieren wonen, eten en poepen. Met de excursie op de
zaterdagochtend in de Bannink gaan er ook vaak kinderen
mee. Die zijn kleiner, dichter bij de grond en ze zien soms

sporen die wij niet zien. Iedereen die meezoekt loopt de
volgende keer met een andere blik door het bos. “Je ziet
bijna nooit sporen,” is dan verleden tijd.
Voor de derde avond, die over water- en bodembeestjes
gaat, ga ik er zelf met een visnetje en schepje op uit. Alle
vier de projecten met de deelnemers in de praktijk uitvoe
ren is namelijk bijna niet meer te organiseren. Maar op deze
manier krijgen ze zoveel mogelijk beestjes te zien. Na de
uitleg van het project gaan we met zoekkaarten er bij boven
de waterbakken kijken naar wat er allemaal rondzwemt.
Dat kan spannend zijn, want een duikerwants wil nog
wel eens uit een bak “springen” met gegil tot gevolg.
Ook zwemmen er wel eens rovers en prooien bij elkaar in
een bak. De laatste keer nam een rugzwemmer een sala
manderjong te grazen. Een moeder vond dit niet kunnen
en ze moest er niet aan denken dat kinderen dit ook zouden
zien... Tja, de natuur? Ik vond het echter jammer dat ik mijn
camera niet bij mij had. Het is deze keer voor de salaman
der goed afgelopen. Dankzij de paniekerige moeder. Ook
konden we dit keer mooi zien hoe een libellenlarve uit zijn
huidje kruipt. Iedereen verbaasde zich over de grote varia
tie aan waterbeestjes. Bij de bodemdiertjes maken de dui
zendpoten elke keer weer grote indruk. Een visnetje op het
verjaardagslijstje is een mooi gevolg van de avond.
De uiterwaarden komen de op de vierde avond aan bod.
Het gebied langs de IJssel is voor velen nog onbekend ter
rein. Ruimte voor de Rivier, stroomdalplanten, stroomsnel
heid, begrazing, vogels: er hoort veel informatie bij dit
project. Maar het belangrijkste blijft toch dat de kinderen
van groep 7/8 met veel plezier terugdenken aan hun verblijf
in de uiterwaarden. Waar ze misschien natte voeten heb
ben opgelopen, beversporen hebben ontdekt en al strui
nend watermunt hebben geroken.
En… als de ouders de cursus leuk hebben gevonden heeft
dat vast een positief effect op de kinderen.
Carla Slange

Het jaar van...
Ook in 2016 hebben diverse natuurorganisaties hun eigen
"Jaar van..." uitgeroepen. In deze Buitenwijzer staan we
stil bij één van de focuspunten voor dit jaar.
Deze keer is dat Het Jaar van de Peulvrucht!
De Verenigde Naties heeft 2016 uitgeroepen tot het ‘Jaar van de
Peulvrucht’: gezonde eiwitbron voor mens en dier.
Bonen, (kikker)erwten, linzen en andere peulvruchten zijn
belangrijk in onze voedselketen, ze zijn namelijk een goede
bron van eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen. Dankzij
hun laag vetgehalte, verdienen ze een plaats in een even
wichtige voeding bij diabetes of hart- en vaatziekten.
Peulvruchten worden hoofdzakelijk verwerkt in conserven
en diepvriesproducten, maar ook steeds meer in sauzen,
pasta’s en bakkerijproducten. Bovendien is het een uitste
kende vleesvervanger voor vegetariërs.
Een lage ecologische voetafdruk
Peulvruchten zijn niet alleen goed voor de mens, maar ook
voor het milieu: de teelt van peulvruchten heeft weinig
water nodig, wat voordelig is voor ontwikkelingslanden,
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droge gebieden en kleine boeren. Vanwege een sterke bo
demverrijking met een natuurlijke bron van meststoffen,
spelen ze ook een belangrijke rol in de Belgische rotatieteelt.
Peulvruchten hebben een lage ecologische voetafdruk en
maken gebruik van bodembacteriën om stikstof uit de lucht
te halen.
Wereldwijde betrokkenheid
Naar aanleiding van het ‘Internationale Jaar van de Peul
vrucht’ heeft de Global Pulse Confederation een overkoe
pelende actie opgezet om de wereldwijde agro-industrie te
ondersteunen en het bewustzijn rond peulvruchten te
verhogen. Ook het Belgisch Peulvruchten Comité roept via
de sociale media (#PulseFeast) op om meer peulvruchten
te consumeren in 2016, als onderdeel van een gezond
voedingspatroon.
Bron: www.foodinaction.com
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IJsselcursus
Altijd al meer willen weten over de IJssel...?
IVN Deventer organiseert najaar 2016 een informatieve
cursus voor leden én niet-leden die meer willen weten
over onze 'eigen' IJssel en al haar façetten. Via een aantal
avondlezingen en praktijkochtenden nemen onze ervaren
IVN-gidsen, zelf extra bekwaamd in de details van de
IJssel en haar omgeving, de cursisten mee in de ontstaansgeschiedenis, culturele historie en huidige, boeiende façetten van de IJssel die het dagelijkse leven in
'ons' deel van Sallands zo'n unieke vorm geeft.
De cursus begint eind augustus 2016. Opgeven en meer
informatie opvragen kan via Mike Hirschler.
Schroom niet, doe mee en geniet nog meer van de IJssel!

De IJssel bij Deventer tijdens hoog water (foto: Esther van Assen).

Het verschil tussen...
... één- en tweezaadlobbigen!
Momenteel (begin mei) draait er een cursus plantendeter
minatie, georganiseerd door IVN en KNNV in Deventer.
Uiteraard moesten wij een keuze maken uit de te behan
delen soorten plantenfamilies. Wij kozen binnen de be
dektzadigen voor de tweezaadlobbigen, die zich binnen
deze groep onderscheiden van de éénzaadlobbigen.
Maar wat is nu het verschil daartussen? Kan je dat met het
blote oog zien, of ...? Ja, het is vaak tamelijk eenvoudig te
zien, alhoewel er ook kenmerken zijn die wat meer studie
vragen. En uiteraard geldt dat het stadium waar de plant
in verkeert ook van belang is om wel of niet snel tot een
conclusie te komen.

De Aardbei is tweezaadlobbig: vertaktnervig blad en 5 kroonblaadjes.
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Voorbeelden van éénzaadlobbigen
- jonge plantjes hebben één kiemblaadje
- onvertakte wortels zijn mooi te zien wanneer je prei en
grassen uit de grond haalt
- Krokus heeft mooie parallelnervige bladeren
- Pijlkruid heeft 3 kroonbladeren, Krokus heeft er 6 (2x3)
Voorbeelden van tweezaadklobbigen
- jonge plantjes hebben twee kiemblaadjes
- Ereprijs heeft 4 kroonblaadjes, Meidoorn heeft er 5
- Aardbei, Brandnetel en veel boomsoorten hebben
duidelijk vertaktnervige bladeren
Mike Hirschler

De Krokus is éénzaadlobbig, dus met parallelnervige blad
en 6 kroonblaadjes (een veelvoud van 3).
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Raadselplaatje

Ze kunnen zout dus ‘tolereren’, zoals dat heet. Alle andere
planten gaan dood in zoute omstandigheden of zullen er
niet kiemen. Planten reageren op verschillende manieren
op zout. Zout direct uitscheiden is mogelijk, maar dat kost
erg veel energie. Wortel en plant kunnen zichzelf afscher
men voor zout, of de plant slaat zout samen met water op
in speciale, dikke bladeren (die later worden afgescheiden).
Maar zout kan je niet blijven opslaan. Op een gegeven
moment wordt er een grens overschreden en zal de plant
toch doodgaan. Dat leven in zoute omstandigheden vraagt
dus nogal wat van een plant en zo vanzelfsprekend als er
meestal over wordt gesproken, is het dus echt niet.

Dit is Deens lepelblad, maar wat is daar nu zo bijzonder aan?

Mike Hirschler

De naam is ontleend aan de bladvorm. Deens lepelblad heet
in het Engels ‘Early Scurvygrass’ en duidt erop dat men het
vroeger gebruikte om scheurbuik tegen te gaan. Het bevat
veel vitamine C. Wat de plant zo bijzonder maakt, is de
vindplaats. Behalve in de duinen, tref je deze plant ook
massaal aan in de bermen langs snelwegen. Met name in
het seizoen dat er (nog) veel met zout gestrooid wordt,
kleuren de bermen wit van het Deens lepelblad. Hoe meer
zout, hoe meer lepelblad.

Volgend raadselplaatje: raar beest?

Een andere plant langs onze wegen is Engels gras, dat wat
later in het seizoen bloeit en de bermen ineens roze kleurt.
Tegen de herfst is het zout wel weggespoeld en komt het
bezemkruiskruid opzetten. De bermen worden dan geel. En
zo hebben we bijna jaar rond interessante kleuren langs
onze autowegen.
Veel planten die redelijk tot goed tegen zout kunnen, noemt
men ook wel ‘zoutminnend’. Welnu, niets is minder waar.
Wél zijn ze zoutresistent, want ze hebben een truc gevon
den om zich te wapenen tegen een overdosis zout. Dat heb
je ook wel nodig als je bijv. in de duinen groeit of langs
snelwegen waar ’s winters wel wat zout langskomt.

