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GOLFBEWEGINGEN
Nadat er even een frisse wind door onze streek waaide,
een laagje sneeuw ons mooie gebied verfraaide, schijnt de
zon inmiddels. Niet wetende wat me nog te wachten staat,
geniet ik er van. Want wie weet wat het weer, de natuur in
de toekomst brengt. Juni 2001 schreef Jannie in Karwij over
de letterzetter. Een beestje dat toen geen gevaar meer
vormde voor onze bossen. Echter, de enorme houtkap in
Rozendaal bewijst nu het tegendeel.

Eitjes sleedoornpage

Maar er zijn meer golfbewegingen in de natuur. De levenscyclus van bijvoorbeeld vlinders als de sleedoornpage. De
plek die een dier kan veroveren op de populariteitsladder,
waarbij de vis ondanks het paaien onlangs onderaan belandde. Rivieren waarvan de bodem daalt en de uiterwaarden stijgen, terwijl het waterpeil grote hoogteverschillen
kent. Allemaal zaken waarover we je graag bijpraten in dit
nummer.
Zelf laat ik me graag meedrijven op de golf richting de lente.
De eerste bloemetjes steken hun kopjes al weer boven de
grond. De hazelaar vertoont rode vrouwelijke bloempjes
(voorpagina). Als redactie hopen wij dat je daarvan kunt
genieten terwijl je dit blad openslaat.
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Verschijnt 4 x per jaar: 1 maart, 1 juni, 15 september en 15 december. Oplage 330 exemplaren.
Overname artikelen na toestemming, met bronvermelding.
Artikelen in Karwij weerspiegelen niet altijd de mening van de redactie en IVN Oost-Veluwezoom.
Redactie Karwij
Corlène van den Camp, Karin Otermann, Barbara de Jong,
Vaste medewerkers: Jannie de Jong, Marieke Grijze,
Hermine Schuit, Marleen Houben, Hiske Feenstra, Adelijne
Martin, Anne Sleeboom

Bestuur
voorzitter - vacature
secretaris – Lia van den Berg
penningmeester - Fred Rentier
publieksactiviteiten – Gerrit Lammers
lid - Mieke de Graaff, Willem Cramer, Richard van Gelder

Leden- en donateursadministratie
Per jaar: Lidmaatschap min. € 20,00, donatie min. € 12,50,-.
IBAN NL92INGB0001417280
penningmeester@ivnoostveluwezoom.nl, 0313-438681
t.a.v. Fred Rentier, Pieperslaan 8, 6955 AR Ellecom
Opzeggen: schriftelijk vóór 1 december

Secretariaat bestuur
secretaris@ivnoostveluwezoom.nl
Postadres: de Klaproos,
Korenbloemstraat 21, 6991 VN Rheden
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VAN HET BESTUUR
Uitbreiding bestuur
Nu nog een nieuwe voorzitter en dan zijn we voltallig. Heb
je interesse, neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail het secretariaat. Wie durft?
Inmiddels hebben we de taken wat verdeeld zodat niet alles
op 3 personen neerkomt. En wat daarbij belangrijk is: het
besturen is ook gezellig. Deze rubriek “van het bestuur”
werd nog steeds door de laatste voorzitter geschreven.
Afgesproken is dat we nu per toerbeurt deze kolom voor
onze rekening nemen. Dus wisselt de schrijfstijl? Dan weet
je nu hoe dit komt. Wie weet volgt nog een quiz: welk bestuurslid was de schrijver?
Ledendag
Schrijf vast in de agenda: zaterdag 11 mei, ’s middags. Dan
hebben we een ledendag gepland. We zijn naar verschillende dingen aan het kijken, maar de bedoeling is dat we
niet te ver weggaan. Zodra er meer bekend is, laten we dit
weten.
Nieuwjaarsborrel
Het is altijd leuk elkaar tijdens zo’n bijeenkomst een goed
en gezond nieuwjaar te wensen. We hebben onder andere
stilgestaan bij de wandelapp en uiteraard was er voldoende
tijd om onder het genot van een hapje en een drankje een
beetje bij te praten.
Ook hebben we weer een paar leden in het zonnetje gezet
voor hun inzet voor de vereniging. Rob Visser voor zijn inzet
voor de organisatie van de natuurgidsenopleiding, natuurcursussen en de spiegel die hij het bestuur voorhoudt ten
aanzien van het beleid van de vereniging. Arlette Riggeling
voor haar hulp en versnaperingen bij elk feestje dat we als
afdeling organiseren en Jaap Vette die laat zien dat je als
nieuwe gids heel veel voor de vereniging kunt doen. Zijn
initiatieven worden zeer door het bestuur gewaardeerd.
Bijspijkeravond
Natuurmonumenten legde op 28 januari uit waarom ze wat
paden gaan verleggen. In de boeiende en heldere presentatie werden we meegenomen in het project: toenemende
bezoekersdruk, budget, natuurbehoud en -beleving, wetgeving en belanghebbenden (wandelaars, hardlopers,
fietsers, ruiters, mountainbikers). Er ligt nu een plan waarbij volgens Natuurmonumenten met iedereen rekening is
gehouden. En ja, natuurlijk moet er af en toe gepolderd
worden.
E-mail
Hebben wij je e-mailadres nog niet? Mail dat alsjeblieft even
naar penningmeester@ivnoostveluwezoom.nl.
Face to face communiceren blijft het beste, maar soms is
de e-mail erg gemakkelijk. Vergeet dan niet even erbij te
zetten wie je bent, want aan sommige e-mailadressen is
niet te zien wie de eigenaar van het e-mailadres is. Dit geldt
ook voor betalingen, dus vraag je altijd even af of de ontvanger kan zien wie de afzender is.
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BIJSPIJKEREN
Donderdag 11 april, 19.30 uur in de Klaproos, Korenbloemstraat 21 Rheden:
NACHTVLINDERS
Jurrien van Deijk, medewerker van de Vlinderstichting komt
deze avond om ons te laten kijken en zoeken naar, en leren
herkennen van nachtvlinders. Deze dieren, die in het
donker leven, krijgen we niet zo makkelijk te zien, je moet
er je best voor doen. Er zijn veel meer soorten nachtvlinders
dan dagvlinders, we kennen in Nederland wel 60 families.
In de namen ken je soms de herkenbaarheid, zoals de uilen
of de beervlinders. De rupsen kom je wel overdag tegen.
De Vlinderstichting probeert al vele jaren door onderzoek
en telling de vlindersoorten in Nederland te beschermen.

Nachtpauwoog Spaanse Pyreneeën Foto: Herma Scherpenzeel

Dinsdag 28 mei, 19.00 uur bij gemaal “de Volharding”
, Latumse Veerweg in Velp.
Nu er bijna een jaar gewerkt is aan het 'natuurontwikkelings
project Velperwaarden', gaan we kijken wat er allemaal
gerealiseerd is. Voor informatie kun je kijken in Karwij zomer
2018, daar staat een uitgebreide beschrijving van wat er te
gebeuren staat.
Herma Scherpenzeel

Avondrood, dagactieve nachtvlinder Foto: Herma Scherpenzeel

EITJES ZOEKEN
De sleedoorn (Prunus spinosa) is genoemd naar de
blauwzwarte vruchten (sleeën) die laat in de zomer verschijnen. De wrange pruimachtige vruchten worden van oudsher
gebruikt om jenever op smaak te brengen of om jam van te
maken. Na wat vorst schijnen ze ook rauw aardig ‘te pruimen' te zijn. Vooral in de zeer vroege lente is sleedoorn een
opvallende verschijning, als de struik uitbundig bloeit - nog
voordat de bladeren verschenen zijn.
Maar ook voordat de witte bloesempracht verschijnt, is de
sleedoorn de moeite waard om van dichtbij te bekijken. Aan
het eind van de zomer zet de sleedoornpage (Thecla betulae) haar ronde witte eitjes een voor een af in de oksels van
een doorn of tak. De eitjes zijn vaak ook het enige dat we
van deze zeldzame vlinder te zien krijgen. De rupsen komen
in april tevoorschijn, precies op tijd om de uitkomende
knoppen van binnenuit op te vreten. De poppen liggen goed
gecamoufleerd in de strooisellaag onder de struiken, en
worden soms door mieren meegenomen in hun nest. En de
vlinders vliegen vooral in de buurt van solitair groeiende
'ontmoetingsbomen', zoals berken (vandaar ook de wetenschappelijke naam, en de vroegere naam 'berkenpage').
Het goede nieuws is dat de vlinders een voorkeur hebben
voor overgangsgebieden van arme zandgrond naar voedselrijke (klei)grond. Inderdaad: zoals onze eigen
Veluwezoom!
Tekst en beeld: Hiske Feenstra
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NOODVELLING FIJNSPAR VOOR LETTERZETTER
Ten gevolge van de zomerstress werden deze zomer veel
naaldbomen aangetast door bastkevers. Veel van deze
aangetaste bomen worden nu geveld. Zo zat de gewone
dennenscheerder (Tomicus piniperda) in de grove den, de
lariksbastkever (Ips cembrae) in lariks en vooral (en zeer
massaal) de letterzetter (Ips typographus) in fijnspar. Over
deze laatste vreter gaat dit stukje.
Pas in de herfst hoorde ik dat er fijnspar massaal gekapt
was bij Rozendaal. Het zou gaan om de letterzetter. Even
nagevraagd bij het Geldersch Landschap. Die velling aan
de Schelmseweg betrof inderdaad een zogenaamde
noodvelling van fijnspar. De fijnspar bleek daar massaal
aangetast te zijn. In een ander stuk fijnspar vlak bij de begraafplaats van Rozendaal staat de fijnspar nog. Daar zijn
een aantal aangetaste fijnsparren gemerkt (‘geblest’ zeggen de bosbouwers). Als je daar gaat kijken zie je dat nagenoeg alle fijnspar ook daar aangetast is. Op ogenschijnlijk redelijk in de naalden zittende fijnspar trof ik veel uitvliegopeningen aan. Ook die opstand (opstand = een stuk
bos) kun je als verloren beschouwen. Als je om je heen kijkt,
zie je veel meer aantastingen in bos met veel fijnspar (en
lariks) erin, zo ook bij Beekhuizen naast de vroegere
camping.

Harsvloei ten gevolge van de aantasting door letterzetter
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Waarom gaat men ertoe over om zo massaal te kappen?
En wat gaat er nu op die kale stukken gebeuren?
Eerst even wat geschiedenis:
Tot de 2015 was er een Bosschap. Dat Bosschap was een
bedrijfschap, een publiekrechtelijke organisatie voor bosen natuureigenaren in Nederland. Die taken zijn nu gedeeltelijk door stichtingen en andere organisaties overgenomen. Dat (nu dus opgeheven) Bosschap vaardigde onder
andere allerlei regelingen namens de overheid uit. Zo kende
men de ‘Verordening Bosschap bestrijding insectenplagen
in Picea en Lariks’. Die verordening bepaalde dat je in het
tijdvak van 1 juni tot 1 oktober geen onontschorst hout mocht
hebben liggen in het bos van fijnspar en lariks. Dat was niet
voor niets: onder die schors ontwikkelen zich namelijk de
bovengenoemde bastkevers.
Die verordening was er om de uitbraak van bastkeverplagen tegen te gaan. Van naaldhoutstammen, die door
bastkevers zijn aangetast, verkleurt het hout eerder en
daardoor is het minder goed te verkopen. Bovendien wordt
het aangetaste hout massaal op de markt gebracht en
daardoor zakt de prijs aanzienlijk.
Die verordeningen zijn nu verleden tijd. Je hoeft als boseigenaar niet meer je hout te ontschorsen. Dat is mede
vanwege de veranderde politiek ten opzichte van het bosbeheer. Tot ongeveer de zeventiger jaren was houtproductie nog de hoofdfunctie. Grofweg kun je zeggen dat nu de
natuurfunctie bovenaan staat. Het idee is dat, omdat het
bos nu veel meer gemengd is dan in de vroegere monoculturen, daardoor de kans veel geringer is dat er een massale aantasting zal plaatsvinden.
Dat geldt zeker voor ongemengde opstanden, maar er zijn
nog meer factoren: eigenlijk alles wat de bomen verzwakt
geeft mogelijkheden voor aantasting van die bomen. Dat
kunnen weersomstandigheden zijn, maar ook milieuverontreinigingen, zowel in de lucht als in de bodem. Een zeer
droge zomer, zoals die we hebben gehad, geeft hittestress.
Bomen hebben daardoor minder weerstand bij aanvallen
van insecten. Die insecten zijn gewoon altijd min of meer
aanwezig in het bos. Bij gezonde bomen proberen insecten
ook binnen te dringen. Bij naaldbomen zie je dan dat de
boom zich verweert met harsuitvloei. De kevers worden als
het ware ‘uitgeharst’. De aantasting is dan minimaal. Maar
wanneer de bomen verzwakt zijn zoals in deze zomer, dan
hebben de bomen niet die krachtige weerstand en winnen
de insecten. Massale aantasting is het gevolg. Als de
massaal aangetaste bomen niet gekapt worden, is een veel
grotere aantasting het gevolg. Dat hout is niet verkoopbaar.
Vandaar dat men ertoe over gaat om de aangetaste fijnspar
te kappen. Dat is meteen een mooie gelegenheid om naar
een meer gemengd bos te gaan. Zo ook in het gekapte bos
langs de Schelmseweg. Daar wordt het komende seizoen
loofhout geplant.
Maar was het wel alleen maar de letterzetter?
Om te kijken welke kever het is, heb ik de bast van een
aantal bomen nader onderzocht. De volwassen kevers
blijven namelijk vaak massaal onder de bast van aangetaste bomen overwinteren. Nou dat was meteen raak! Er zaten
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Kapvlakte vanwege de letterzetter bij de Schelmseweg

Larve: een beetje gekromd, wit met een bruine kop. Pootloos.
Pop: wit.
Voedselplant: fijnspar (hoofdzakelijk) en soms op den en
lariks.
Aantastingsbeeld: Bij de aangetaste bomen (plakken met
dode, vaak afgevallen schors) vind je aan de onderzijde
van de bast twee of meer moedergangen in de lengterichting van de stam. Vanuit die moedergangen lopen vele
steeds breder uitlopende larvegangen. Nu is het zo dat er
vaak veel gangen door elkaar heen lopen. Beelden zoals
de mooie getekende gangen uit de boeken vind je buiten
niet zo vaak.
Aangetaste fijnspar door letterzetter, begraafplaats Rozendaal

veel volwassen kevers verstopt in de molm van de uitgevreten gangen. Alles in een buisje gestopt en thuis wat
nader bekeken. Het was niet alleen de letterzetter. Ook twee
imago’s van de grote sparrebastkever (Dendroctonus micans; 6-9 mm), die wat groter is dan de letterzetter (4,5-5
mm) vond ik. Nu is het vaak dat er secundair wat andere
bastkeversoorten hun plek vinden in de al aangetaste
bomen. De meeste kevers waren in ieder geval wel degelijk
van de letterzetter.
Die letterzetter tast voornamelijk de bast van spar aan, maar
je kunt hem soms, bij uitzondering, ook in den en lariks
vinden. De kever zwermt in april en mei en vaak nog een
keer in juli-augustus. De kever tast vooral de oudere en
zwakkere (80 tot 100 jarige) bomen aan. Zwakkere bomen
kunnen ook bomen zijn die net geveld of door een storm
omgeworpen zijn. En dus bomen die door andere omstandigheden verzwakt zijn, bijvoorbeeld door hittestress.
Herkenning (zie foto hiernaast)
Imago: Het kevertje is ongeveer 4,5-5 mm; roodbruin tot
zwart van kleur. De kop zit als het ware onder het vrij grote
halsschild (borststuk) verstopt. Van boven is de kop vrijwel
niet zichtbaar. Het is dus een gedrongen kevertje. De
dekschilden zijn wat gegroefd. Aan het einde is het dekschild afgeplat. Aan de zijkant zie je per schild vier tandjes,
waarvan het derde het grootst is. Dus acht tandjes in totaal.
Behaard, maar tussen die afgeplatte dekschilden onbehaard.
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Joan de Vries
Geraadpleegde literatuur:
Bosbescherming, Pudoc Wageningen 1982
Kerfe des Waldes, Amann, J. Neumann-Neudamm,
Melsungen

Letterzetter (Ips typographus L.)
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VAN TUINGEREEDSCHAP TOT GROENE VINGERS
‘De schep, de hark, de schoffel en de schaar
hangen in het schuurtje, hangen in het schuurtje.
De schep, de hark, de schoffel en de schaar
hangen in het schuurtje en vervelen zich maar.’

Nog even, dan kan het gereedschap weer tevoorschijn
worden gehaald. De berkenkatjes wiegelen in de wind en
het eerste groen is al weer te zien. Ook een bijzonder soort
groen werd tot verrassing van de tuinmedewerkers ontdekt:

Deze tekst van een kinderliedje zou momenteel (begin februari) van toepassing kunnen zijn op het schuurtje, oftewel
het gereedschappenhok in de IVN tuin. Als de weersomstandigheden dit toelaten wordt ‘s winters doorgewerkt op
de maandagochtenden maar het duurt nog een poosje
voordat het hoogseizoen voor de harken, schoffels en
scharen is aangebroken.
Zonder gereedschap zou het lastig tuinieren zijn. Geweldig,
dat er in de loop van de tijd voor elk karwei wel een handig
hulpje is bedacht! Zoals een schrepel, riek, cultivator,
greep, bats, hand-, tuin-, warren- en vorkhakje Als je zo
eens rondkijkt in dit ‘schuurtje’ staat de tuinmedewerkers
aardig wat materiaal ter beschikking. Kruiwagens, emmers,
snoei- en takkenscharen, spitvorken, grote en kleine drietanden, grasharken, tuinhandschoenen, enz. Schoppen,
zowel voor heren als lichtere modellen voor dames zijn
aanwezig evenals vijverhandschoenen en visnetjes voor
het tuinieren in de vijver.

Maretak Foto: Henk van Gelder

Het ziet er netjes en overzichtelijk uit in het schuurtje,
vooral dankzij Maarten de Gooijer die zich met de nodige
kennis heeft ontfermd over het onderhoud van de gereedschappen en bovendien handig is in reparaties. Op timmeren verfgebied is dan ook het nodige voorhanden. Goed
gereedschap is het halve werk, dat geldt ook voor tuinieren.
Schoppen worden geslepen en het schoonmaken na gebruik van het gereedschap is belangrijk. Vocht, zoals
plantensappen tasten het metaal aan en snijvlakken van
een snoeischaar dienen scherp te zijn. Met een botte schaar
werken is niet fijn voor de tuinier en ook niet voor de plant
die door rafelig snoeien gevoeliger wordt voor aantastingen.

De maretak
Maretak (Viscum album), ook bekend als mistletoe of vogellijm en uit de verhalen van Asterix en Obelix, is moeilijk
te kweken. Een aantal jaren geleden gingen Bertus van der
Kolk en Paul Jongejan die uitdaging aan. Om de kans op
succes te vergroten gebeurde dit op twee manieren. In de
appelboom werd een gaatje geboord en er werd een
sneetje in de bast gemaakt. In beide werden zaden van de
kleverige maretakbessen aangebracht en daarna met tape
gefixeerd. Omdat het kiemen een langzaam proces is,
raakte deze actie op de achtergrond. Tot onlangs opviel dat
in de kale appelboom groene bladeren zaten… Hoera, de
maretak! Deze half-parasiet die eerst als epifyt groeit, is
een boeiend verschijnsel, wellicht volgende keer meer over
deze weinig in ons land voorkomende plant.
Jannie de Jong

MUTATIES

Maarten de Gooijer Foto: Jannie de Jong
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Nieuwe leden: De dames S. de Jong, J.van Duijvenbode
en I. v.d. Laaken. De heren M. Jansen, L. Schoolenaar,
P. Ouwerkerk, R. Wasser, W. Steman en A. Jansen.
Opgezegd heeft: De heer M. Bijlsma.
Overleden zijn: Mevr. H.F. Bosscher-van Hateren en Dhr.
W. van Bodegraven.
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ARME IMPOPULAIRE VIS!

Wij natuurliefhebbers zijn nog nooit zo populair geweest als
nu. Werd je vroeger afgedaan als een stoffige bomenknuffelaar, tegenwoordig wordt veel belang gehecht aan onze
kennis en ideeën. Het internet staat bol van onderzoeken
en peilingen over de natuur en onze relatie daarmee. Zo
kwam ik laatst de uitslag van een enquête tegen waarin
natuurliefhebbers konden aangeven welke diersoorten het
meest geliefd waren. En wie bungelde daar helemaal onderaan? De Vis!
Dit oerwezen, die van alle diersoorten het oudst, talrijkst en
meest divers is, spreekt blijkbaar niet voldoende tot onze
verbeelding. Behalve bij ‘sport’vissers dan… Internetpagina’s vol met visserslatijn en foto’s waar menig safari jager
jaloers op zou worden.
Maar waarom die impopulariteit onder ons natuurliefhebbers? Wij zwichten toch niet voor zoiets als een ‘aaibaarheidsfactor’? Is het dan de onzichtbaarheid van onze vinnige vrienden die hier voor zorgt? Wie het weet mag het
zeggen!

Mag ik hier ondertussen een lans breken voor die wonderschone wezens van het water?
Kijk, als je er op uit gaat dit voorjaar, eens goed naar de
waterkant. In schone sloten en riviertjes is vanaf maart het
paaigedrag van de snoek, kort daarna ook dat van andere
vissen als de baars, te bewonderen. Een geweldig schouwspel dat het ondiepe water verandert in een spetterend
bubbelbad. Het is dan ook zeer van belang dat de waterkant
niet te steil wordt afgegraven en niet ontdaan van waterplanten, zoals op veel plekken de trend is. Sommige gemeentes presteren het zelfs om deze werkzaamheden in
het voorjaar te plannen! Funest voor de onderwaterkraamkamers. Deze kunnen alleen gevormd worden in een
langzaam aflopende, luwe waterkant met een flinke begroeiing, waar de eitjes rustig en beschut kunnen uitkomen.
Veel vissoorten verblijven hun eerste levensjaar in deze
ondiepe wateren. Essentieel voor een gezonde vispopulatie dus. Mag ik daarom een beroep op jullie, mijn mede-natuurliefhebbers, doen om je te laten horen voor de vis? Wie
weet kunnen we deze dieren iets hoger laten uitkomen op
de populariteitsladder en krijgen zij dan de bescherming die
ze verdienen. Alvast bedankt!
Tekst en beeld: Adelijne Martin
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VOGELS, KIKKERS EN REPTIELEN, DE PASSIE VAN HAN PEPER

Steenuil

Enige tijd geleden kreeg de redactie een aanbod: voor
bijzondere foto’s konden we terecht bij Han Peper. We
vroegen ons af, wie is die fotograaf? Een portret van een
liefhebber van vogels, ‘wildlife’ en gifkikkers.
“Als klein jochie liep ik al in de natuur rond en dat is nooit
opgehouden “, vertelt Han Peper. Sinds een jaar of drie lid
van IVN Oost-Veluwezoom en samen met partner Anja
actief voor de Steenuilenwerkgroep. “Het werk met de
steenuilen is heel leuk om te doen. De piek ligt in het
broedseizoen in het voorjaar. Qua tijdsbesteding is dat goed
in te passen. Je komt bij mensen op het erf. Die zijn allemaal
enthousiast, helemaal als ze even een jong uiltje in de hand
kunnen houden. Dit zijn mooie fotomomenten en het is fijn
op deze manier iets terug te kunnen doen voor hun gastvrijheid.“
Vogels en bevers
Vogels behoren op voorhand tot een van zijn favoriete fotografische onderwerpen. Regelmatig gaat hij op pad naar
natuurgebieden in de buurt, onder meer de Veluwezoom
en de Hoge Veluwe. Han kan ook de hele dag in een vogelhutje zitten, een klein vijvertje voor de hut en de vogels
komen er vanzelf op af. Ook de eigen tuin is tot vogelparadijs omgetoverd, drie grote vijvers zorgen voor veel leven
in de brouwerij. Zij vormen een geschikte plek voor ijsvo-
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gels, die regelmatig langskomen. “Een paar jaar geleden,
heb ik alle grote vissen uit de vijvers gehaald en nu zitten
er alleen nog kleine visjes in. Meer recent hebben we nog
een nieuwe vijver aangelegd, met ijsvogelwand. Een
paartje heeft de plek inmiddels ontdekt. Om de boel beter
in de gaten te houden, heb ik een webcam in de tuin opgehangen, dan kun je makkelijk ‘s avonds even checken welke
vogels langs zijn geweest. Zo kan ik, ook als ik niet op pad
ben, toch nog met fotografie bezig zijn!“

IJsselbever

Lente 2019 44e jaargang nr. 1

Han woont aan de IJssel en de rivier had nog een speciale
gast voor hem in petto: “ik zag de bever de IJssel optrekken,
vanaf Arnhem, richting De Steeg en Dieren. Ook deze
dieren zijn goed te fotograferen vanuit een schuiltentje:
bevers horen goed, maar zien slecht. Een bever naderde
tot een paar meter van mijn tentje. Dat zijn mooie
momenten!“

IJsvogel duikvlucht in de tuin

Bruine beer in Finland

Reizen
Han maakt regelmatig verre fotoreizen. Niet alleen vogels,
ook reptielen, kikkers, beren en wolven behoren tot de favorieten. “In Finland heb ik recentelijk langdurig in een ijskoud hutje gezeten. Maar het resultaat mocht er dan ook
wezen. Beren en wolven die soms vlak bij de hut kwamen
en zelfs één van de ongeveer 200 veelvraten die in Finland
voorkomen, op de foto kunnen zetten. Ik ga echter ook
graag naar warmere oorden, het tropisch regenwoud in, of
op duikvakantie, om bijzondere haaien te fotograferen,
zoals de hamerhaai of de tijgerhaai. Ook grote roggen zoals
de manta’s zijn fascinerend.”

Lente 2019 44e jaargang nr. 1

Werk en hobby
Vier dagen in de week werkt Han als IT-specialist bij een
accountantsbedrijf. Daarnaast is hij actief bij natuurorganisaties om hun te ondersteunen met hun websites. RAVON,
Floron, EIS-Nederland en Stichting Anemoon (ANalyse
Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek). “Deze organisaties werken met veel vrijwilligers die allerlei tellingen
uitvoeren. De resultaten hiervan worden gebruikt voor
nader onderzoek. Zij kunnen wel wat IT-ondersteuning
gebruiken en voor mij is het mooi om zo beroep en hobby
te kunnen combineren.“

Walvishaai Socorro
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Gifkikkers
Andere diergroepen die Han’s speciale belangstelling
hebben, zijn reptielen en amfibieën, met als favoriet pijlgifkikkers. Door zijn voorzitter activiteiten bij Dendrobatidae
Nederland (gifkikkervereniging) komt hij vaak in contact met
onderzoekers in Midden- en Zuid-Amerika. Die hem dan
ook soms uitnodigen om bij hun onderzoeksgebied te
komen kijken. Daar maakt hij graag gebruik van en kan zich
dan elke keer weer verwonderen over het bijzondere gedrag
van deze gifkikkers. Zo is er een soort, de Pumilio (± 2 cm
groot) waarvan het vrouwtje een paar eitjes op een blad
legt en wanneer de larven uit het ei komen, klimmen ze op
de rug van het vrouwtje, die ze dan één voor één weg brengt
naar de oksel van een bromelia waar een heel klein beetje
water in staat. Deze bromelia’s kunnen soms vele meters
van elkaar vandaan staan. Omdat er in het kleine beetje
water bijna geen voedsel voor de larf te vinden is, komt het
vrouwtje om de paar dagen terug naar de bromelia om er
in de oksel enkele onbevruchte eitjes af te zetten, zodat de
larf toch nog genoeg te eten heeft. Dat dit soort broedzorg
bestaat bij zo’n klein kikkertje, kan Han mateloos interesseren. Dit is toch wel heel anders dan bij onze Nederlandse kikkers, die nadat ze heel veel eieren hebben gelegd,
niet meer naar de eieren en larven omkijken.

Gifkikker in Costa Rica

Dus zijn er bij Han niet alleen ijsvogels in de tuin, maar staan
binnen diverse terraria met gifkikkers en waterschildpadden. De kikkertjes eten o.a. fruitvliegjes, die zijn makkelijk
te kweken. Ga je op vakantie, dan zet je fruitvliegjes in
verschillende stadia in de bakken en komt in de loop van
de tijd het voedsel vanzelf tevoorschijn. Superhandig!
Tekst: Karin Otermann Beeld: Han Peper

20 maart 2019

Waterschapsverkiezingen
www.waternatuurlijk.nl

Advertentie
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DALENDE RIVIERBODEM EN STIJGENDE UITERWAARDEN
Een daling van de rivierbodem enerzijds en de steeds hoger
wordende uiterwaarden anderzijds vormen een nieuw
knelpunt in het riviersysteem. Dit is een van de nieuwe
uitdagingen binnen het Rivierklimaatpark IJsselpoort.
Doordat de grote rivieren de laatste eeuwen steeds minder
ruimte hebben gekregen, is de sedimentatiebalans verstoord geraakt. Vroeger werd het fijne sediment, het slib,
bij hoogwater in brede overstromingsvlaktes naast de rivier
afgezet. Nu gebeurt dat alleen nog in de smalle zone van
de buitendijkse uiterwaarden, dat is een veel kleiner gebied
dan in het verleden. De uiterwaarden komen daardoor
steeds hoger te liggen.

verschijnsel kan tot allerlei problemen leiden, zo kan bijvoorbeeld de stabiliteit van brugpijlers, kribben en kades in
gevaar komen en kunnen kabels en leidingen die de rivieren
kruisen, bloot komen te liggen. De rivierbodem daalt niet
overal even hard, waardoor er drempels maar ook diepe
kuilen in de vaarweg kunnen ontstaan. Dit levert problemen
op voor de scheepvaart.
Door de bodemerosie van de vaargeul en de lagere waterstanden in de rivier, dalen ook de grondwaterstanden in de
omliggende gebieden. Het gevolg is verdroging van de uiterwaarden waar bijvoorbeeld natuurgebiedjes met plasjes
en moerassen verdrogen. Dit wordt versterkt door het
toenemende hoogteverschil tussen de uiterwaarden en de
rivier door enerzijds het uitschuren van de rivierbodem en
anderzijds de opslibbing van de uiterwaarden bij hoogwater.
Om de riviererosie af te remmen, experimenteert Rijkswaterstaat met zomerbedverhoging. Het omhoog brengen van
de rivierbodem door middel van zandsuppletie en sedimentbeheer in de rivier. Het lijkt er echter op dat dit slechts een
tijdelijke oplossing is. Voor een duurzamere evenwichtssituatie wordt een combinatie gezocht met het verwijderen
van de zomerkaden en het geven van meer ruimte aan de
rivier, waardoor bij hogere waterstanden meer water door
de uiterwaarden gaat en de uitschuring van de rivierbodem
wordt afgeremd.
Het blijft een lastige materie, want riviersystemen zijn grillig
en dynamisch, wat je op de ene plek doet heeft direct gevolgen voor andere plekken.
IJsselpoort
Bodemerosie van de vaargeul komt in het hele bovenstroomse deel van de Rijntakken voor, maar op de IJssel
is de insnijding ter hoogte van de IJsselpoort het grootst en
vormt een van de belangrijkste knelpunten. Met een daling
van twee cm per jaar zal de rivierbodem hier in 2050 ruim
een halve meter lager liggen. In 2100 is dit opgelopen tot
een daling van ruim anderhalve meter. Dit werkt door in
allerlei gebruiksfuncties en (natuur)waarden.

Laag water in de IJssel bij Velp, december 2018

Bodemerosie van de vaargeul vormt een van de grotere
uitdagingen naar een toekomstbestendig en veilig riviersysteem, zowel in het gebied van Rivierklimaatpark IJsselpoort
als elders in het rivierengebied.
Tekst en beeld: Karin Otermann

Bodemerosie
Door de hogere stroomsnelheid van het water transporteren
onze grote rivieren tegenwoordig veel makkelijker sediment
(klei, zand en grind). De rivier voert de laatste decennia
echter netto meer grof sediment richting de zee dan zij
vanuit Duitsland aanvoert. Het gevolg is dat de bodem van
de rivier zelf, het zomerbed, is gaan inslijten. De rivierbodem
daalt door deze vorm van bodemerosie. Hierdoor daalt ook
de waterstand in de rivier ten opzichte van het NAP. Dit
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Bronnen;
-Nature Today, 20 sept 2018: De zakkende rivier: oorzaak
en gevolgen
-Q-team Rivierklimaatpark IJsselpoort Adviezen 20 november 2017 en 28 maart 2018
-Deltaris. Het verhaal van de rivier, een eerste versie.

Lente 2019 44e jaargang nr. 1

Computers
op maat
Onderhoud
Netwerken
Reparatie
Supplies
Emmastraat 29 • 6881 SN Velp • (026) 3640641
Internet: www.ictvisie.eu
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Zondag 12 mei, 14.00 uur
Bruikbare natuur
Start: P Camping de Jutberg, Laag Soeren
Eerste gids: Verti Grannetia

Indien onbestelbaar:
De Klaproos, Korenbloemstraat 21
6991 VN Rheden

Oost-Veluwezoom
PROGRAMMA
Voorwandelen
Hierbij zijn ook niet-gidsende IVN-leden welkom.
Maandagmorgen: altijd vrijdagmorgen ervoor, om 9.00 uur.
Zondag: doorgaans zaterdag voorafgaande om 9.00 uur.
Andere wandelingen: voorwandelen varieert.
Wil je zeker zijn van de tijd, bel of mail de eerste gids.

Maandag 3 juni, 09.30 uur
B(l)oeiende bermen in de Havikerwaard
Start: P. Kasteel Middachten, De Steeg
Eerste gids: Hermine Schuit/Bertus Schoenmakers
VOORJAARSLEDENVERGADERING EN LEDENAVOND
Donderdag 25 april, in de Klaproos , Korenbloemstraat 21
Rheden
BIJSPIJKEREN (zie ook blz. 5)
Donderdag 11 april, 19.30 uur in de Klaproos, Korenbloemstraat 21 Rheden:
Nachtvlinders. Door Jurrien van Deijk, medewerker van
de Vlinderstichting.
Dinsdag 28 mei, 19.00 uur bij gemaal “de Volharding” ,
Latumse Veerweg in Velp. Wat is er inmiddels allemaal
gerealiseerd bij het natuurontwikkelingsproject Velperwaarden.

Maandag 4 maart, 09.30 uur
Rondom de Zijpenberg
Start: P. Paviljoen de Posbank, Rheden
Eerste gids: Rob Timmerman
Zondag 10 maart, 14.00 uur
De Imbos
Start: P. Elsberg/Lange Juffer, einde Schaapsallee, Laag
Soeren
Eerste gids: Rob Timmerman
Maandag 1 april, 09.30 uur
Seizoenwandeling lente
Start: P Voorplein Landgoed Rhederoord, Parkweg 27, De
Steeg
Eerste gids: Corlène van den Camp

Velperwaarde, jan 2019 Foto: Karin Otermann

Zaterdag 13 april, 14.00 uur
Familiewandeling: van mierenhoop tot paardenpoep
Start: P Zijpenberg, kruising Beekhuizenseweg/ Snippendaalseweg, nabij paddenstoel 23445
Eerste gids: Paulin de Beijer

Wandelingen aanvragen
excursies@ivnoostveluwezoom.nl
Scholenwerk aanvragen
scholen@ivnoostveluwezoom.nl
Rondleiding IVN-tuin
ivn-tuin@ivnoostveluwezoom.nl

Zondag 28 april, 14.00 uur
De onzalige bossen verklaard
Start: P de Lappendeken, Diepesteeg/Beekhuizenseweg,
De Steeg
Eerste gids: Bouzian Salama
Maandag 6 mei, 09.30 uur
Larenstein in bloei
Start: P. Hogeschool Van Hall / Larenstein, Larensteinselaan 26A, Velp
Eerste gids: Anne Sleeboom

WANDELPROGRAMMA IVN EERBEEK
Meer info: www.ivn.nl/eerbeek, secretaris@ivn-eerbeek.nl
Zondag 10 maart 14.00 uur Hall, rondje Hall.
Zondag 14 april 07.00 uur Brummen, Vroege Vogels.
Zaterdag 18 mei 19.00 uur Empe, Empese & Tondense
Heide
Zondag 16 juni 14.00 uur Het Leusveld, Insecten
PROGRAMMA KNNV ARNHEM
Zie agenda op www.knnv.nl/arnhem

