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WAAR STAAT HET IVN VOOR?





Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij
natuur, milieu en landschap.
Wij concentreren ons op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur.
Het middel om dat te bereiken is natuureducatie en duurzaamheid.
Hiervoor wordt samengewerkt binnen een landelijk netwerk van vrijwilligers en beroepskrachten.

KOPIJ VOOR VOLGENDE SPINSELS INLEVEREN VÓÓR 10 MEI 2021
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VOORWOORD

IDEETJE

Van de Redactie

Deze Spinsels is weer gevuld met mooi en interessante bijdragen van onze leden. Dit keer
ook veel jaaroverzichten. Deze laatste worden digitaal gebundeld in totaal jaarverslag van
alle werkgroepen.
De redactie ziet ook voor de komende editie graag bijdragen van leden van leuke ontdekkingen of waarnemingen. Omdat veel groepsactiviteiten niet doorgaan kan iedereen op zijn
eigen wijze een bijdrage leveren aan ons mooie clubblad De Spinsels.
Ook voor de komende uitgaven zien we jullie bijdragen graag tegemoet.
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SPECTACULAIR: HOOGLANDERS DRIJVEN

Veel IVN-ers hebben wel eens kennis gemaakt met de Schotse hooglanders op
de westflank van de Sprengenberg in Haarle. Het gebied van de grote grazers is
wat gewijzigd waardoor ze niet meer tot de uiterste zuidgrens komen. Ongeveer
een jaar geleden is een nieuwe afrastering dwars door het gebied aangelegd, uitbraak van dieren hoort nu tot het verleden. De eigenaar van de dieren, Willem
Hulsegge, woont wat verder weg en heeft ons 15 jaar geleden gevraagd een oogje in het zeil te houden in het gebied. Een paar keer per week doen we de ronde
door het mooie en vooral rustige gebied. In Coronatijd is dat een reden meer om
juist daar te wandelen.
Enkele keren per jaar komt een zestal ruiters op uitnodiging van Willem het bosen weidegebied in. Het is dan de bedoeling om een groot gedeelte van de kudde
naar de vanghekken aan de Oude Deventerweg te drijven. Een klus die de ruiters al vaker hebben gedaan. Het is voor hen ook een gelegenheid een paar uurtjes in een mooi gebied rond te rijden. Op aanwijzing van Willem en voorzien van
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walkie-talkies proberen de ruiters achter de hooglanders te komen. Een spectaculair gezicht waarvoor aanwezige wandelaars hun camera in de aanslag hielden. De
weersomstandigheden waren eind 2020 prima en het lukte de ruiters om de hooglanders in de kraal te drijven. Daar stond Willem gereed om de kalfjes, onder toeziend oog van de twee in het gebied grazende paarden, van een oorlabel te voorzien. Ook de gelegenheid een gezondheidsinspectie uit te voeren.
Eigenaar Willem gaat bij deze activiteit niet meer met de auto het gebied in. De
dieren weten bij het zien van de terreinwagen wat er gaat gebeuren en maken zich
dan uit de voeten.
Deze keer is operatie ‘cowboy’ prima geslaagd!
Agnes en Hennie Bouwhuis
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PUTTERS
Ik heb het genoegen om in een huis te
wonen met een woonkamer die via een
glazen pui van acht meter breed uitkijkt
op de achtertuin. Mijn camera met telelens ligt altijd paraat op een stoel. Onlangs zag onze huishoudelijke hulp iets
kleurrijks bewegen in de lavendelstruiken op drie meter afstand van de pui. Ik
telde vier putters. Langzaam sloop ik
naar mijn camera en ik kreeg ze mooi in
het vizier.
De meeste vogels zijn erg schuw en bij de geringste beweging vliegen ze weg,
maar ze bleven zitten. Toen ik de sluiter wilde activeren, gebeurde er niets. De batterij was leeg en voorzichtig sloop ik naar mijn atelier om hem in de oplader te
stoppen. Ik hield de putters in de gaten en ze bleven maar doorpikken van de overvloed aan de struiken. Ze reageerden nauwelijks op bewegingen in de kamer.
Na vijf minuten was de batterij voldoende opgeladen en kon ik alsnog een aantal
plaatjes schieten. Vaak lees je dat je de lavendel na de bloei moet snoeien, maar
ook las ik ergens dat putters gek zijn op de zaden. Daarom snoei ik pas in het
voorjaar. In de twaalf jaar dat we op deze plek wonen, is dit de tweede keer dat ik
putters in de tuin heb waargenomen. En of ze een goed geheugen hebben, weet ik

6

niet, maar een week later zaten er maar liefst
zes putters op dezelfde plek. En weer kon ik ze
mooi op de foto vastleggen. Zo heb ik al veel
verschillende vogels in onze tuin in beeld kunnen brengen. Zelfs drie keer een sperwer met
een duif als prooi en een havik.
Fotograferen is sowieso één van mijn hobby’s.
Vorig jaar hebben we de bos- en kerkuilen
i.v.m. de corona maar even met rust gelaten,
vandaar geen verslag van Douwe en mij. Zie dit
verslag maar als een goede vervanger. Wil je
nog meer weten over de putter, google even en
je vindt allerlei verrassende verhalen over dit
kleurrijke vogeltje.
Willem Kulsdom
jan 2021
7

JAARVERSLAG 2020 FOTOWERKGROEP
Algemeen
Het IVN is een educatieve vereniging. Fotografie is één van de mogelijkheden de
natuur onder de aandacht van een breder publiek te brengen, bijvoorbeeld door
het organiseren van exposities. Door het uitwisselen van kennis op het gebied van
fototechniek en natuur versterken wij elkaar en brengen we onze hobby op een
hoger peil. De digitale fotografie biedt veel mogelijkheden om veel foto’s te maken. In combinatie met fotobewerkingsprogramma’s geeft dit mooie resultaten.
Net als voor iedereen was het ook voor ons een bijzonder jaar. Na een enthousiast
begin in januari kwam in maart een abrupt einde aan onze gezamenlijke activiteiten door Covid 19.

Foto:

Otlis Sampimon Reggedal met regenboog

Werkgroep
De fotowerkgroep is één van de werkgroepen binnen de plaatselijke afdeling. De
werkgroep is in 2010 opgericht en dus hebben we dit jaar stil gestaan bij het feit
dat we alweer 10 jaar bestaan. Dit hebben we herdacht met het organiseren van
een fotowedstrijd onder de noemer “Natuur in de Buurt”. Een aantal leden heeft
bedankt, maar ook is er weer nieuwe enthousiaste, deskundige aanwas bijgekomen. De werkgroep telde aan het einde van het seizoen 24 leden, vijf meer dan
het jaar ervoor. Na de laatste vergadering in maart zijn alle gezamenlijke activiteiten stopgezet. Wel zijn we afzonderlijk doorgegaan met fotografen en via de
WhatsApp-groep zijn heel veel foto’s en berichten uitgewisseld.
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Wilt u meer weten over de werkgroep, neem dan contact op met
één van de leden die u kent, of
met de secretaris van de werkgroep Jaap de Beer, telefoon:
0548-612643 of per e-mail:
jenhdebeer@gmail.com
Jubileum fotowedstrijd
Het 10-jarig jubileum was dus de
aanleiding een fotowedstrijd te
organiseren. Als thema is gekozen “Natuur in de buurt”. Via de
lokale pers is hieraan bekendheid gegeven en met een deelname van 54 personen waren we
zeer tevreden. We hadden twee
leeftijdscategorieën ingesteld, de
eerste tot 13 jaar en een tweede
Foto : Niek Juurlink met de ringpootvlieg
van 13 jaar en ouder. Als winnaar is Niek Juurlink uit Nijverdal
gekozen met een macrofoto van een ringpootvlieg.
Het plan om de winnende foto’s te exposeren, in combinatie met onze eigen expositie in het Huis voor Cultuur en Bestuur, kon helaas niet doorgaan, maar zodra er
weer een mogelijkheid is, komt dit alsnog goed.
Activiteiten
Onze gezamenlijke activiteiten zijn dit jaar op één hand te tellen. Het coronavirus
was hiervan de oorzaak, maar toch zijn er door de leden veel foto’s gemaakt.
In de hal van het complex Het Ravijn -zwem sport zorg- hebben we in februari nog
net een expositie met het thema “Winter-voorjaar” kunnen houden.
In de Hanzestad Zutphen hebben we in februari mooie nachtfoto’s kunnen nemen.
In oktober zijn we begonnen om via Microsoft Teams online te vergaderen; het
zeer gewaardeerde en leerzame onderdeel -fotobespreking- is hiervan een onderdeel.
Diversen
De website van onze vereniging is zeker de moeite waard moeite waard om regelmatig te bezoeken. Deze wordt bijgehouden door webmaster Ton Kappert
De Facebookpagina wordt verzorgd door Marijke Hegeman.
Leden van de fotowerkgroep zorgen voor de seizoengebonden foto’s van het verenigingsblad Spinsels.
Secretaris fotowerkgroep Jaap de Beer
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VERSLAG ROOFVOGELONDERZOEK 2020
Ook dit jaar hebben we weer roofvogelinventarisaties verricht in de gebieden van
Staatsbosbeheer, gelegen ten noorden van de N35 rijksweg Almelo/Zwolle. Voor
Landschap Overijssel hebben we het Wierdense Veld met het gebied bij de Bruine
Hoopsweg geïnventariseerd.
Door de Coronamaatregelen hebben we van 19 maart tot 1 juni geen onderzoek
kunnen doen. De bezoeken aan het ravenhorst zijn daardoor komen te vervallen.
We zijn niet is staat geweest met de camera op telescoopstok de horsten te bekijken en hebben daardoor geen zicht op het aantal gelegde eieren. Na 1 juni hebben we zoveel mogelijk de bekende horsten vanaf de grond bekeken. Aan de uitwerpselen onder een horst is te zien of het een succesvol broedgeval is. Aan de
richting van de uitwerpselsporen is met een redelijke nauwkeurigheid het aantal
jongen te bepalen.
De broedresultaten van de roofvogels zijn in 2020 voor de buizerd ongeveer gelijk
aan vorig jaar. Met de havik en de sperwer gaat het minder goed. Van beiden hebben we geen succesvol broedgeval kunnen ontdekken.
In de gebieden van Landschap Overijssel hebben we dit jaar geen succesvolle
broedgevallen.
Havik
We hebben geen bezet havikshorst ontdekt. Vorig jaar was één havikshorsten bezet. De 3 eieren leverden 3 uitgevlogen jongen op.
Buizerd
Acht buizerdhorsten waren bezet en ook succesvol. Er zijn 15 jongen uitgevlogen.
Vorig jaar waren acht buizerdhorsten bezet en ook succesvol. De 19 eieren leverden 16 uitgevlogen jongen op.
Sperwer
We hebben geen bezet sperwerhorst ontdekt. Vorig jaar was 1 sperwerhorst bezet
en succesvol. De vijf eieren leverden minstens vier jongen op.

Tabel 1 Aantal uitgevlogen jongen

Namens de werkgroep roofvogels
Frits Teunissen
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NATIONAAL PARK SALLANDSE HEUVELRUG & TWENTS REGGEDAL
Via de krant vernamen wij al van de plannen rond het Nationaal Park. Ik was benieuwd en via Google stuitte ik op een verslag van een Informatieronde over de
opzet van het nieuwe Nationaal Park op 15 september 2020. De status van dit alles is informatief.
De bijeenkomst begon met een kort overzicht van wat er sinds de oprichting met
het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug gebeurde, gepresenteerd door burgemeester Anneke Raven.
In het kort komt het er op neer dat het rijk al snel de verantwoordelijkheid van zich
afwierp en de geldkraan dichtdraaide. De gemeente Hellendoorn werd samen met
Rijssen-Holten zelf verantwoordelijk, maar kreeg geen geld hiervoor. Later kwam er
toch weer wat geld van de provincie en werd een kerngroep opgericht om plannen
te maken. Om een lang verhaal kort te maken, komt die nu met het voorstel om
een groot NP Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal in het leven te roepen. Bij
mij roept dat vooral vragen op. Bij u ook?
Het is zeker de moeite waard om het verhaal van Anneke Raven te lezen. Ik heb
op onze website een nieuwslink aangemaakt, die u vindt op de homepage.
Dit als inleiding, want echt de moeite waard is de presentatie van Martijn Horst,
projectleider en erfgoedspecialist van Landschap Overijssel. Zijn presentatie kan
als uitgangspunt dienen voor de nieuwe plannen. Martijn neemt ons mee door ons
gebied in drie grote stappen:

1. het natuurlijk landschap en prehistorische relicten,

2. het (middeleeuwse) landschap met de
invloed van de mens daarop (~800 – 1800)

3. Het recente landschap en hoe wij
mensen dat beïnvloed hebben (~1800 tot nu)
Heel begrijpelijk en aanschouwelijk verteld,
uitgebreid (30 min!), gedetailleerd en voor ons
als IVN’ers vooral heel interessant.
Op onze website vindt u onder de kop Nationaal Park Nieuwe stijl ook de link naar deze
presentatie. Zie:
www.ivn.nl/hellendoornnijverdal
Zoals gezegd betrof het een informatieronde.
Hoe de ambitieplannen rond het vergrote NP
verder uitpakken is afwachten.
Ton Kappert
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JAARVERSLAG VAN HET CNME
Toch weer bijzonder om elk jaar in Spinsels, het IVN-blad, ons CNME-jaarverslag te
kunnen plaatsen. Het geeft heel mooi weer hoe wij elkaar aanvullen en inspireren.
Waar het IVN zich richt op alle leeftijdsgroepen met lezingen, excursies, buitenactiviteiten, natuurbehoud en nog meer, richt het CNME zich op het basisonderwijs.
Met het aanbod van concreet materiaal, activiteitenaanbod voor buiten en ín de
klas, de bijbehorende instructie, willen we bereiken dat de kinderen die ermee aan
de slag gaan, geïnteresseerd blijven in de natuur en het milieu.
2020 was voor het CNME een jubileumjaar. In maart vergeleken we het begin met
de huidige situatie, een start met 12 personen, 8 activiteiten voor het basisonderwijs, waaronder tweeleskisten die in de kelder van het gemeentehuis stonden.
Een groot aantal mensen heeft de 30 jaar de schouders langdurig onder de CNMEactiviteiten gezet.
Bij een jubileum horen cadeaus. Een gift van het Avonturenpark en een financiële
bijdrage van De Stichting Sámen voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug,
maakten het mogelijk om alle leerlingen van groep 6 een gratis bezoek aan het
Natuurmuseum Holterberg aan te bieden. Een cadeau voor alle 22 schoolklassen
in de gemeente Hellendoorn. Door de coronamaatregelen heeft het Natuurmuseum de termijn voor het schoolbezoek verlengd. Nog steeds kunnen scholen die nog
geen gebruik maakten van de mogelijkheid, een bezoek plannen.
Het jubileumcadeau voor op de schoolpleinen is in verband met de schoolsluiting
niet uitgereikt, maar volgt dit voorjaar. Scholen krijgen een insectenhotel voor metselbijen, waarbij leerlingen door de doorzichtige gangen het gedrag van deze knuffelbijen kunnen observeren.
2020 was ook het jaar van de coronapandemie, het betekende sluiting van scholen. De uitleen van leskisten en de materiaalleveringen lagen vanaf medio maart
stil. De Floraliawedstrijd ging niet door. In juli sloten we het schooljaar 2019-2020
af met slechts 40 uitgeleende leskisten. Dat betekent wel dat 40 schoolklassen
binnen of buiten actief aan de slag gingen met materialen rond natuur en milieu.
Ondanks de schoolsluiting en de corona-beperkingen hebben we gekeken hoe we
onze dienstverlening aan scholen konden voortzetten.
Landelijke instellingen boden veel van hun ontwikkelde materialen digitaal aan,
waaronder ook natuuropdrachten. Om de keuze voor leerkrachten te vergemakkelijken, werd voor de maandelijks nieuwsbrief uit dit grote aanbod een selectie gemaakt met praktische natuuropdrachten, die voor het thuisonderwijs bruikbaar
waren.
Samen met de GGD zijn richtlijnen opgesteld voor coronaproefgebruik van de materialen uit leskisten in de scholen.
Daarnaast is voor het huidige schooljaar de tijd tussen het terugbrengen en opnieuw uitlenen van leskisten iets verlengd, zodat alles weer schoon en gewassen
naar een volgende school gaat. Het tweede halfjaar konden de materialen weer
worden uitgeleend.
De contacten op provinciaal en landelijk niveau verliepen digitaal: zo wisten we wat
leeft bij andere Centra voor NME, konden we samenwerken en van elkaar leren.
12

Een bron van inspiratie en kansen.
De uitleen lag stil, er was tijd voor andere dingen.
Met de stichting ‘Vrienden van Molen
De Hoop’, is een programma gemaakt
voor een bezoek aan de korenmolen:
een excursiewerkblad en lesbrieven
door het CNME, voor het molenbezoek
een roulatie programma met een rondleiding, en tandwiel- en maalopdrachten. Zodra het verantwoord is, kunnen
Experimenteren rond 'Energie van zon, wind en aardwarmte'
we ermee starten.
Bij de leskist ‘Energie uit zon, wind, en
aardwarmte’ bood het provinciale NME-scholing voor gastdocenten aan. Ons
CNME heeft hier gebruik van gemaakt, zodra het voor scholen en de gastdocent
verantwoord is, kunnen wij dit aanbieden. De leerkracht en de gastdocent begeleiden dan samen experimenten van de leerlingen, om een maximaal rendement te
halen uit natuurlijke energiebronnen.
Bij de Elimschool hebben de leerlingen onder leiding van Marian Toorenbeek een
groot insectenhotel gerealiseerd. Dit was een vervolg op de acties rond bestuivers
in het voorjaar 2019.
Bij de rugtassen met materiaal voor bos en veldwerk zijn 19 opdrachtkaarten gemaakt. Afhankelijk van de groep en de locatie kan de leerkracht een keuze maken
uit de opdrachten.
Bij de rugtassen ‘In en om het water’, is het materiaal vernieuwd en ook hier keuze
uit opdrachtkaarten en daarnaast voor groep 7 en 8 richtlijnen voor een onderzoek
naar de waterkwaliteit.
Bij de kabouterleskist is het materiaal vervangen. Bestaande opdrachten zijn aangepast en aangevuld met nieuwe opdrachten. In 2020 volgt de afronding, zodat we
dan twee verschillende leskisten hebben, met natuuractiviteiten voor kleuters.
Het team vrijwilligers achter al deze activiteiten is gelijk gebleven:
John Pas: financieel beleid, reserveringssysteem en penningmeester, Petra Nunumete: notulist, secretaris, Gerrit Tijhof: meedenkend teamlid en bezorger, Anjo ter
Avest: projecten en contactpersoon op provinciaal niveau, Jan van Rijn: website,
CNMEdedeling, adviseur en kennisbron,
Annelied Bugel: beheer en zorg voor de
inhoud van leskisten, uitleen en voorzitter.
De bezorgers Jenne Brinks en Adri Overbeek gaan weer aan de slag, zodra het
virus onder controle is.
Annelied Bugel
Leskist 'Stenen en fossielen' als begin van een verzameling van kinderen.
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OPGEDIEPT
Ook voor deze Spinsels hebben we weer een stukje uit ons grote Natuursprokkelsarchief opgediept. Ons Nationaal Park Sallandse Heuvelrug gaat waarschijnlijk een
flink stuk groter worden, zodat ook het Wierdense Veld er onderdeel van uit gaat
maken. In 1990 kwamen daar nog 40 paartjes Wulpen voor. Daar is helaas al lang
geen sprake meer van, maar wellicht biedt de toekomst weer hoop voor deze
prachtige zanger. Alle Natuursprokkels zijn te vinden op onze website www.ivn.nl/
hellendoorn-nijverdal.

DE WULP WIJST NAAR ZIJN GULP
Ik ben zojuist naar een concert geweest. Het was reeds begonnen toen ik aan
kwam fietsen. Al van een kilometer afstand hoorde ik de hoofdzanger er bovenuit
met zijn rollende zang. Elk deuntje langzaam beginnend, maar dan steeds sneller
tot hij zichzelf voorbij zong. Het leek wel of hij mij ermee wou manen op te schieten
om toch vooral niets te missen.
Fietsend door de concertzaal ‘Het Wierdense Veld’ stop ik bij de schaapskooi op de
Hortmeerweg. Voor mij het weiland, achter mij de heide. Het is een concert van
vooral stilte. Gevuld met ruisen van de wind. En daar bovenuit het roepen van de
weidevogels boven het grasland. “Kie-wit kiewit”. “Grut-to, grut-to”. In de verte
klinkt vaag het “te-piet, te-piet” van de Scholekster.
Dagtegaal
Maar het mooist van alle zingt die solist achter me. Boven de heide vliegend, zwelt
zijn gezang aan als een langgerekte fluitende roller. Sneller en sneller gaat het, tot
de vogel naar beneden zwevend zijn eigen gezang achterna gaat. Buiten adem, zo
lijkt het. Adembenemend, zo klinkt het. Voor mij is de wulp de ‘dagtegaal’ onder de
vogels. Schitterend. Heerlijk. Het roept telkens weer associaties op met de uitgestrektheid en ongereptheid van dit gebied. Hoewel, die ongereptheid is maar uiterlijke schijn. Wie beter kijkt, ziet dat het Wierdense veld er veel te droog bij ligt. Er
werd meer water afgevoerd dan er uit de lucht bij is gekomen. Bovendien zit het
regenwater vol met verzurende stoffen. Daardoor zie je door het gras(Pijpestrootje)
de heide al bijna niet meer. Maar voorlopig blijkt Numenius arquata, zich daar nog
niets van aan te trekken. Meneer Wulp vindt plekken zat om kuiltjes in de dichte
begroeiing te draaien. Een beetje gras er in en op wulpse wijze nodigt hij zijn geliefde uit om in één ervan vier eitjes te leggen. Zo broedden hier vorig jaar veertig
paartjes. Denkt u nu niet dat er dus 160 jongen werden grootgebracht. Door de
droogte huizen er steeds meer vossen op deze vlakte. En die lusten wel een wulpeëitje. Ook is de kindersterfte, vooral in de eerste week groot. Al met al blijft de populatie ongeveer zo groot als nu. Wie in het Wierdense Veld geboren wordt, gedraagt zich zoals het een Tukker betaamt: je maakt alleen verre reizen als het echt
moet, als het echt koud wordt. Maar je komt terug op je geboortegrond. Op deze
manier heeft een Nederlandse Wulp eens de respectabele bejaardheid van achtentwintig jaren bereikt.
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Gaat u eens op zoek naar deze zanger onder de zangers. Hij zal u begroeten met
zijn uitbundige zang. Jodelt u rustig mee, er is op die vlakte niemand die zich aan
u zal storen. U zult hem zien met zijn lange kromme snavel als de sabel van een
grootmajoor uit lang vervlogen tijden.
”De wulp wijst naar zijn gulp” is het versje dat u daarna nooit meer zult vergeten.
april 1991
Ton Kappert

Foto: Sandra de Jong van de IVN fotoclub
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DE KERKUILEN IN DE GEMEENTE HELLENDOORN – 2020
Dankzij de medewerking van de kasthouders bij wie we kerkuilenkasten kunnen
plaatsen en controleren, waarvoor onze dank, hebben we ook in 2020 weer gewerkt aan de instandhouding van de kerkuil in de gemeente Hellendoorn. Ook de
hulp van de vrijwilligers (zie onder aan het verslag) en onze ringer Albert Stevens is
daarbij van belang. Deze samenwerking heeft geleid tot onderstaand resultaat.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in verband met Corona niet alle kasten zijn
gecontroleerd. In zuid is niet gecontroleerd en in Noord West beperkt.
In 2020 zijn 32 jongen geringd.
Het gemiddelde van het aantal geringde jongen per succesvolle legsel is aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Noordwest was ook dit jaar lager dan noordoost. Ook het
relatief geringe aantal succesvolle legsels duidt er op dat de omstandigheden in dit
gebied minder gunstig zijn. Mogelijk dat er minder voedsel (muizen) voorhanden
was. De verschillen tussen de gebieden blijft opvallend.
Regio:
Gecontroleerde kasten
Succesvolle legsels
Aantal geringde jongen
Gemiddeld per legsel
Aantal niet geringde
jongen

Noordwest

Noordoost

Zuid

Totaal

15

11

-

26

4

7

-

11

10

22

-

32

2,50

3,14

-

2,91

0

0

-

-
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Een overzicht van het resultaat van de afgelopen 10 jaar
Jaar
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019

aantal leg- aantal
sels
jongen
4
14
10
33
12
43
7
19
18
86
8
27
17
72
20
76
11
31
16
75

gemiddeld aantal jongen per nest
3,50
3,30
3,58
2,71
4,78
3,38
4,24
3,80
2,82
4,68

Duidelijk te zien in de grafiek is de wisseling per jaar. Dit is bij de kerkuilen erg afhankelijk van het aantal muizen dat beschikbaar is. Minder muizen, minder eieren,
dus minder jongen.
Er zijn geen tweede legsels waargenomen.
Wel zijn ook dit jaar weer “krakers” waargenomen waaronder kauwtjes, duiven en de meest opvallende een paartje
torenvalken. Met de cameraval hebben we hiervan opnames gemaakt. Deze zijn te bekijken op You Tube. https://
youtu.be/VBaRoyVvEUY
De werkgroep heeft zich net als voorgaande jaren ook beziggehouden met het maken van nieuwe nestkasten ter vervanging van bestaande, in slechte conditie verkerende kasten. Ook werden nestkasten op nieuwe locaties opgehangen, werden
nestkasten schoongemaakt en waar nodig gerepareerd.
Ook dit jaar is een kerkuil in de kast aangetroffen die 14 jaar oud was en op zo’n 2
km vanaf de vindplaats geringd was. We hebben een andere uil gemeld die 4 jaar
oud was en op een kleine 100 km geringd was in Buitenpost Friesland.
Het overleg met en informatie geven aan kasteigenaren is een belangrijk deel van
ons werk: alles hangt af van
een goede verstandhouding en
samenwerking.
Namens de kerkuil werkgroep:
Marijke Hegeman, Johan Kroese, Wim Kulsdom, Douwe Slot,
Jan Brinkman, Henny Timmer,
Hans Vlietstra en
Jos Wennemers
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LANDGOED DE EVERSBERG: PUBLIEKSWANDELING IVN
13 -09-2020
Midden in Coronatijd gidsten Pascal en Jeannette ieder een groep van zeven deelnemers. We vertelden over de geschiedenis van de voormalige havezate. Het was
fijn dat een groep vrijwilligers van Landschap Overijssel de fundamenten had blootgelegd: nu konden we de kamers duidelijk aanwijzen. Daarnaast hadden we
plaatjes van de oorspronkelijke bebouwingen bij ons. Ook is aandacht besteed aan
de huidige bewoners, de vleermuizen.
Via de Engelse tuin, die nog in ontwikkeling is, liepen we naar de berceau. Een berceau bestaat uit twee (beuken)heggen die boven naar elkaar toegroeien. Hier werden vroeger de adellijke jongedames tijdens het wandelen beschermd tegen de
zon, zodat hun huid blank bleef.
In de rest van het landgoed is vooral gekeken naar de bomen. Dat kon goed zonder loep, dus we bleven goed afstand van elkaar houden. Ofschoon het landgoed
vooral veel beuken herbergt, staan er ook veel andere bomen: eik, berk, linde, kastanje, pseudoacacia, krent, vlier, lijsterbes, diverse naaldbomen en nog meer. In
deze tijd van het jaar vruchtdragend, al was de negatieve invloed van de droogte
zichtbaar.
Op de ronde bank van het uitzichtpunt hebben we koffie gedronken (met dank aan
Wim). Tijdens dit rustmoment hebben we verteld over de weer meanderende Regge en het Reggeherstelproject. Richting Regge naar beneden kwamen we langs
een vijvertje, de Ronde Komme. Nog verder naar de Regge toe heb je uitzicht op
de schoorsteen van Nijverdal Ten Cate. Hier kwam de ontstaansgeschiedenis van
Nijverdal ter sprake met de daarbij betrokken Thomas Ainsworth die op de Eversberg gewoond heeft.
We zagen tonderzwammen op een dode berkenstam en gangen van de letterzetter
in de bast van een spar. De snoekenvijver, waar de kasteelheer zijn voorraad snoeken dicht bij huis had, was voor iedereen nieuw.
Kortom, een prachtig landgoed, dat door Landschap Overijssel in de afgelopen vijf
jaar veel van zijn oude charme heeft teruggekregen.
Jeanette Snijders

JAARVERSLAG PLANTENWERKGROEP 2020
Onze eerste groepsactiviteit en tevens laatste van onze geplande activiteiten voor
2020 was de knoppenexcursie in maart 2020. Nog net voor de hele coronacrisis
en dus min of meer zorgeloos konden we deze groepsactiviteit laten plaatsvinden.
Voor de knoppenexcursie werd het gebied bij de Kronkel gekozen, omdat daar juist
veel verschillende inheemse soorten staan. Zoals: de duindoorn (man/vrouwtweehuizig), elzen, hazelaar, berk, eiken winter/zomer, vogelkers, krentenboompje
enz. We kregen een goeie uitleg over de kernmerken van de soorten en ook de zintuigen werden aangezet tot activiteit, zoals voelen en ruiken. Gelukkig was het
weer ons ons goed gestemd en na afloop waren wij al bezig met de volgende plannen die we nog in het verschiet hadden.
Helaas waren echte groepsactiviteiten niet meer mogelijk. Desalniettemin is er nog
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wel wat gebeurd.
Op 7 september 2020 hebben we nog ‘coronaproef’ een excursie op de Eversberg
voorgelopen met een klein groepje. Leuk om te zien hoe het Landschap Overijssel
daar weer de elementen van weleer terug laat komen, zoals de fundamenten van
het landgoed, door deze opnieuw te accentueren inclusief de vleermuizenkelder
en natuurlijk ook de realisatie van een prachtige berceau. Er is daar nog veel te
doen en te onderhouden zoals o.a. de Engelse tuin en ook moet er nog een bruggetje worden geplaatst.
Op 29 december 2020 was de eindejaars plantenjacht en daarvoor golden strenge
coronamaatregelen. Je mocht nu maar met twee personen buiten iets ondernemen en daar hebben we ons strikt aan gehouden.
We hadden gekozen voor de Veldkamp, omdat daar al jaren door Johan wordt gemonitoord en je dus zo goed de ontwikkelingen kunt bijhouden. En in tegenstelling
tot de zachte decembermaand, waar toch zo links en rechts al/nog wat in bloei
stond, was deze laatste zaterdag van het jaar (waar het nou net die nacht wat had
gevroren) erg koud. Al wat wilde bloeien bleek nogal weggedoken te zijn. Toch hebben we onze best gedaan om nog leuke waarnemingen door te kunnen geven aan
Floron. Onderstaan volgen de resultaten.
Eindejaars Plantenjacht 2020/2021
(doorgestuurd naar: plantenjacht@floron.nl)
Losse waarnemingen:
25 december 2020 229x487 (Baron van Sternbachlaan)
1319 Gaspeldoorn
Ulex europaeus
29 december 2020 229x485 (Mozartlaan–Veldkamp, woonwijk Groot Lochter).
met IVN Plantenwerkgroeep 10.00-11.00 in twee groepjes van twee.
0081 Zandraket
Arabidopsis thaliana
0135 Madeliefje
Bellis perennis
0200 Herderstasje
Capsella bursa‑pastoris
0295 Kluwenhoornbloem
Cerastium glomeratum
0366 Hazelaar
Corylus avellana
0706 Paarse dovenetel
Lamium purpureum
subsp. purpureum
0952 Straatgras
Poa annua
Herderstasje
0807 Dagkoekoeksbloem
Silene dioica
1250 Vogelmuur
Stellaria media
2430 Paardenbloem
Taraxacum officinale
29 december 2020 229x484 (Veldkamp stukje fietspad)
met IVN Plantenwerkgroeep 10.00-11.00
0952 Straatgras
Poa annua
1250 Vogelmuur
S
tellaria media
2430 Paardenbloem
Taraxacum officinale
N.B. in de Veldkamp bloeide erg weinig vergeleken met voorgaande jaren.
Marianne Verhoeven
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JAARVERSLAG WERKGROEP PADDENSTOELEN 2020
Ook onze werkgroep had een mooi voor- en najaarsprogramma op de rol staan voor
2020. De eerste excursie van het voorjaar was er één samen met IVN Deventer op
zondag 1 maart. We bezochten het mooie gebied “Westerveldse bos” te Zwolle. Het
prille voorjaar lokte ons naar buiten. Met tien deelnemers vonden we al gauw 41
zwammen, voornamelijk houtzwammen natuurlijk, waaronder de winterpaddenstoel rode kelkzwam, die hier massaal op wilg en es zat. Wat een beauty is deze
zwam met zijn scharlakenrode kleur toch. Een rode feestneus onder de houtzwammen werd er geroepen door Hanneke. Het is een echte opruimer van dood hout.
Ook werd er met de groep een mooie slapende kerkuil gespot in een geknotte wilg
De eerste voorjaarsbloeiers als Speenkruid en Robertskruid werden al gesignaleerd
en dit allemaal op een paddenstoelenexcursie in het vroege voorjaar

Rode kelkzwam

Kerkuil

Maar toen werd het half maart en brak de pandemie uit. In IVN verband werd alles
stopgezet. In één klap was onze agenda leeg.
Wel werd de rest van de gebieden van het voorjaarsprogramma intern met twee
personen geïnventariseerd voor o.a. de terreinbeheerders. Dit alles was mogelijk
binnen de toen geldende maatregelen.
Bij laatste geplande excursie van 28 juni werden de Covid-regels aardig versoepeld
en konden we met kleine groepjes weer voorzichtig het bos en veld in.
De Reggeherstelgebieden Kalvenhaar en Koemaste binnen onze gemeente werden
bezocht, en wel met twaalf mensen die graag weer in groepsverband naar buiten
gingen om de natuur te beleven. In dit geval op de mooie oevers van de Regge met
de rijke bloei van vele waterplanten. Mede op verzoek van Landschap Overijssel
werd er breder gekeken dan alleen paddenstoelen.
Er werden 11 soorten zwammen gezien bij tropische temperaturen, zoals de mooie
zeldzame bleke oesterzwam en het wieltje. Daarnaast werd er dus een lijst van insecten en planten gestuurd naar de natuurorganisatie.
Van deze twee voorjaarsexcursies werden prachtige sfeerverslagen geschreven
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Gele maskerbloem.

Beekpunge.

Witte waterkers .

Stomphoekig sterrenkroos

door onze huisschrijver Jacques van de werkgroep. Deze verslagen zijn ook in de
Spinsels opgenomen.
Herfstactiviteiten en najaar-programma
Het werd laveren tussen de activiteiten in het gewone paddenstoelenseizoen
i.v.m.de diverse maatregelen vanwege Covid. Van de acht geplande excursies
werd uiteindelijk alleen de laatste in zijn geheel afgelast. Ook de Paddenstoelendag bij Camping “De Noetselerberg” op Nijverdal werd gecanceld. Heel jammer,
want er waren al aangepaste voorbereidingen getroffen, zoals online inschrijven
en met kleine groepjes gidsen.
13 september: Vitens- terrein Wierden.
Een gevarieerd gebied dat gedeeltelijk is aangelegd voor drinkwaterwinning.
Met acht mensen werden er 63 verschillende soorten paddenstoelen gevonden.
Rode boleet en doolhof elfenbankje als mooie en onbekende soorten, maar ook
het puntig kaalkopje, één van de weinige hallucinerende paddenstoelen die in de
vrije natuur groeien, stond hier tussen het gras.
Heel opmerkelijk was dat we de mooie vuurmelkzwam en de wegedoornstruik
(familie van de vuilboom) vonden. Beiden hebben een voorkeur voor leemhoudende grond. Planten die in de regio bijna niet voorkomen. Maar het bleek dat hier bij
de aanleg ook leemhoudende grond is aangebracht.
27 september: Landgoed Sprengenberg Haarle
Op het landgoed werd er specifiek gekeken naar zwammen in de berm van de
laan naar de Palthetoren. De reden was dat er nog gegevens nodig waren voor het
“bermenproject” in 2020.
De provincie wil graag de specifieke flora en fauna weten van bepaalde bermen in
Overijssel. Naast deze excursie hebben Hennie en Agnes deze berm de hele
herfstperiode geïnventariseerd voor dit project. Klasse, mensen.
Negen liefhebbers vonden deze morgen 78 soorten in deze gevarieerde brede
berm, zoals de dodelijk giftige groene knolamaniet en fotogenieke gele nestzwammetjes. Ook zijn hier al zeldzaamheden gevonden als de witte duifridderzwam en
nu vonden we de geribbelde trechterzwam.
21

11 oktober Landgoed Noetselerberg Nijverdal
Het had de laatste tijd flink geregend. Er werden twee groepjes gevormd, zodat
zich een groepje van vijf personen kon voorbereiden op de komende Paddenstoelendag bij camping de Noetselerberg, en drie mensen brachten een bezoek aan
Hégejanskamp, een vergeten gebiedje binnen het landgoed waar nog wel eens
speciale zwammen groeien. Bij de camping werden fraaie inktzwammen gezien,
ook de langsteelfranjehoed, pijpknotszwam en slijmsteelmycena stonden hier.
Bij het Hégejans-groepje werd o.a. de zeldzame beukwortelzwam gespot, deze paddenstoel - met een lange wortelpen - leeft niet samen met de beuk zoals je zou
denken. Het is een opruimer van de dode wortels van de beuk.
Opvallend en fraai waren de vele ienie-mienie paddestoeltjes op sparren- en dennenkegels. Ook de felgekleurde roze stinkzwam en bundelmosklokje waren te
mooi om niet te laten zien aan een groepje wandelaars die daar in de buurt liepen.
Met 71 verschillende paddenstoelen in de omgeving van de camping, en 97 soorten bij Hégejans was de oogst zeer hoog. Het was goed toeven in dit landgoed deze
zondagmorgen.
18 oktober: IVN Paddenstoelendag 2020 (werd afgelast)
Vanaf half oktober werden de maatregelen verder aangescherpt in verband met de
vele besmettingen. Vanuit de overheid mocht je nu maar met vier personen in
groepsverband buiten zijn. Dus met een (app)groepje van maximaal vier personen
werden de laatste wandelingen van het herfstseizoen beleefd.
25 oktober: Landgoed Windesheim nabij Zwolle
Onze werkgroep was te gast bij IVN Deventer. Met een klein groepje togen we richting het buurtschap Windesheim. Onder prachtige weersomstandigheden werden
er ongeveer 75 zwammen gevonden in en rondom het park van de havezate. Soorten zoals de leverkleurige leemhoed en gewoon varkensoor stonden hier op een
ietwat lemige bodem. Ook hier veel discussie over drie verschillende champignons,
een familie die over het algemeen moeilijk in het veld te herkennen is op soort.
Het paddenstoelenseizoen was er nog volop, want er werd maar een heel klein
rondje om de havezate gelopen, in de kleine drie uur dat we bezig waren die mooie
soorten te bewonderen.
8 november: Fazantenwei Haarle (Sprengenberg)
Altijd een mooi schraal gebied voor veel verschillende soorten. Bij de eerste aanblik waren we verbaasd hoe het open terrein dichtgegroeid was met opslag van
dennetjes en berken. Dit alles in twee jaar tijd. Terreinbeheerder Natuurmonumenten wist ervan en gaat hier mee bezig, bleek later.
Vrij veel soorten die je kunt aantreffen in dit soort biotopen, zoals bleke moeraszwavelkop en de dennenslijmkop, een bijna wasplaat. Op het kale zand stond het
zandborstelbekertje dat vrij zeldzaam is. Verder de parasietbeurszwam. Hij eet van
de nevelzwam. Ook de vaalrode melkzwam was een fraaie vondst. Op de hogere
delen stonden vrij veel russula’s zoals de groene regenboog. Dit biotoop ontwikkelt
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zich verder heel goed, ook qua paddenstoelen. Een totaal aantal van 78 verschillende soorten werd hier gevonden door drie deelnemers.
22 november: Duivecate (Doktersbos) Nijverdal
Met vier deelnemers toch 73 soorten, waarvan veel houtzwammen met het vele
dode hout in het bos. Op een eik werd er een teervlekkenzwam gevonden, een
houtzwam die tot voor kort alleen op naaldhout voorkwam. Het bleek na onderzoek de valse teervlekkenzwam te zijn, een (nieuwe?) zwam die alleen op loofhout
groeit. Ook vrij nieuw is de oranje oesterzwam die op een stobbe gevonden werd.
De fotogenieke en late houtpaddenstoel is een aantal jaren geleden overgewaaid
vanuit Amerika. Ook is het landelijk ’de paddenstoel van het jaar in 2021’
6 december: Pouliesbos Nijverdal
Dit gemengde loof- en naaldbos leverde nog 50 verschillende paddenstoelen op,
zo laat in het seizoen. Vreemde vormen van de oranje aderzwam op boomstobbes
en de felgekleurde vermiljoenhoutzwam gaven het bos een kleurrijke uitstraling in
de late herfst. Ook werd er door Herman in de buurt vooraf gekeken naar ijshaar,
een natuurverschijnsel dat bij vochtig en licht vriezend weer tevoorschijn kan komen. De fraaie ijsveren worden veroorzaakt door schimmels in het hout. Op oude
beuken groeiden hier vele kleine mosschelpjes die parasiteren op het aanwezige
mos op deze stammen.
De laatste excursie (Schotjansplas) werd afgelast
Opvallende paddenstoelverschijnselen en klimaat.
Het herfstseizoen was voldoende vochtig voor schimmels. Er waren relatief weinig
algemene paddenstoelen met hoed en steel zoals de hanenkam en de verschillende soorten boleten. Een opvallend verschijnsel.
We vonden weer vrij veel vergroeiingen bij de houtzwammen. Zo erg zelfs dat eenvoudige soorten soms moeilijk herkenbaar waren in bos en veld.
Dezelfde houtzwammen, waarvan er nogal wat gebonden zijn aan bepaalde
waardbomen, komen steeds vaker op verschillende naald- en loofbomen voor. Een
trend die al landelijk doorzet. Misschien komen houtzwammen op allerlei houtsoorten voor, maar hebben alleen bepaalde soorten een voorkeur.
Diverse activiteiten werkgroep

De jaarlijkse provinciale zwamdag (lezingen) in Deventer werd door twee leden bezocht.

Een vijftal werkgroep leden werkte weer mee aan het meetnetproject, een
landelijke monitoring van de overheid. Het is een langdurig onderzoek op
een klein gebiedje (biotoop,) waarmee een bepaalde trend en voorkomen
van zwammen in kaart wordt gebracht. Zij noteerden een redelijk aantal
soorten op hun meetnet.

De samenwerking met het Buitencentrum en SBB wordt steeds intenser. Er
was weer de gebruikelijke paddenstoel-herfstexpositie (die beperkt was dit
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jaar) in het Centrum, en er werden weer paddenstoelwandelingen voor hen
verzorgd.
Nieuw was de kleine kabouter/paddenstoel route die werd uitgezet in de
herfstvakantie voor de gezinnen. Door middel van informatieborden met foto
te plaatsen bij de verschillende soorten paddenstoelen die op de route stonden. Dit werd enorm gewaardeerd. Samen met het Kabouterpad was dit een
groot succes, waar honderden mensen van genoten.
Dit kwam natuurlijk ook mede doordat binnen in het Buitencentrum al strenge maatregelen golden om de bekende redenen. Naar buiten dus…
Er werd op een zaterdagmiddag in oktober een heuse paddenstoelenexpeditie in het Buitencentrum verzorgd voor de jeugdige Junior Rangers van de
Heuvelrug. Een geslaagde middag. Dat vonden de jongeren ook.
Alle gegevens voor het bermenproject van de provincie werden ingeleverd,
en het lijvige rapport komt in het najaar uit.
Cijfers van de totaal aantal verschillende gevonden soorten van de desbetreffende excursies zijn dit jaar moeilijk te geven. De reden is natuurlijk dat
wandelingen werden afgelast.
Gerard ten Have

JAAROVERZICHT 2020 IVN-NATUURGIDSEN PUBLIEKSACTIVITEITEN
De covid pandemie maakte dit jaar alles anders.
Vol goede moed begonnen we met de vogeltelling en de winterwandeling voor gezinnen. Daarna werden vrijwel alle activiteiten afgelast. Tussentijds kon ‘eten uit
de natuur’, de heidewandeling (14 deelnemers) en de excursie door de Eversberg
(14 deelnemers) nog doorgang vinden. De workshop Duurzaamheid die al in een
vergevorderd stadium voorbereid was kon helaas ook niet doorgaan.
We hebben een enquête gehouden onder onze werkgroepleden om te onderzoeken welke activiteiten we wilden behouden en welke geen draagvlak meer
hebben.
De vraagstelling was onderverdeeld in Doelgroepen, Duurzaamheid en Doen. 13
mensen hebben deze enquête ingevuld.
Doelgroepen
Bijna iedereen vindt dat we een breed palet aan doelgroepen moeten bedienen.
De volgende suggesties zijn gedaan: Politieke partijen, media, bedrijven, scholen,
ouderen, allochtonen, jeugd 12-16 jaar.
Ook wordt genoemd dat het belangrijk is om als natuurgids voortdurend te blijven
bijscholen.
Duurzaamheid
Iedereen vindt duurzaamheid min of meer belangrijk. Toepasbaarheid in excursies
wordt niet zo hoog ingeschat, om niet al te drammerig over te komen. Belangrijk24

ste opmerkingen: Zelf
goed voorbeeld geven,
aandacht schenken als
het relevant is, geen somber verhaal, geen (grote)
activiteiten in kwetsbare
natuur, gebruik van fiets
duidelijk aanmoedigen,
educatie hoog in het
vaandel houden.
Doen
Bijna iedereen wil bijdragen aan het organiseren
en uitvoeren van activiteiFoto: Sandra de Jong van de fotoclub
ten, van medewerker tot
kartrekker. Maar vooral
ook gezamenlijk! De volgende suggesties werden gedaan: Maak een toekomstplan, minder eilandvorming, samenwerken met andere organisaties, expertise en
ideeën en hulp vragen bij de andere werkgroepen, advies van het landelijke IVN
zoeken, eventueel gebruik maken van stagiaires, om iedereen te betrekken in de
uitvoering: inschrijven vóór het seizoen begint en op de najaarsvergadering hele
programma invullen. Sommige leden voelen enige druk bij de vraag om mee te
werken aan een activiteit, dit moet in alle vrijwilligheid gebeuren. Ieders talenten
moeten benut worden, hierin moeten we meer inzicht krijgen.
Naar aanleiding van deze uitslag zijn we (voorlopig) gestopt met de rododendrontocht, de autotocht over de heide en de Nacht van de Nacht. De Kerstwandeling
werd door de pandemie ook al geschrapt en het is nog de vraag of en hoe we deze
in de toekomst weer op gaan pakken.
Voor 2021 hebben we na een onderlinge mailwisseling een programma gemaakt
die voorziet in enkele kleinschalige activiteiten die niet veel voorbereiding behoeven en die dus ook gemakkelijk kunnen worden afgeblazen als dat door de maatregelen zou moeten.
Deze programmering is voor ons voorlopig een nulpunt, van waaruit we opnieuw
kunnen kijken welke activiteiten nog meer in onze mogelijkheden liggen.
Hopelijk kunnen we in 2021 weer onze fysieke halfjaarlijkse bijeenkomsten gaan
oppakken en met nieuwe energie onze educatie voortzetten.
Iedereen die dit afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het denkproces om tot een
nieuwe programmering te komen en diegene die het toch nog gewaagd heeft om
met een groep mensen op pad te gaan wordt heel hartelijk bedankt. Zonder enthousiastelingen redden we het niet!
Dorie Bruggeman
Coördinator IVN Natuurgidsen.
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021
Heeft u vragen of opmerkingen over de activiteiten, neem dan contact op met:
Dorie Bruggeman, tel: 0548-595548 email: doriebruggeman@hotmail.com
Het activiteitenprogramma 2021 heeft veel nieuwe en al bekende activiteiten.
Wij verzorgen al ruim 40 jaar wandelingen en lezingen in en over de natuur. Onze
natuurgidsen hebben een schat aan kennis opgedaan in hun tweejarige natuurgidsen-opleiding en een jarenlange ervaring die ze graag met u willen delen.
De hierna genoemde activiteiten zijn voor iedereen die zich voor de natuur interesseert. De meeste activiteiten worden gratis aangeboden en zijn voor eigen risico.
We stellen een vrije gift op prijs om ook in de toekomst dit werk te kunnen blijven
doen.
Wilt u zelf eens een wandeling onder leiding van een gids organiseren voor uw familie, vrienden of werk, dan kan dat ook. Neem hiervoor contact op met Hanneke
van Schooten, tel: 06 17891557 email: hannekevanschooten@hotmail.com
Fietstochten
In de afgelopen jaren zijn er door IVN Hellendoorn-Nijverdal verschillende fietstochten in de omgeving beschreven. Ze worden geregeld gecontroleerd en waar
nodig herzien, zodat u ze met een gerust hart kunt fietsen. Alle IVN-fietstochten
staan op onze website: www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
Het kan zijn dat een activiteit aangepast moet worden of geen doorgang kan vinden. Kijk daarom altijd op onze website voor de laatste informatie.
Alle wandelingen zijn onder voorbehoud, vanwege de coronamaatregelen.
Aanmelden kan alleen via de IVN-site

Zondag 14 maart:

Wandeling voor gezinnen, met aandacht voor stilte-

beleving
Wil je de natuur eens op een andere manier ontdekken? Natuurlijk kun je in je eentje ook genieten van de
stilte, maar in een groep ervaar je die stilte anders. Bovendien geeft de begeleider je ook tips en opdrachten,
waardoor je beter leert letten op je gevoel en op je omgeving. Werkgroep Natuurlijk Puur wil je graag meenemen op dit avontuur.
Start: 10.30 uur. Parkeerplaats tegenover Camping de
Noetselerberg, Holterweg 116, Nijverdal
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Zaterdag 17 april:

Vogelzang in het voorjaar
Als de vogels weer beginnen te zingen, dan begint het voorjaar. Vandaag kun je op
pad met gidsen van de Vogelwerkgroep om te luisteren naar de zang van vogels
en hopelijk krijgt je ze ook te zien. We wandelen in de prachtige omgeving van de
Eelerberg, het hoogste deel is 40 m boven NAP. Dit werd begin 19e eeuw aangekocht door H. Meinesz, die het beplantte met bomen. Het is een oud bos waar veel
verschillende vogels te bespeuren zijn. Een verrekijker is handig.
Start: 8.30 uur. Parkeerplaats Recreatieterrein Eelerberg , Splitsing: Nieuwe
Twentseweg/Eelerbergweg Hellendoorn

Zondag 9 mei:

Wildplukken met IVN-gidsen
We zijn al lang geen jagers, verzamelaars meer, die hun eten in de natuur moesten zoeken. Ook de moestuin is voor velen een onbereikbaar ideaal. Maar wat weten we nog van eetbare planten, bessen en noten Wat is er te vinden in onze natuurlijke omgeving en hoe kunnen we dit veilig gebruiken? Maar er is ook onze verbondenheid met de aarde, die ons dit allemaal schenkt en die het verdient om
met respect behandeld te worden.
Werkgroep Natuurlijk Puur laat het je zien en na de wandeling kun je proeven van
verschillende natuurlijke producten.
Start: 10.00 uur. Natuurcamping de Eelerberg, Ossenkampweg 4, Hellendoorn

Zondag 13 juni:

Slootjesdag
Ook dit jaar kunnen alle kinderen met hun begeleiders op watersafari. Met schepnetjes en bakken gaan we kijken wat er
allemaal onder de waterspiegel leeft. Je
mag de waterdiertjes vangen en samen
gaan we kijken hoe ze heten en wat of
wie ze eten. Laarzen zijn niet vereist
maar wel handig.
Tijd: Doorlopend van 13.30 tot 16.00
uur . Locatie: Kalvenhaar Hellendoorn
Op onze website www.ivn.nl/
hellendoorn-nijverdal kunt u vanaf 1 juni 2020 de precieze locatie en routebeschrijving vinden.

Zondag 18 juli:

Wandeling door Gagelmansveen
Met een natuurgids door een natuurgebied, dat sinds enige
jaren door enthousiaste vrijwilligers wordt hersteld en onderhouden. Als eindopdracht voor de IVN natuurgidsenopleiding begonnen, is dit een project van de lange adem,
zoveel te doen. Maar het resultaat is geweldig en niet voor
niets bekroond met de Landschapsprijs 2019 van de Provincie Overijssel.
Start: 10.00 uur. P tegenover het Uitvaartcentrum, Duivecateweg 1, Nijverdal
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VRIJWILLIG NATUURBEHEER
Coördinator: Gerard Huis in't Veld, tel. 0548 614445
Voor de werkochtenden vertrekken we om 9.00 uur
vanaf Camping Noetsele (Holterweg / Bergleidingweg)
Nijverdal. Om 12.00 uur stoppen we. Voor koffie en
gereedschap wordt gezorgd.
13 maart. 2021
Wilt u ook een keertje meewerken, dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u dan bellen met
Gerard.

Foto:’s: Sandra de Jong van de IVN fotoclub

JEUGD NATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG
Contactpersoon: Linda de Haan, l.m.de.haan@ivn.nl, 06-29538640
Ben je graag buiten? Vind jij dieren en planten leuk? Vind jij de maan en de sterren ook zo mooi? Kortom: ben je nieuwsgierig wat er allemaal buiten aan heel grote en kleine dingen te zien en te ontdekken valt? Ben je tussen de 8 en 12 jaar?
Dan is de jeugdnatuurclub De Sallandse Heuvelrug echt iets voor jou.
Eén keer in de maand is er op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur de
jeugdnatuurclub. Wil je meedoen, ga dan naar:
http://jeugdnatuurclubdesallandseheuvelrug.nl/aanmelden en meld je aan.
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Werkgroepen

Coördinatoren

Email

Telefoon (0548)

Cursussen
Geologie
Heemtuin
Jeugdnatuurclub
Natuurgidsen
Natuurlijk puur

Ton Kappert
Willem Zuethoff
Hendrik ter Haar
Linda de Haan
Dorie Bruggeman
Pascal Zwiers

tonkappert52@gmail.com
610237
billyzet@planet.nl
654909
hthaar@hotmail.com
610647
i.m.de.haan@ivn.nl
06-29538640
doriebruggeman@hotmail.com
595548
natuurlijkpuur@outlook.com 06 - 46782400

Aan te vragen excursies Hanneke van Schooten
Paddenstoelen
Planten
Trolleys
Vogels
Vrijwillig Natuurbeheer
Fotogroep

Reptielen en amfibieën
Overige activiteiten
CNME
Publiciteit
Facebook
Website
Vertrouwenspersonen
Anny Alferink
Gerard Huis in ’t Veld

hannekevanschooten@hotmail.com.
tel. 615930 of 06-17891557
Gerard ten Have
gerardtenhave@hotmail.com 06-12434549
Marianne Verhoeven
marianneverhoeven@xs4all.nl
0548-625588 of 06-30876525
John Rolf
612152
Eric Ruiter (SBB)
750445
Anton van Beek
anton.van.beek@planet.nl
363799
Gerard Huis in 't Veld
famhuisintveld@hotmail.com
Otlis Sampimon
ocsampimon@gmail.com
en mobiel 06-51623392
Ton Kappert
tonkappert52@gmail.com
en mobiel 06 – 28151298
André Marissen andremarissen@hotmail.com

614445
619223
610237
617736

woensdagmiddag geopend.
Annelied Bugel cnmehellendoorn@gmail.com
06-10420954
Anny Alferink,
610237
Marijke Hegeman—Schippers
hegeman.schippers@home.nl
www.ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal
webmaster:Ton Kappert tonkappert52@gmail.com
610237
Anny Alferink,
annyalferink@zonnet.nl
famhuisintveld@hotmail.com
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610237
614445
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december 2020

www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
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