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Van de redactie 
 

Beste lezer van het ZNT, zoals u hebt 
gemerkt ontving u het vorige nummer 
van het ZNT in zowel papieren als in 
digitale vorm. 
 

Dat was niet zonder reden. Het 
voornemen bestaat namelijk om het 
ZNT in het vervolg alleen nog in 
digitale vorm uit te brengen. Vandaar 
dat we eerst eens een proef hebben 
gedaan om te bekijken of dat 
inderdaad kan en of het bevalt. Op 
basis van de reacties die we 
ontvingen waren veel leden er wel 
content mee. 
 

Waarom alleen digitaal? De kosten 
voor het drukken van een papieren 
versie worden steeds hoger. Het 
verzendklaar maken en verzenden 
kost veel tijd. De kosten die we 
hiermee uit kunnen sparen, kunnen 
we goed gebruiken voor andere 
doeleinden. Daarnaast ontvangt u al 
tijdenlang een digitale nieuwsbrief. 
Die is altijd goed gevuld en wordt ook 
goed gelezen. Er is daarbij nooit een 
vraag naar een papieren versie. En 
natuurlijk is besparen op het gebruik 
van papier wel zo milieuvriendelijk. 
 

Dit in ogenschouw nemend, heeft de 
redactie, in overleg met de besturen 
van KNNV en IVN besloten het ZNT 
nog eenmaal in papieren versie uit te 
brengen (dat is dit nummer) en vanaf 
het volgende nummer alleen in 
digitale vorm. Die vorm is een pdf. 
Mocht u het toch in papieren vorm 
willen lezen, dan is een pdf makkelijk 
te printen. 
 

Namens de redactie, Peter van Dam, 
Gabi Milder en Evert Ruiter 
 
 
 
 

 

De volgende kopijsluiting is zondag 

16 januari 2022 
 

zntredactie@live.nl 
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Foto Martin Broodbakker 
 

internettip 

Xeno Canto 
 

Heb je een vogel gehoord, waarvan je niet zeker 

weet wie de zanger is? Wil je een dialect van de 

geelgors horen? Verzamel je tijdelijk wat 

geluiden van vogels die op je vakantieadres 

voorkomen? 
 

Bezoek dan eens Xeno canto. Op deze geweldige 

site verzamelen wereldwijd vogelaars geluiden 

van vogels. Van veel soorten zijn er al honderden 

geluiden, waarbij precies wordt aangegeven wie 

het geluid heeft opgenomen, waar dat gebeurd is 

en wat de kwaliteit van het geluid is. Je kunt in 

een paar klikken geluiden voor eigen gebruik 

downloaden. 
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Minigids Stoepplantjes 
recensie door Carin van de Ploeg 
 

Als je buiten loopt te wandelen, zie je overal kleine plantjes: tussen 

de stoeptegels, tegen de stoeprand, op muren, tegen hekken: kleine  

stoepplantjes, die een hele eigen wereld vertegenwoordigen. 
 

Vaak loop je er achteloos langs zonder aandacht te besteden aan 

deze kleine wereld. Toch is het erg leuk om je eens tijdens een 

ommetje in je buurt te verdiepen in wat er in zo’n wereldje allemaal 

leeft. Een goed begin daarvoor is de minigids Stoepplantjes: een 

uitgave van de KNNV in samenwerking met Hortus Botanicus Leiden. 

Onderzoekers van de Hortus hebben een zoekkaart gemaakt die het 

makkelijk maakt om deze plantjes nader te bestuderen en te 

benoemen. 
 

Met behulp van de zoekkaart, die makkelijk in een tas of rugzak past 

en die in het gebruik heel makkelijk is, ga je aan de hand van vragen 

als “is het een plantje met bladeren en zit het vast in de grond?” 

uitzoeken welk plantje het kan zijn. 
 

 

In totaal zijn er 17 vragen en kunnen er 52 plantjes op naam gebracht worden. Van deze 

plantjes staan er foto’s in de zoekkaart. Ook wordt er uitleg gegeven wat stoepplantjes 

precies zijn en waarom er aandacht voor is. 
 

Naast het feit dat het enorm leuk is om op deze manier bezig te zijn met je eigen groene 

omgeving, kun je ook nog een bijdrage leveren aan het ‘citizenscience’- onderzoek 

(burgeronderzoek).  
 

 
paardenbloem 

 
kamille 

 
knopkruid             foto’s Peter van Dam 
 

De coördinatie van het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland 

gebeurt door Floron, www.floron.nl. Meer informatie hierover vind je op 

www.stoepplantjes.nl en www.stadsplanten.nl. Voor degenen die zich verder in dit 

onderwerp willen verdiepen is er ook nog de zakgids ‘Stoepplanten’ voor  

€ 17,95. 
 

illustraties: Nienke Beets en Natalie Tirion 

concept en tekst: Hortus botanicus Leiden, Paul Kessler en  Hanneke Jelles. www.hortusleiden.nl 

www.knnvuitgeverij.nl, ISBN 978-9050117517, € 6,95 
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Van de KNNV bestuurstafel door Evert Ruiter, voorzitter KNNV Zwolle 
 

‘Praatje met het bestuur’ op maandag 29 november. 
 

De ALV kon op 15 september jongsleden, vanwege de 

destijds nog heersende onzekerheid over wel of geen 

versoepelingen, niet doorgaan. Het bestuur betreurde dat 

en, zoals wij vernamen, de leden ook. Om nu niet te hoeven 

wachten op een volgende ALV heeft het bestuur besloten 

een ontmoeting met de leden te organiseren. Dat gaat 

gebeuren op maandag 29 november op 20.00 uur in De 

Weijenbelt te Berkum. Wat gaat er gebeuren? In feite wordt 

het een ongedwongen en informele ontmoeting tussen 

leden en het bestuur. Dus geen vergadering, geen 

agendapunten, geen stemmingen, etc. Maar wel een 

mogelijkheid om het bestuur allerlei vragen of ideeën en 

dergelijke voor te leggen. Het bestuur zal op die avond ook 

haar toekomstvisie uiteenzetten. 
 

Na de pauze zal Peter van Dam een praatje houden over de 

avonturen die hij beleefde met het ‘wilde bijenhotel’ in zijn 

tuin. U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.  
 

 
bijenhotel               foto Peter van Dam 

 

Van de IVN bestuurstafel door Hans de Jong, voorzitter IVN Zwolle  

 

Een ingewikkelde periode voor onze gebruikelijke 

activiteiten ligt achter ons en wanneer de voortekenen niet 

bedriegen zijn we van veel onzekerheden nog niet af. Ik heb 

het dan over Corona natuurlijk en daar kan iedereen over 

meepraten of dat allemaal even zinvol is waag ik te 

betwijfelen maar lastig is het voor velen persoonlijk maar 

ook voor onze vereniging(en). 
 

 
natuurgidsencursus  foto Peter van Dam 

Dit jaar alweer een digitale ALV dat gaat vind ik persoonlijk 

heel goed maar uiteindelijk ben je daar geen vereniging 

voor met gedeelde idealen, dan kom je toch liever letterlijk 

en figuurlijk wat nader tot elkaar. 

 

Er zijn voor het IVN de laatste tijd wel veel ingrijpende zaken gepasseerd. 1 IVN is 

inmiddels een feit. De Landelijke Raad is daar in meerderheid mee akkoord gegaan. Als 

bestuur van de afdeling hadden wij zowel over de procedure als over onderdelen van de 

afspraken ernstige bedenkingen die ook gedeeld werden door het District Overijssel 

(afdelingen in Overijssel). Met wat kleine aanpassingen heeft dat niet geleid tot uitstel of 

afstel. Nu is het de kunst om te profiteren van de nieuwe eenheid tussen vrijwilligers en 

professionals en de mogelijke nadelen zo goed mogelijk te ondervangen. Dit is natuurlijk 

een staaltje bestuurlijke prietpraat van mij maar in gewoon Nederlands: we gaan er samen 

wat van maken. 
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Wat met de vorming van 1 IVN samenhangt is ook de voor onze afdeling belangrijke 

overgang per 1 januari 2022 van het IVN consulentschap van Natuur en Milieu Overijssel 

naar het IVN Overijssel. Eind december krijgen we in de Districtsleden Vergadering nadere 

uitleg van de gevolgen door de beide directeuren. 
 

Binnenkort hopen we weer een (fysiek) coördinatoren overleg te hebben. Er is al bekend 

dat een aantal doorgewinterde trekkers van werkgroepen een stapje terug willen doen, dus 

nu is het tijd om in de wandelgangen je kandidatuur bekend te maken om je carrière 

binnen het IVN een boost te kunnen geven. 
 

Binnen het bestuur zijn we druk doende om een systeem te ontwikkelen waar makkelijker 

zichtbaar wordt waar mensen voor gezocht worden en aan de andere kant dat we ook 

beter weten wat de kwaliteiten en bekwaamheden van de leden z ijn. (voor zover ze die 

bekend willen maken en binnen het IVN willen inzetten). Heel praktisch melden nieuwe 

leden zich aan en vaak wordt dan aangekruist dat ze actief willen worden maar als bestuur 

weten we vaak niet welke werkgroep welke kwaliteiten zoekt. Zo blijft misschien ongekend 

talent onbenut. 
 

Een positief bericht over de Nooterhof. Het 

college van burgemeester en wethouders heeft 

een voorstel aan de raad gedaan om voorlopig 

structureel geld beschikbaar te stellen om de 

Nooterhof open te houden. Op 12 november 2021 

besluit de raad over dit voorstel. Aan dit voor ons 

als natuurclubs belangrijke voornemen (besluit) 

zijn langdurige besprekingen vooraf gegaan, niet 

alleen over de Nooterhof als park, maar over de 

Nooterhof als vanouds een educatief centrum 

voor jong en oud. Voor ons als IVN en KNNV 

betekent dat een verhuizing van Berkum naar de 

Nooterhof, natuurlijk samen met de Milieuraad. 

Een tijdelijke behuizing van ca. 200m² staat in de 

planning. In Berkum beschikken we over ca. 

100m². Een mooi vooruitzicht voor het komende 

jaar en laten we als bestuur en als coördinatoren 

en leden ons inzetten om daar ook educatief 

optimaal gebruik van te maken.  
cursus jeugdbegeleider                 foto Peter van Dam 

 

Een positief bericht over de Nooterhof. Het college van burgemeester en wethouders heeft 

een voorstel aan de raad gedaan om voorlopig structureel geld beschikbaar te stellen om 

de Nooterhof open te houden. Op 12 november 2021 besluit de raad over dit voorstel. Aan 

dit voor ons als natuurclubs belangrijke voornemen (besluit) zijn langdurige besprekingen 

vooraf gegaan, niet alleen over de Nooterhof als park, maar over de Nooterhof als vanouds 

een educatief centrum voor jong en oud. Voor ons als IVN en KNNV betekent dat een 

verhuizing van Berkum naar de Nooterhof, natuurlijk samen met de Milieuraad. Een 

tijdelijke behuizing van ca. 200m² staat in de planning. In Berkum beschikken we over ca. 

100m². Een mooi vooruitzicht voor het komende jaar en laten we als bestuur en als 

coördinatoren en leden ons inzetten om daar ook educatief optimaal gebruik van te maken. 
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Een grafsteen voor Daniel Lako 
tekst Theo de Kogel 
 

In het Zwols Historisch Tijdschrift van juni 2021 is een 

artikel verschenen van Theo de Kogel en Piet Bremer 

met als titel: In het spoor van Daniel Lako (1853-

1918), een Zwolse pionier van het onderzoek naar 

wilde planten in Overijssel. 
 

De meeste natuurliefhebbers hebben nog nooit van 

Daniel Lako gehoord, maar eigenlijk mag Zwolle er 

best trots op zijn dat ze behalve de veel bekendere Eli 

Heimans ook nog Daniel Lako als inwoner heeft gehad.  
 

Lako was rond 1900 een pionier in het systematische 

onderzoek naar de wilde flora in Nederland. Hij heeft 

van Zeeland (waar hij geboren is) en Overijssel (waar 

hij het grootste deel van zijn leven woonde en werkte 

als tekenleraar) een vrijwel complete flora-

inventarisatie op kwartierhok niveau gemaakt. Ook 

heeft hij een enorm herbarium van 6245 gedroogde 

planten nagelaten dat bewaard wordt bij Naturalis. 

Door dit onderzoek kan nu heel goed de verarming 

van de wilde flora en het grote verlies aan 

biodiversiteit van de afgelopen eeuw worden 

aangetoond.   

 
         Afb.1 Daniel Lako  

        (fotoarchief van de KNBV, Naturalis) 

 

 

Lako heeft echter ook een belangrijke rol gespeeld in 

de ontwikkeling van het tekenonderwijs in Nederland. 

Hij was vanaf de oprichting in 1880 tot juni 1903 

secretaris van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor 

Teekenonderwijs’. Voor die inzet werd hij in 1906 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Hij scheef in die tijd een lesboek voor scholen en een 

boek over de geschiedenis van het tekenonderwijs in 

Nederland. 
  

In het artikel worden een aantal sprekende 

voorbeelden beschreven van de planten die Lako in 

de omgeving van Zwolle vond en die nu helemaal 

verdwenen zijn of heel zeldzaam zijn geworden. Zoals 

verfbrem in de uiterwaarden van de Vecht bij Berkum 

en wilde weit in akkers bij Ittersum.  
 

Piet Bremer is nog bezig met een verdere analyse 

van de herbariumcollectie van Daniel Lako en zal hier 

de komende tijd nog over publiceren in het ZNT. 
 

   Afb.2  Lako heeft ook prachtige tekeningen van wilde planten gemaakt. Hier de pijpbloem, waarvan nu nog steeds  

   een groeiplaats te vinden is op de IJsseldijk bij Harculo (archief KNBV, Naturalis Leiden) 
P 
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Zijn laatste rustplaats  
 

Lako werd op 21 februari 1918 begraven in een 

anoniem gemeentegraf op de algemene 

begraafplaats aan de Meppelerstraatweg. 
 

Om deze bijzondere Zwollenaar alsnog te eren 

hebben de auteurs het initiatief genomen om 

ruim 100 jaar na zijn overlijden alsnog een 

gedenksteen op zijn graf te plaatsen. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van een oude zandstenen zerk 

afkomstig van begraafplaats De Kranenburg. Op 

deze steen is de tekst ‘Daniel Lako 1853-1918 

botanicus’ en daaronder een afbeelding van een 

kievitsbloem aangebracht. 
 

Deze steen is op 7 juli 2021 onthuld door 

wethouder Schuttenbeld van de gemeente 

Zwolle.  
 

De steen is beschikbaar gesteld door Wim Vlaanderen, oud 

beheerder van de Kranenburg en de inscriptie is aangebracht door 

steenhouwer Aart Elkink. 
 

Het artikel in het Zwols Historisch Tijdschrift is als  

pdf-bestand bij de digitale editie van dit Zwols Natuurtijdschrift 

gevoegd. 

 
Afb.3 De gedenksteen met daarop het gereedschap 

waarmee steenhouwer Aart Elkink de tekst heeft 

gebeiteld (fotoTheo de Kogel). 
 

 
Afb.4 Onthulling van de gedenksteen voor Daniel Lako op 7 juli 2021. Wethouder Schuttenbeld veegt de wilde bloemen die  

‘s morgens geplukt zijn in de omgeving van Zwolle, van de steen (foto Evert Ruiter). 
 

 
pijpbloem Aristolochia clematitis  

 
foto’s Peter van Dam 
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Herkennen van de reuzenberenklauw 
tekst en foto’s J.H. Zijlstra  
 

De reuzenberenklauw is een prachtige, indrukwekkende, majestueuze plant. Daarom werd 

hij vroeger ook aangeplant in tuinen. Later werd ook duidelijk dat de plant niet alleen 

prachtig is, maar ook gevaarlijk. De plant verspreidt zich snel door zaad en overwoekert 

daarbij alle andere planten in de omgeving. Omdat de plant hier nog geen natuurlijke 

vijanden heeft gaat de groei ongeremd steeds verder. Bovendien kunnen mens en dier bij 

aanraking van de plant in contact komen met het plantensap. Dat sap geeft na enkele 

dagen, in combinatie met zonlicht, grote, moeilijk te genezen brandwonden.  
 

De Europese unie heeft de plant, een 

exoot, daarom op een lijst met planten 

gezet die niet meer geteeld en verkocht 

mogen worden, terwijl grondeigenaren een 

plan moeten maken om de plant aan te 

pakken en onder controle te houden. 

In Zwolle wordt de plant met succes door 

een groep vrijwilligers bestreden, samen 

met de gemeente en de Rova. 
 

Ook in Zwolle Zuid kwam de plant al op 

een vijftigtal plaatsen voor en zorgde voor 

toenemende problemen. Inmiddels is de 

plant op al deze plaatsen onder controle 

gebracht en de eerste plaatsen zijn al 

reuzenberenklauw vrij geworden. 

Ook de gewone berenklauw komt veel in 

Zwolle Zuid voor.  Deze lijkt veel op de 

reuzenberenklauw maar is een inheemse 

plant, die hier van nature thuishoort en 

ook ongevaarlijk is. 
 

De grootste reuzenberenklauw die we in Zwolle gezien 

hebben: bijna 5 meter hoog. 
 

 

 
De reuzenberenklauw heeft hier de regie overgenomen.  

Er groeit niets anders meer. 

 
Kleine partij reuzenberenklauw, uitgebloeid en volop in het 

zaad. 
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Alhoewel de beide planten op elkaar lijken, zijn er ook grote verschillen. Hoe kun je ze uit 

elkaar houden? 
 

1 De reuzenberenklauw(rbk) wordt 2-4 meter hoog  

   en de normale berenklauw (bk) 0,5-2 meter. 

1. 2 De bloemstengeldoorsnede is bij de rbk 5-12 cm, bij de bk 2-4 cm.  

2.    Die stengel breek je ook niet zomaar, bij de bk wel.  

3. 3 De rbk heeft slechts 1 bloemstengel per plant, de bk kan  

4.    meerdere bloemstengels hebben. 

5. 4 De bladeren van de rbk zijn veel groter, tot wel 1 meter, dan de bk 

6. 5 De bladeren hebben scherpe punten en zijn diep ingesneden.  

7.    De bladeren van de bk zijn meer afgerond en veel kleiner 

8. 6 De bloemschermen van de rbk zijn zeer groot, wel 50 cm in doorsnede per bloemscherm. 

7 Meestal meerdere bloemschermen per plant, ze zijn ook mooi bol.  

9.    De bk bloemschermen zijn veel kleiner en platter 

8 De bloemstengel van de rbk is een beetje paars/rood gevlekt, de bk is groen.  

   Er zijn ook bk soorten met een geheel paarse stengel. 

9 Eigenlijk herken je een reuzenberenklauw direct aan zijn indrukwekkende,  

   imponerende voorkomen. Als je twijfelt is het meestal geen rbk. 
 

Met bovenstaande kenmerken lukt het vaak wel, maar soms twijfelen wij, met onze lange 

ervaring ook nog, dus als u ook eens twijfelt….. 
 

  
 

Venkel in de tuin! tekst en foto’s Peter van Dam 
  

Deze zomer zijn we verwend door de vele 

koninginnenpages om ons heen. Tot in onze 

stadstuinen lieten ze zich zien. Nu zouden ze 

zich nog moeten voortplanten! Daarop 

hoefde ik niet lang te wachten. In septem-

ber werd ik door velen gewezen op de 

rupsen van de koninginnenpage. Niet alleen 

op wilde peen, maar ook op dille, venkel en 

engelwortel. Een liefhebber van 

schermbloemen dus.  
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biodiversiteit in eigen tuin 

Hoog bezoek op koninginnenkruid tekst en foto’s Peter van Dam 
 

Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum  is een prachtige 

plant om in de tuin te hebben. Met de prachtige 

roze kleur van de bloemen, luidt deze reus van 

vaak meer dan anderhalve meter hoogte de zomer 

uit.  

In gezelschap van kattenstaart, wollige munt, 

zeepkruid en guldenroede is de verleiding groot 

voor veel insecten om hier nectar te komen tanken. 

Terwijl de meeste planten uitgebloeid zijn, bloeit 

koninginnenkruid tot eind september. 

 
koninginnenkruid met bruin zandoogje 

 

Niet lang geleden heette de plant ook leverkruid vanwege de geneeskrachtige werking bij 

leverproblemen en geelzucht. Teveel thee van zijn bladeren drinken kan echter juist lever-

problemen veroorzaken, zoals leverkanker. De naam koninginnenkruid komt uit het verre 

verleden. Het loont de moeite om daar eens naar te speuren op internet. Stof genoeg voor 

een sprookje of zelfs een speelfilm. In dit ZNT gaat het om het bezoek op hoogte, dat veel 

insecten de plant brengen. 
 

Vliegen 
 

Voor vliegen trekken ook veel natuurliefhebbers hun neus op. Hoeveel soorten vliegen de 

eigen tuin bezoeken, weet bijna niemand. Koninginnenkruid geeft iedereen de kans dat te 

ontdekken. Is je aandacht eenmaal getrokken, dan blijkt het aantal soorten groter dan je 

denkt en zijn bijzonder mooi om naar te kijken, waaronder de vele zweefvliegen. 
 

   
Bij de puntbijvlieg Eristalis nemorum 

valt vooral het baltsgedrag op. Het 

mannetje zweeft boven het 

vrouwtje als zij nectar drinkt. 

Zweefvliegen hebben op hun korte 

antenne een dun sprietje, de arista. 

Dat is bij deze kleine bijvlieg 

Eristalis abusiva goed te zien. 

De citroenpendelvlieg Helophilus 

trivittatus heeft veel geel. De larve 

groeit op in poeltjes water en heet 

rattenstaartlarve. 
 

   
De groene vleesvlieg Lucilia sericata  

heeft zwarte ringen op zijn 

donkergroene metallic achterlijf. 

De maden leven van levende 

zoogdieren.  

De blinde bij Eristalis tenax  heeft 

haren op z’n ogen en steekt niet. 

Vandaar wellicht zijn naam. Deze 

soort kent veel individuele 

kleurverschillen.  

De doodskopzweefvlieg Myathropa 

florea heeft op de rug van zijn 

borststuk vlekken die lijken op een 

schedel. Vandaar zijn naam.  
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Bijen 
 

Eventueel gewapend met toneelkijker en fototoestel zie je ook regelmatig bijen. De 

honingbij komt op bezoek, maar ook wilde bijen die meestal solitair leven. Met behulp van 

een determineerprogramma zoals Obsidentify, waarvan ook Waarnemingen.nl gebruik 

maakt, krijg je binnen luttele seconden te weten welke bij je zag. Zo ontdekte ik afgelopen 

augustus 2021 eerst de gewone geurgroefbij en aantal minuten daarna de grote bloedbij. 

Bijzonder vond ik het te lezen dat de laatste een parasiet is bij de eerste. De grote bloedbij 

legt eitjes in het holletje van de gewone geurgroefbij. De larve eet eerst het broed van de 

ander en doet zich vervolgens tegoed aan het verzamelde voedsel. 
 

   
De bloemen van koninginnenkruid 

bieden honingbijen Apis mellifera 

veel nectar. Bijen hebben vier 

vleugels, vliegen twee. 

De gewone geurgroefbij 

Lasioglossum calceatum  heeft een 

groefje op één van de rugplaten.  

In ons land leven 42 soorten 

geurgroefbijen. 

Deze grote bloedbij Sphecodes 

albilabris is de grootste bloedbij. De 

20 soorten hebben een rood 

achterlijf.  

het 

Geurgroefbijen en bloedbijen lijken op elkaar. Groefbijen zijn graafbijen, die holen graven 

om hun larven te laten opgroeien. Groef- en bloedbijen zijn onderling moeilijk uit elkaar te 

houden. Zelfs als je bij het determineren een microscoop gebruikt. 
 

En veel meer 
 

Ook wespen en vlinders bezoeken koninginnenkruid. De bijenwolf is een wesp die hier 

regelmatig energie tankt om vervolgens op planten, zoals kattenstaart, op bijen te jagen. 

Het klein koolwitje laat zich zien net als andere witjes. De laatste jaren is het geweldig om 

een kleine vos op bezoek te zien. Met die vlinder gaat het minder goed. 
 

 
bijenwolf            Philanthus triangulum 

 
klein koolwitje                    Pieris rapae 

 
kleine vos                        Aglais urticae 

 

Bijzonder vond ik het bezoek van 

huismussen, toen het koninginnenkruid 

uitgebloeid raakte. Ze deden zich tegoed 

aan de vele zaadjes van de plant.  

Zo zie je maar dat koninginnenkruid veel 

bijdraagt aan de biodiversiteit en dat een 

tuin daarmee wordt verrijkt.  
Huismus - Passer domesticus 
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Stadsreus, schoonmaker in wespennesten 
tekst Evert Ruiter foto’s Evert (boven) en Peter van Dam (twee onder) 
 

 

Iedereen die een buddleja in de tuin heeft 
en een beetje goed oplet, heeft vast al eens 
kennisgemaakt met Volucella zonaria, de 
stadsreus. Het is, vanwege zijn grootte en 
imposante uiterlijk, een haast niet te missen 
zweefvlieg. Dit indrukwekkende insect lijkt 
op een hoornaar en daarom werd hij ooit 
ook wel hoornaarzweefvlieg genoemd. Maar 
deze zweefvlieg is volstrekt ongevaarlijk. De 
volwassen dieren leven van nectar en na de 
paring leggen de vrouwtjes eitjes in nesten 
van wespen. Wanneer een vrouwtje een 
wespennest benadert, laten de in en uit 
vliegende wespen haar met rust. De 
stadsreus is namelijk best welkom in een 
wespennest, want de larven leven onderin 
het nest en eten rommel, dode wespen en 
dode larven. Van achter mijn tafel in de 
huiskamer heb ik zicht op een wespennest, 
dat wil zeggen de invliegopening van een 
wespennest. Het is leuk om dat zo nu en 
dan eens langer te bekijken. Je ziet dan 
bijvoorbeeld vanuit welke richting de wes-
pen aan komen vliegen. Zonder uitzondering 
allemaal vanuit dezelfde richting, want daar 
bevindt zich een bron. Dat kan een 
voedselbron zijn in de vorm van een dood 
dier, of een struik vol bladluizen, maar ook 
een goede plek om houtmolm te verzamelen 
voor de uitbouw van het nest. Nu het nest 
volop in bedrijvigheid is, zag ik zo ’n 
stadsreus onbekommerd naar binnen 
vliegen. Dan blijkt pas, in vergelijking met 
de wespen, hoe groot zo’n dier is.  

 

 
 

 
 

 

Oog in oog met … tekst en foto’s Peter van Dam 
 

In De Wieden zat ik oog in oog met een 

meeuw, die een paling had gevangen. Hij 

wist zich er geen raad mee. Even later liet 

de vogel de paling glippen. Bij het 

wegvliegen zag ik pas … 

… dat het een geelpootmeeuw was, die al 

een tijdje bij Ronduite bleek te zijn. Jaarlijks 

worden regelmatig geelpootmeeuwen 

gespot. Oorspronkelijk is het een meeuw uit 

het zuiden van Europa. 
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Samen actief in de Nooterhof 
Hillie Waning Vos (Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel, Slagharen); uw verslaggever Hans de Jong 
 

Een inspirerende ontmoeting met Hillie Waning Vos of hoe een ongekende fantasie (bijna) 

alles mogelijk maakt. 
 

Hillie: “Al heel wat jaartjes organiseer ik 

activiteiten voor kinderen in het 

basisonderwijs. Volgend jaar alweer 25 jaar 

met een insectensafari. Wat hebben we veel 

afgestruind op zoek naar kleine beestjes. Je 

ziet eerst menig kind wat angstig zijn maar 

daarna in volle overtuiging op jacht gaan  

naar het speciale diertje. Vaak worden de 

kleine beestjes vergeten als het soms in de 

zomerperiode bloedheet is en ze snakken 

naar wat water. Zo kwam ik op het idee om 

een insectendronk te maken”.  
 

Hans: “Een insecten hotel is me bekend, dat hebben we zelfs in de Nooterhof, maar een 

insectendronk?” De foto’s laten het simpele product zien: een stok en een plastic dopje 

voor water. Maar het mag allemaal natuurlijk niets kosten. Hillie vertelt: “Hoe kom ik aan 

stokken? Bij een bezoekje aan een kringloopwinkel kwam ik ineens heel veel bezemstelen 

tegen. Dus maar aan het onderhandelen. Nou moest het nog een kleurtje krijgen en heb ik 

hulp gekregen van cliënten van een zorgboerderij. Allerlei kleuren verf kreeg ik via de 

Weggeefhoek of voor een prikkie. Alleen waren de schroefjes er slecht in te krijgen, omdat 

de steel nogal hard is. Dus via mijn contactpersoon van de DJI (Dienst Justitiële 

Inrichtingen) gevraagd of zij dit klusje, gaatjes boren, wilden klaren”. 
 

En zo deelde Hillie op het nazomerfeest de lakens uit in de Nooterhof om insectendronks te 

maken. Veel vliegen in één klap kan je wel zeggen hoewel in dit verband een beetje een 

ongelukkige uitdrukking. Jong en oud actief voor een goed doel en het helpen van insecten. 

Zelfs groepen die zoals dat netjes heet wat afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen 

meedoen. “En nu” zegt Hillie, “ ben ik weer druk bezig voor de Nacht van de Nacht in de 

Nooterhof”. Ben benieuwd wat we nu weer te zien of te voelen krijgen. 
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KNNV Vogelcursus 2022 
tekst en foto’s Peter van Dam 
 

Al vanaf 2013 organiseert KNNV Zwolle jaarlijks een vogelcursus, bestaande uit tien 

cursusavonden en minstens 10 excursies. De cursus begint altijd in januari en duurt tot 

begin juni. We volgen de ontwikkelingen in de vogelwereld van winter tot bijna zomer.  

Het aantal vogelsoorten dat we tijdens de excursies zien komt altijd uit boven de 100.  

Het hoogste aantal was 137 soorten. Elke cursus is er wel een soort bij, die we tijdens 

eerdere cursusjaren niet hebben gezien of gehoord. Afgelopen juni was dat een kwartel. 

Het cursusteam bestaat inmiddels uit een zestal ervaren vogelaars.  
 

 
kleine burgemeester Larus glaucoides in 2018 

 
excursie vogelcursus 2016 

 

In 2020 en 2021 heeft de cursus geleden onder de Corona. De laatste cursusavonden zijn 

gepresenteerd op internet. De resterende excursies worden georganiseerd in 2022. 

Daarnaast beginnen we in 2022 met de nieuwe vogelcursus, weer volgens dezelfde opzet. 
 

Veel cursisten houden elkaar op de hoogte van wat ze buiten allemaal zien. Steeds vaker is 

het een foto van vogels die worden waargenomen. Alle foto’s op de volgende pagina zijn 

van cursisten. Ze werden alle gemaakt in de wijde omgeving van Zwolle. 
 

 

Bij inschrijving voor de cursus hebben de leden van 

KNNV en IVN korting op de cursuskosten en tot 15 

december voorrang op niet leden.   
 

De kosten van de cursus zijn laag gehouden.  

Ze bedragen 75 Euro voor leden van KNNV en IVN. 

Niet leden betalen 100 Euro. Dat is inclusief het 

cursusboek, maar exclusief de excursiekosten.  
 

De cursusavonden vinden plaats in De Weijenbelt, 

Berkum. Dit gebeurt op de volgende data: 18 en 25 

januari, 8, 15 en 22 februari, 8, 15, 22 en 29 maart, 

12, 19 en 26 april. Twee extra data zijn gereserveerd 

als reserve. De excursiedata worden later bepaald. 
 

Je kunt je voor de cursus opgeven bij het secretariaat 

van de KNNV Zwolle, zie elders in dit ZNT. 
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Foto’s van cursisten 
 

 
visarend – Henri Willems 

 
reuzenstern – Angela Nieuwveld 

 

 
middelste bonte specht – Annette Drijfhout 

 
sperwer – André Jansen 

 

 
kuifduiker – Hans Pauw 

 
winterkoning – Diepkelina Nijenhuis 

 

 
zeearend – Marina Rensen 
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Komende lezingen van KNNV Zwolle in De Stadkamer foto’s Peter van Dam                
 

dinsdag 1 februari 2022  

Gerrit Gerritsen over De Grutto in Nederland 

De Zwolse vogelaar Gerrit Gerritsen doet al decennialang 

onderzoek aan weidevogels. Als geen ander kent hij de 

geschiedenis van opkomst, ondergang, kansen en 

bedreigingen van deze aan ons weidelandschap verbonden 

vogelsoorten. Die kennis verwoorde hij recent in een boek: 

De Hooivogel. Met als ondertitel: Waarom de grutto vertrekt 

uit Nederland. Mis deze lezing niet. 
 

grutto Limosa limosa 
  

 
bijenwolf Philanthus triangulum 

dinsdag 1 maart 2022  

Aglaia Bouma over Passie voor Insecten 

Ooit was Aglaia als de dood voor insecten. Ze griezelde 

ervan. Tot het moment dat ze zich beter ging verdiepen in 

die plaaggeesten en erachter kwam dat het enorm boeiende 

diertjes zijn. Inmiddels is zij een expert op het gebied van 

deze enorme soortgroep. Zij doet onderzoek, houdt 

collecties bij, is een vraagbaak, publiceerde er over en is 

bovenal een boeiend vertelster.  
  

dinsdag 5 april 2022  

Jochem Kühnen over De Gierzwaluw in Nederland 

Zeg je gierzwaluw, dan zeg je Jochem Kühnen. Als er 

iemand is in Nederland die alles over deze bijzondere 

vogelsoort weet, dan is hij het. Gedurende het broedseizoen 

volgt hij via webcams in gierzwaluwkasten aan zijn huis het 

wel en wee van broedparen en hun jongen. Daarover maakt 

hij melding via Facebook. Daarnaast is hij 

stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland.   
gierzwaluw  Apus apus 

  

 
alleen nog te bestellen 

via info@knnvuitgeverij.nl  

dinsdag 10 mei 2022  

Elvira Werkman en Ben Koks over De Grauwe kiekendief 

Elvira Werkman schrijft over de natuur op een weergaloze 

manier. Haar boek ‘De man op de dijk’, over Ben Koks en 

zijn werk als vogelbeschermer in noordoost Groningen is 

inmiddels in vele talen vertaald. Tijdens deze lezing vertelt 

Ben over zijn werk als onderzoeker en hoe hij door goede 

samenwerking met boeren de grauwe kiekendief van de 

ondergang redde. Elvira leest bijpassende passages voor uit 

haar boek. Deze duo-lezing oogstte op veel plaatsen grote 

lof en een daverend applaus na afloop.  

 

Aanvang   

 

Toegang           

 

Aanmelden   

 

 

20.00 uur                      

contact te betalen aan de zaal 

leden KNNV en IVN € 2,50 

niet leden: € 5,00         

aanmeldenknnvzwolle@gamil.com 
 

PP 
                          

klein geaderd witje Pieris napi 

mailto:info@knnvuitgeverij.nl
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Schiermonnikoogreis  
van KNNV Zwolle van 15 t/m 17 oktober  

tekst Martin Broodbakker en Gerda Bosveld; foto’s Martin Broodbakker  
 

Op 27 januari 2020 hadden we ons opgegeven voor het weekend Schiermonnikoog dat 

plaats zou vinden in mei van dat jaar. Helaas sloeg corona toe in dat jaar en werd het 

weekend verplaatst naar mei 2021. In maart 2021 kregen we een mailtje dat het weekend 

verplaatst zou worden naar oktober wederom vanwege alle coronamaatregelen. Daarna 

bleek ook nog eens de gebruikelijke accommodatie niet meer beschikbaar. Cor Kauw en 

Rita Overkleeft die dit weekend altijd organiseren hebben alles in het werk gesteld om een 

andere accommodatie te vinden en dit is gelukt.  
 

 
grote zilverreiger   

 
eider 

 
slechtvalk 

 

Op 15 oktober stapten we ’s ochtends in Lauwersoog op de boot naar Schiermonnikoog om 

daar aangekomen de andere leden van de groep te ontmoeten. Het bleek dat de meeste 

deelnemers al jaren meegingen met dit weekend, voor ons en nog één andere 

deelneemster was dit de eerste keer dus wij waren erg benieuwd. Na onze huurfietsen in 

ontvangst te hebben genomen, fietsten we met zijn allen naar hotel van der Werff waar we 

onder het genot van een kopje koffie en een stuk appelgebak uitgebreider kennis konden 

maken met de andere deelnemers.  
 

Omdat we nog niet in de accommodatie terecht konden, splitsten 

de deelnemers zich in verschillende groepjes en wij besloten met 

een groepje vogelaars mee te gaan. We volgden een route langs 

het Noordzeestrand, de binnenkwelder, de Kobbeduinen, de 

Kooiplas en de Berkenplas. Aangezien het weekend normaal 

gesproken in mei plaats vindt, was een aantal mensen toch wel 

enigszins teleurgesteld dat er nu minder vogels te zien waren. 

We hebben naar mijn mening toch wel leuke vogels gezien, 

waaronder meerdere zwarte ruiters, een havik, een slechtvalk en 

natuurlijk veel ganzen en steltlopers. Na deze fietstocht van zo’n 

24 km keerden wij het stuur richting onze accommodatie waar 

we inmiddels terecht konden.  
 

zwarte ruiter 
 

Springfield bleek een moderne en mooie accommodatie te zijn, net buiten het dorp en op 

loopafstand van de Westerplas. Er was plek voor 25 deelnemers, maar omdat een aantal 

deelnemers afgehaakt was, konden wij met de andere 17 KNNV-leden ruim worden 

gehuisvest. Eenmaal aangekomen en na bedden uitgezocht te hebben bleek Rita samen 

met de corveeploeg inmiddels al druk bezig met het bereiden van een lekkere bami 

maaltijd. ’s Avonds hebben we gezamenlijk gekeken naar ‘Vroege Vogels’, een aflevering 

die toevallig over de wadden ging. Na een actieve dag, lag iedereen rond een uur of elf wel 

in bed.  
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De volgende morgen volgde het ontbijt om 8:00 uur. Hierna verdeelden de mensen zich 

weer in groepen en ik ging wederom met een groepje vogelaars op pad, Gerda ging met 

een groepje plantenliefhebbers op pad. Het groepje vogelaars ging nu langs de zuidkant 

van het eiland naar de Kobbeduinen, vandaar naar het strand bij de Marlijn, alwaar 

strandleeuweriken te zien zouden zijn. Deze hebben we helaas op dat moment niet 

waargenomen. Hierna ben ik alleen op pad gegaan langs de westkant van Terschelling 

(o.a. op zoek naar een blauwstaart die daar ’s ochtends gezien was) en via de Westerplas 

(hier zat een havik rustig in een boom te rusten). Om een uur of vijf keerde ik terug naar 

de accommodatie. ’s Avonds werd er een heerlijke macaronimaaltijd door de corveeploeg 

klaar gemaakt en werden er ervaringen uitgewisseld, er werd wat gelezen en een spelletje 

gespeeld, waarna iedereen weer rond een uur of elf richting bed ging.  
 

 
strandleeuwerik 

 
sneeuwgors 

 
drieteenstrandloper 

 

Zondagmorgen werd ontbeten om 8:00 uur, waarna opnieuw verschillende groepjes 

ontstonden. ’s Ochtends gingen Gerda en ik samen met Brunhilde en Marjolein wandelen, 

op zoek naar plantjes langs de kwelder aan de zuidkant van Schiermonnikoog en via het 

Westerstrand weer terug naar de accommodatie. Tijdens het wandelen zagen we een 

jagend vrouwtje blauwe kiekendief. Het is traditie voor deze reis om op de zondag rond 

één uur een visje te eten bij de Schiermonnikoger vishandel. Het grootste deel van de 

groep was hier dan ook bij aanwezig. Daarna ging de schoonmaakploeg de accommodatie 

op orde brengen. Gerda en ik gingen op zoek naar de strandleeuweriken die door de 

anderen ook bij de Marlijn op het strand waren gezien. Het was even zoeken, maar 

uiteindelijk hebben we een groep van zo’n 10 strandleeuweriken gezien en daarnaast als 

bonus nog een groep van zo’n 15 sneeuwgorzen, erg leuk. 
 

  
 

Toen was het tijd om naar de haven te fietsen waar de boot van 16:30 ons weer naar het 

vasteland zou moeten brengen. Na afscheid van de overige leden van de groep in 

Lauwersoog zetten wij de thuisreis naar Zwolle in. Wij konden nagenieten van een heerlijk 

weekeind buiten op Schiermonnikoog in de natuur. En zowaar, we hebben prima weer 

gehad, geen regen en een heerlijk zonnetje op de vrijdag.  
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Helaas hebben Cor en Rita aangegeven, na zo’n 10 jaar het stokje voor het organiseren 
van dit weekeind door te willen geven. Ze hebben opgeroepen tot een opvolger. Toen we 
afscheid van elkaar namen, had zich weliswaar nog niemand gemeld. We hopen dat iemand 
het over zal nemen. We kijken terug op een prachtig weekend en zouden het heel jammer 
vinden als het een eenmalige ervaring zou zijn. Wij hopen dan ook dat er toch iemand op 
zal staan om de organisatie in 2022 op zich te nemen. Cor en Rita hebben ook aangegeven 
daar natuurlijk alle hulp bij te willen verlenen. 
 

Bij deze willen wij Cor en Rita nogmaals bedanken voor een heerlijke en perfect georganiseerde reis! 

Alle lof voor het werk dat ze verricht hebben. 
 

 
drieteenstrandloper en zilvermeeuw 
 

Liefde voor Vogels leidt tot 2 vogelcursussen in 2022  tekst/foto’s Ine Reinders 
 

De KNNV vogelcursus: start 18 januari, 10 cursusavonden + 10 excursies. Zie elders in dit 
ZNT. IVN Zwolle start 5 en 7 maart met de vogelZANGcursus, 12 wandelingen van 1,5 
uur.  
 

Voorjaar - Vogels - Vliegen 
IVN Vogelzangcursus begin maart van start. 
 

Ontdek het voorjaar en de vogels die terugkomen tijdens 12 wandelingen in de Zwolse 
natuur: de vogelzangcursus. Deze cursus is geschikt voor zowel beginners als 
gevorderden.  
 

De cursus start begin maart, loopt tot half mei en wordt gegeven op maandag- of 
zaterdagochtend, vaak in het Engelse Werk, maar met regelmatig uitstapjes naar andere 
Zwolse of Hattemse gebieden. 
 

In de cursus is volop aandacht voor de Zwolse zangvogels. Langzamerhand leer je steeds 
meer vogels herkennen aan hun zang. Ervaren en enthousiaste gidsen geven handige tips 
en gaan in op de relatie tussen vogels en hun leefomgeving.  
 

Zo beleef je de lente op een andere manier! Meer informatie en aanmelden 
via www.ivnzwolle.nl. 
 

   
Rinkje en Will nachtegaal (foto Peter van Dam) vogelzanggidsen samen op pad 
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Gieren in Nederland 
foto’s en tekst Peter van Dam 
 

In het voorjaar van 2021 werden we verrast door de komst van een jonge lammergier naar 
ons land. Wekenlang werd hij gevolgd, bekeken en gefotografeerd. Ook in onze omgeving 
werd reikhalzend naar hem uitgekeken. Toen hij een plek had gevonden op de Lemelerberg 
en door een boswachter werd voorzien van aas, bleef de vogel hier weken zitten. 
 

Hij bracht een uitstapje aan het Wadden-
gebied, maar keerde terug op de plek waar 
hij van aas was voorzien. Daarna toch maar 
weer naar het noorden. Op Texel stonden 
vogelaars te wachten op hun tweede 
lammergier ooit. Toen sloeg het noodlot toe: 
de gier verongelukte tegen de wieken van 
een moderne molen. Nog geen twee weken 
later zat een tweede lammergier op 
nagenoeg dezelfde plek van de Lemelerberg. 
Deze soortgenoot verbleef tot laat in 2021 in 
de omgeving van Ede.  

   lammergier Gypaetus barbatus 
 

 

Veel natuurliefhebbers melden hun 
waarnemingen vaak met foto op 
Waarnemingen.nl. Op 19 juni 2021 
stonden maar liefst drie soorten 
gieren in het rijtje bijzondere vogels 
van die dag: monniksgier, vale gier 
en lammergier. Vale gieren werden 
zelfs in groepjes gezien, verspreid 
over vier provincies.  
 

De Engelse naam voor lammergier is 

Bonebraker, omdat deze gier van 

grote hoogte botten laat vallen om er 

het merg uit te kunnen eten. 
 

 
lammergier op de Lemelerberg 

De lammergier kent kleine populaties in het 
zuiden van Europa, vooral in de Spaanse 
Pyreneeën. Om de soort een steun in de rug 
te geven zijn op allerlei plekken hulp-
programma’s gestart.  
 

De verongelukte lammergier is begin 2020 
geboren in een Franse dierentuin, waarna hij 
in mei van dat jaar werd vrijgelaten. Daar 
nam hij de ‘verkeerde afslag’ en vloog naar 
het noorden van Europa. Een jaar later werd 
deze gier voor het eerst gespot in ons land, 
niet direct een leefomgeving voor 
lammergieren.  

 

Hier is de kans erg klein dat een lammergier de beenderen vindt, waaruit hij merg eet.  
Hij maakt bij ons zijn naam Bonebraker niet waar. Bovendien is de kans op het vinden van 
nestgelegenheid nauwelijks aanwezig. Een andere Nederlandse naam voor deze vogel is 
baardgier, die hij heeft te danken aan de zwarte kopveren die meer op een snor lijken. 
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monniksgier Aegypius monachus 

 
vale gier Gyps fulvus 

 

Gieren kunnen in Nederland terechtkomen nadat ze zijn vrijgelaten uit gevangenschap. 

Ouwehands dierenpark levert een bijdrage aan de het behoud van de monniksgier. Men 

koppelt daar monniksgieren uit verschillende dierentuinen. Zodra een koppel is gevormd, 

gaat het naar een andere dierentuin om zich daar voort te planten. Hun jongen worden 

vrijgelaten in de natuur om de bestaande populaties te versterken. 
 

Met enige regelmaat komt een monniksgier terecht in Nederland. In 2000 vloog een 

monniksgier tussen massa’s scholeksters boven de Waddenzee. In 2005 botste een 

monniksgier op de trein bij de Oostvaardersplassen, waar hij al wekenlang verbleef. Het is 

de grootste gier van Europa en dankt zijn naam aan de fraaie kraag veren om zijn nek. 
 

 
monniksgier 

 
vale gier 

 

In Spanje werden gieren bijgevoerd op voederplaatsen met kadavers van vee. Uit angst 
voor de verspreiding van de gekkekoeienziekte of BSE Bovine Spongiforme Encephalopathie werden 
deze voederplekken in het begin van deze eeuw verboden. Nooit is bewijs geleverd dat 
gieren deze voor mensen mogelijk dodelijke hersenziekte verspreiden. Gieren voorkomen 
juist ziektes! In Afrika zorgt het verdwijnen van gieren voor grote gezondheidsproblemen. 
 

Vanaf 2000 is alleen in 2013 
geen vale gier in ons land 
gezien, maar hij kan er best 
zijn geweest. Dit past bij het 
natuurlijke gedrag van 
dieren om nieuwe leefge-
bieden te zoeken: dispersie. 
Na korte tijd vertrekken de 
gieren weer. 

In de maanden april tot en 
met juni verschijnen nu elk 
jaar wel ergens gieren. Vaak 
zijn het individuen, maar ook 
groepen komen op bezoek. 
Zelfs de aasgier heeft zich al 
in ons land laten zien. Gieren 
horen dus ‘gewoon’ bij de 
Nederlandse Avifauna.  



23 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     2 8 e  J a a r g a n g  N u m m e r  2  

 

ZNT 
 

KNNV Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereniging vereniging voor veldbiologie IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
  

KNNV Afdelingsbestuur IVN Afdelingsbestuur 
    

voorzitter Evert Ruiter voorzitter Hans de Jong 

Cornelis Houtmanstraat 10, 8023 EA Zwolle 

e.j.ruiter@planet.nl    T 06-10323704 

Geert Grooteweg 11, 8015 PM Zwolle 

hansdejongjf@gmail.com     T 0529-497648 
  

secretaris Warner Bruins Slot secretaris Henriëtte van der Velde 

Vledderdiep 15, 8032 NN 

wcbruinsslot@home.nl    T 038  4547231 

Krulmate 103, 8014 KH Zwolle 

secretaris@ivnzwolle.nl      T 06-57334526 
  

penningmeester Elja van Dongen penningmeester Gerard Derkman 

Groteweg 89, 8191 JV Wapenveld 

eljavandongen@gmail.com    T 038-3762696 

Jellissenkamp 36, 8014 EW Zwolle 

penningmeester@ivnzwolle.nl   T 038-4656445  
  

bestuurslid Peter van Dam bestuurslid Roel Suidgeest 

Tesjeslaan 37, 8042 HH Zwolle 

petervandam38@yahoo.com    T 038-4220912 

Rijnlaan 209, 8032 MX Zwolle 

ivn@ivnzwolle.nl 
  

bestuurslid Gabi Milder-Mulderij   

Oude Marswal 38, 8015 ED Zwolle 

missmuldi@gmail.com     T 06-24620314 

 

   

Ondersteunende functies Ondersteunende functies 
    

ledenadministratie Cor Kauw ledenadministratie Henriëtte van der Velde 

Sloetmarke 39, 8016 CJ Zwolle 

corkauw@ziggo.nl      T 06-29138944 

ledenadministratie@ivnzwolle.nl 

    

website  www.knnv.nl/zwolle website www.ivnzwolle.nl 

webmaster Corien Bruins Slot webredactie Wim Knol 

webmaster@zwolle.knnv.nl webredactie@ivnzwolle.nl 
    

e-mailadres afdeling: secretaris@zwolle.knnv.nl e-mailadres afdeling: ivnzwolle@ivnzwolle.nl 
    

postadres KNNV Afdeling Zwolle 

Vledderdiep 15 

8032 NN Zwolle 

IVN Zwolle hanteert een protocol voorkomen van 

ongewenst gedrag. 

    

redactie gezamenlijke nieuwsbrief van KNNV en IVN: Corien Bruins Slot en Hettie ten Klooster 

nieuwsbriefknnvivn@gmail.com 
    

Contributie 2021 KNNV 

Lidmaatschap € 35,- incl. toezending Natura 

Huisgenootlidmaatschap € 16,- 

Jeugdlidmaatschap (t/m 25 jaar) € 22,- incl. Natura 

Regionaal lidmaatschap € 22,- 
 

Gironummer:  

IBAN NL38 INGB 0000 9982 42 t.n.v. KNNV Zwolle 

Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 15 december 

voorafgaand aan betreffende kalenderjaar schriftelijk 

of per e-mail bij de ledenadministrateur. U ontvangt 

binnen 10 dagen een bevestiging. Zo niet, neemt u 

dan opnieuw contact op. 

Contributie 2021 IVN 

Lidmaatschap € 24,- per jaar. U ontvangt dan ook het 

landelijke blad Mens & Natuur 4x per jaar. 

Huisgenootlidmaatschap € 9,- 
 

Het lidmaatschap is voor een jaar en wordt telkens 

met een jaar verlengd tot wederopzegging.  

De contributie wordt geïnd door het Landelijk Bureau 

IVN. 
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Indien onbestelbaar retour zenden aan: 
 
Postbus 1275 
8001 BG Zwolle 
 
 

 

 

 
                          Zwols Tijdschrift 
 
                                    Jaargang 28 nummer 2, voorjaar/zomer 2021  
                                    Verschijnt in een oplage van 1000 exemplaren. 
 
 
 
 
 
 

                                    Als u het ZNT tweemaal per jaar per post thuisbezorgd wilt krijgen, kunt u  

                                    zich aanmelden als lid van de KNNV of het IVN. U ontvangt dan ook maandelijks  

                                    de gezamenlijke digitale nieuwsbrief van de afdelingen Zwolle van deze verenigingen.  

                                    Aanmelden gaat via de websites. Voor KNNV Zwolle e.o.: knnv.nl/zwolle (lid worden),  

                                    voor IVN Zwolle e.o.: ivn.nl/afdeling/zwolle (lid worden). Op deze websites vindt u  

                                    nieuws over excursies, lezingen en cursussen die door de afdelingen worden  

                                    georganiseerd. Als lid krijgt u korting op cursuskosten. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
                                    Redactie  
                                    Peter van Dam, Gabi Milder-Mulderij, Evert Ruiter 
 

                                    Redactieadres  

                                    e-mail: zntredactie@live.nl  

 
                                    Aanleveren van kopij voor het ZNT:  
                                    Liefst digitaal zonder opmaak via e-mail aan het redactieadres;  
                                    afbeeldingen los in voldoende hoge resolutie. 
 

 
 

 
                                              Niets uit dit nummer mag worden gebruikt voor publicatie  

                                              zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie, de auteur  

                                              of de fotograaf. 
 
 

                                              De redactie van het ZNT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  
                                              voor schade, voortvloeiend uit het plaatsen van aangeboden foto’s,  
                                              illustraties of teksten waarop het auteursrecht of portretrecht  

                                              van iemand anders rust. 
 

 

                                     Het ZNT is het gezamenlijke tijdschriftvan IVN en KNNV,  

                                      beide afdeling Zwolle. 

 

 

 
 

 


