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 gmail.com
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Vreugderijkerwaard Vacature

Gezamenlijke werkgroepen
Paddenstoelen            Tineke Burghard 
                               tinekeburghard@gmail. 
                               com    
 038-4447227
Lezingen & excursies   Dirk Maas & Henk   
                               Van Blitterswijk 
Insecten/Vlinders Alfred v.d.Burgh &  
 Martin Wolters 
 insecten@ivnzwolle.nl 
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Zwolle  
Zoogdierwerkgroep Annelies v.d. Blij   
                               info@natuurenmilieu  
 overijssel.nl  
 038-4250968
Milieuraad Zwolle milieuraadzwolle.nl   
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Voor u ligt nummer 1 van de 26e jaargang van het Zwols 
Natuurtijdschrift. Aan het 25-jarig jubileum is geen speciale 
aandacht gegeven: redactie en de besturen waren druk 
bezig met hun werk voor de natuur. De redactie hoopt dat 
het ZNT over 25 jaar het 50-jarig jubileum mag vieren!

In dit nummer vindt u onder meer een beschouwing 
van de voorzitter van IVN Zwolle e.o. over zijn en onze 
ecologische voetafdruk. Verder een artikel over Beleeftuin 
De Vogellanden, een foto met bijpassend stukje over 
knuffelende beuken, een verhaaltje over twee vlinders, een 
aantal verslagen, een interview met de Stichting Avifauna 
Zwolle en nog veel meer.

Helaas heeft ons redactielid Carin van de Ploeg met 
ingang van 2019 (voorlopig) afscheid moeten nemen van 
de redactie. De beide verenigingen zijn Carin veel dank 
verschuldigd voor al het werk dat zij in de afgelopen zes 
jaar voor het ZNT heeft verricht. De redactie dankt haar voor 
de prettige samenwerking.

Wij bedanken alle auteurs, fotografen en tekenaar 
Willemien voor hun bijdragen aan ZNT 2019/1.

De kopijsluiting voor het volgende nummer (ZNT 2019/2) is 
zondag 15 september 2019.

Wij kijken uit naar uw bijdragen en wensen u veel lees- en 
kijkplezier en een mooie zomer.

Leander Broere
Jeroen Koot
Gabi Milder- Mulderij
Wietske Prummel

zntredactie@live.nl
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Eind februari 2019: bevervraat in de wilgenaanplant in de uiterwaard bij het 
Engelse Werk, ten noorden van de spoorbrug. In dit gebied leeft een familie van 
8 tot 10 bevers. Zij knaagden de jonge wilgenstaken af om aan voedsel te 
komen. Door hun geknaag komt er weer licht op de bodem, waardoor kruiden 
en het bodemleven een impuls krijgen. Ook vlinders en bijen profiteren hiervan. 
De afgeknaagde staken lopen na verloop van tijd weer uit, waardoor er 
bosverjonging optreedt en meer structuur voor vogels en zoogdieren ontstaat. 
De beverburcht en de hoogwatervluchtplaats naast de voormalige vogelkijkhut 
zijn nog steeds in gebruik. Dat geldt ook voor de bijburcht bij het Engelse Werk. 
Tijdens de lage waterstand van de IJssel in de afgelopen zomer werden ook 
grondholen van deze bevers ontdekt. Meer over de bevers bij het Engelse Werk 
vindt u in ZNT 2013/3, pp. 5-9. Met dank aan Robert Pater van Landschap 
Overijssel, van CaLutra en van de Zoogdiervereniging.  
foto: Wietske Prummel
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Een beschouwing over onze voetafdruk  
door Hans de Jong, voorzitter IVN Zwolle e.o.

Velen van jullie werken binnen onze verenigingen hard aan een betere wereld. Dat doen jullie door op 
een vriendelijke manier te laten zien dat er nog fantastisch veel moois te beleven valt in onze omgeving, 
wanneer je er maar oog voor hebt. En soms reageren jullie op in onze ogen politieke misstappen. En 
toch … er gaat bijna geen week voorbij of we krijgen via de TV rampen te zien die direct of indirect toe 
te schrijven zijn aan de veranderingen van het klimaat. 

Op donderdag 2 november 2018 was Zwolle even het middelpunt van Nederland, in ieder geval voor 
ieder die met water te maken heeft. Het jaarlijkse Deltacongres met 2000 deelnemers vond toen plaats 
in de IJsselhallen. Het congres stond dit jaar in het teken van ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig 
aanpassen aan klimaatverandering’. De vraag of het klimaat verandert is, is onder deskundigen allang 
niet meer interessant, maar wel de mate waarin en hoe snel dat gebeurt. Minister Cora van 
Nieuwenhuizen, toen net één jaar bewindsvrouw, zei: “ alle weersextremen heb ik als minister al 
meegemaakt”. De bolstorm in januari, extreme buien en de langdurige droogte en hitte zomer 2018. Wat 
nog ontbrak was een extremere hagelstorm dan die van 2016 in het zuiden van Nederland. 

Anders dan in het verre verleden is nu de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering de mens. Onze 
manier van leven veroorzaakt de verandering van het klimaat. Natuurlijk zijn de lezers van het ZNT niet 
de hoofdschuldigen. Maar toch: wordt het niet eens tijd dat we onze eigen leefwijze onder de loep 
nemen? Hoe sta jij op de wereld? Ieder van ons gebruikt een gedeelte van de ruimte op aarde. Hoeveel 
ruimte hangt af van de manier van leven en consumeren. Met behulp van de Mondiale Voetafdruk, 
kortweg de voetafdruk of ecologische voetafdruk, zijn we in staat om met een getal, uitgedrukt in ‘mon-
diale hectares’ (gha, Global hectare)*, aan te geven hoeveel oppervlakte aarde een persoon per jaar 
gebruikt.

De voetafdruk is bedacht door Canadese wetenschappers. Het gaat niet alleen om de ruimte die nodig is 
om ons voedsel te verbouwen. Ook het gebruik van papier en transport leggen beslag op de 
beschikbare ruimte. Alles wat je eet, aantrekt en koopt wordt ergens geproduceerd en moet worden 
vervoerd. Alles wat we gebruiken kunnen we omrekenen naar de hoeveelheid ruimte die daarvoor 
nodig is. Bij landbouwgrond voor voedsel en de ruimte voor wegen en huizen is dat duidelijk. 
Energiegebruik wordt omgerekend naar de hoeveelheid uitgestoten CO2 (kooldioxide). Om die CO2 om 
te zetten in zuurstof, is een bepaalde oppervlakte bos nodig. Die hoeveelheid bos wordt opgeteld bij de 
rest van ons ruimtegebruik. 

Bij een eerlijke verdeling is per persoon wereldwijd 1,7 gha per jaar beschikbaar. Wereldwijd gebruiken 
we nu gemiddeld 2,6 gha per persoon per jaar. We vragen dus meer van de aarde dan dat er is, omdat 
we hulpbronnen sneller verbruiken dan de aarde kan aanvullen. Daarmee teren we in op haar reserves. 
Dit is een van de redenen dat er steeds minder ruimte overblijft voor anderen, vooral voor de armen en 
de natuur. Door de druk van de mens op de natuur zijn populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd 
met gemiddeld 60 procent gedaald.  

In het theoretische model was op 2 augustus 2018 al de hele productie van de aarde van dat jaar 
opgebruikt. Nog nooit was de koek zo vroeg al op. En die eerlijke verdeling? Hieronder de getallen van 
2017 voor diverse landen en een heel continent per persoon per jaar: Verenigde Arabische Emiraten 
12,0 gha, Verenigde Staten 7,5 gha, Nederland 6,2 gha, China 2,2 gha, Afrika 1,4 gha. Wanneer je dit 
leest krijg je het toch wel warm, of misschien juist koud. Zelf heb ik natuurlijk de test al meerdere malen 
gemaakt, maar hoe ik het ook invul ik kom niet op die 1,7 die eerlijk zou zijn.
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Aurelia en Paul  door Alfred van der Burgh

“Wat dacht je, Paul, de winter heeft nu wel lang genoeg geduurd?” “Ha Aurelia, ja, zeg dat wel. Waar heb 
jij al die maanden gezeten?” “In een hoekje in een holle boom, daar konden de vogels me mooi nét niet 
grijpen, anders had ik hier niet gevlogen. Daar kon ik precies voelen wanneer het warm genoeg was om 
de vrijgezellenmarkt op te gaan, zoals vandaag. Alleen moet je wel uitkijken voor alle spinnenwebben in 
zo’n holle boom, daar kun je aardig in verstrikt raken.” 

“Vertel mij wat”, bromde Paul. Hij was oud en het leven moe, hij had al bijna de leeftijd van 11 maanden 
bereikt. Alles was hem tegenwoordig te veel. “Jij bent altijd de eerste die ik zie in de lucht; dat komt 
natuurlijk ook door je frisse kleur”, zei Aurelia, “én door je hoekige vleugels.” De sneeuw was nu 
eindelijk weg en de eerste zonnestraaltjes priemden door de vochtige lucht. Tijd voor een rondje om de 
kerk.

“Valt dat zo op dan, die hoeken?”, vroeg Paul nors. “Dat niet, maar ik heb je vrouw per abuis een keer 
aangesproken met “goedemorgen witje”, nou dat heb ik geweten, dus vandaar dat ik nu vooral op de 
hoekjes let.” “Tja, we heten natuurlijk niet voor niets Gonepteryx, hoekvleugel. Had je kunnen weten. 
Wat is jouw Latijnse naam dan?” “Polygonia, mooi hè? Dat betekent veelhoekig.” 

“Ah, ook iets met hoeken. Dat snap ik wel als 
ik je vleugels zie, ’t is een rommeltje.” “Niet zo 
mopperen, Paul! Wat een hoekige opmerking, 
ik vind ze prachtig! Wist je trouwens dat wij 
dezelfde initialen hebben?” Paul vond het zo 
wel genoeg geklets: “Ach, wat een prietpraat, 
ik heb wel iets beters te doen, zoveel tijd 
hebben we niet.” Hij wierp Aurelia een 
bezorgde blik toe. “Heb je iets belangrijks te 
doen?” “Ja, jij toch ook, niet dan?” ”Ik ben op 
zoek naar een knappe gehakkelde vent met 
een lange roltong.” “Nou, ík kan ook maar aan 
één ding denken, Aurelia.“ “En dat is?” vroeg 
Aurelia nieuwsgierig. “Voortplanten! En dat valt 
niet mee: eerst paren en dan moet zij nog een 
geschikte vuilboom of zo zoeken om haar ei-
tjes af te zetten. En dat allemaal in een paar 
weken. Een hele klus!” 

“Ach Paul, dát valt toch wel mee? En ‘t is nog leuk ook. Wat ga je daarna doen, als deze ‘zware klus’ ten 
einde is?” Aurelia kon een lachje niet onderdrukken. “Dan ga ik dood”, zei Paul gedecideerd. “Oeps, da’s 

Figuur 1:   Aurelia (een gehakkelde Aurelia) 
 foto: Albert Vliegenhart

Op de webpagina www.wnf.nl van het Wereld Natuur Fonds kunt u uw eigen voetafdruk berekenen. Na 
het invullen verschijnen adviezen om je afdruk te verlagen. Ik vrees dat daar weinig adviezen tussen
zitten die we nog niet wisten. Wat let ons om werk te maken van althans een paar van die adviezen?

* Een mondiale hectare (Engels: Global hectare (gha)) is 1 hectare van biologisch productieve ruimte 
met gemiddelde productiviteit, rekening houdend met de huidige technologie.
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minder leuk. Maar waar heb jij eigenlijk al die tijd gezeten?”, vroeg Aurelia. “In de winter bedoel je? In 
het bos, in een bosbessenstruikje.”

“Waar ga jij opeens naartoe?”, riep Paul, die 
aan zijn zoveelste rondje begon, terwijl Au-
relia plotseling linksaf sloeg. “Ik ga even 
uitrusten, daar bij de pastorie. Die hebben 
van die planken naast de ramen, daar kun je 
mooi achter schuilen, zien de vogels je niet.” 
“Luiken bedoel je, kijk maar uit meisje.”, zei 
Paul vaderlijk. 

Voordat Aurelia aan Paul kon vragen wat hij 
bedoelde, dook ze achter het linkerluik. Toen 
ze een rustig plekje had gevonden, ont-
waarde ze een vreemde lucht. Ze kwispelde 
met haar antennen om de lucht beter waar 
te nemen. Eigenlijk stonk het gewoon ach-
ter het luik. Toen ze zich realiseerde wat de 
bron van die geur zou kunnen zijn, was het 
te laat. Er zat een behoorlijke gleuf tussen 
het houten kozijn en de stenen muur.

Daar kwam de stank vandaan. Op het hout leken allemaal roodbruine druppeltjes bloed te zitten en uit 
de gleuf kwamen er meer, steeds meer. Ze keek wat nauwkeuriger en haar vermoeden werd bevestigd. 
De druppeltjes bloed bewogen en hadden stippen. Ze waren nog traag door de kou van de lange winter. 
Aurelia telde snel en kwam tot drie stippen links, drie rechts. Oh ja, ook nog één in het midden. Zeven 
stippen dus bij elke kever, ach, die kon ze wel hebben. De diertjes hadden Aurelia in de smiezen 
gekregen en kwamen recht op haar af met open kaken. Lady Bug voorop en haar mannetje Mister Bug 
erachteraan. Daarna de massa, ze buitelden over elkaar heen om als eerste bij de vlinder te zijn. Ze 
hadden honger, de hele winter niet gegeten. Aurelia wist dat ze fysiek niet sterk genoeg was om dit 
geweld het hoofd te bieden dus ze bedacht een list, geen daden maar woorden en verhief haar stem:
“Lieve Lady Bug, lieve lieveheersbeestjes.” Het werd langzaamaan stil. De kevers waren verbaasd, ze 
wisten niet dat ook vlinders kunnen spreken. Aurelia was haar tong nog niet verloren en vervolgde haar 
heldhaftige toespraak: “Wat zien jullie er prachtig gepoetst uit! Ik snap heel goed dat jullie honger 
hebben en mij zien als een lekker hapje en dat is terecht. Maar kijk, ik ben geen bladluis. Jullie krijgen 
mij niet klein met jullie kaakjes, dus heb nog even geduld. Over een paar dagen komen de eerste 
bladluizen uit, van die lekkere zachte bolletjes op pootjes, weet je nog? Vol met suiker en eiwitten. Dus 
heb nog even geduld.” 

De lieveheersbeestjes begonnen te kwijlen bij deze belofte. Lady Bug tilde haar rode voorvleugels op, 
waardoor haar onderjurk zichtbaar werd, ten teken dat ze het met Aurelia eens was. “Goed, gehakkelde 
dame”, sprak Lady Bug op deftige toon, “wij zullen nog enkele dagen achter deze luiken blijven zitten tot 
de lente echt begint. Dan gaan we op zoek naar onze zoete hapjes die ons beter zullen smaken dan een 
rafelige vlinder.” Het gestippelde legioen droop morrend af en ze besloten nog even geduld te hebben. 
Wat moesten ze toch met zo’n vlinder, al die schubbetjes, daar verslik je je toch maar in. Ze trokken zich 
terug. “Adieu en bon appétit bij jullie eerste lentemaaltje”, riep Aurelia nog met een vette knipoog.“ Zo, 
die had ze mooi afgepoeierd”, dacht ze, “stelletje halsjes.” 

Figuur 2:   Paul ( een citroenvlinder)
 foto: Kars Veling
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Aurelia ging op zoek naar Paul, ze wilde hem haar avontuur maar wát graag vertellen en hem 
waarschuwen. Hopelijk was ze nog op tijd. Ze zou hem vertellen hoe je die gretige kevertjes na de 
winter het beste te woord kon staan en vol trots vertellen over haar succes. Onderweg kwam ze langs de 
dokterswoning. Daar was het een drukte van belang. Tot haar schrik zag ze vier knalgele vlindervleugels 
op de grond liggen en ze vreesde het ergste. Tientallen mieren begonnen met de vleugels te slepen en 
andere waren een gat aan het graven. 

“Wat is hier gebeurd?”, vroeg ze aan de eerste de beste mier. “Kijk zelf maar, Paul is overleden, hij kreeg 
het aan de stok met die snelle en agressieve ‘lieve’heersbeestjes, ze hadden grote honger. Het lijf is er 
tussenuit gegeten. Nu gaan ze de vleugels begraven.” “Hoeveel stippen hadden die kevertjes? En welke 
kleur?”, vroeg Aurelia. “Niet twéé hetzelfde”, zei de mier, “zwart met oranje, oranje met zwart, geel, veel 
stippen, weinig stippen. Alsof het allemaal verschillende soorten waren. Ik heb ze hier nog niet eerder 
gezien.” 

Toch jammer dat Paul niet zo welbespraakt was als zij en dat schorriemorrie niet even had kunnen 
toespreken. Het is trouwens de vraag of dat geholpen had, ze deden hun mooie Latijnse naam 
Harmonia axiridis weinig eer aan, weinig harmonie. Aurelia wilde nog even afscheid nemen van Paul, 
maar daar kreeg ze de tijd niet voor. De mieren waren druk doende en binnen een mum van tijd waren 
de knalgele vleugels onder het zand verdwenen. Wel namen ze nog de moeite om er een piepklein 
bordje bij te plaatsen. 

Hier rust Paulus (P.C.)
*17 maart 2018 †16 februari 2019
Hij ging er iets te vroeg van tussen

en kwam niet toe aan zijn zware klussen 

Aurelia voelde het verdriet in zich opkomen en ging op zoek naar een nieuwe, veilige rustplaats. De 
dagen daarna ging ze met haar nieuwe parfummetje fanatiek op zoek naar een gehakkeld vriendje dat 
ze snel vond. Ze leefden niet zo lang meer, maar wél gelukkig.

Voetnoten:
1. Vrijwel alles uit dit verhaal zou waar gebeurd kunnen zijn, alleen twee gegevens zijn fantasie:
a. Veelkleurige Aziatische lieveheersbeestjes eten bij gebrek aan bladluizen ook andere soorten 
    lieveheersbeestjes, rupsen en vlindereitjes, maar géén vlinders.
b. Het is niet bekend of vlinders een taal hebben ontwikkeld die ook door lieveheersbeestjes en mieren  
    wordt verstaan en gesproken.
2. De volgende personages spelen een rol in dit verhaal:
 Aurelia:  Gehakkelde aurelia, Polygonia c-album
 Paul:   Citroenvlinder, Gonepteryx rhamni (Paul Citroen (P.C.), kunstenaar, 1896- 
   1983)
 Lady bug:  Zevenstippelig lieveheersbeestje, Coccinella septempunctata
 En verder:  Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, Harmonia axyridis, Mier, Lasius spec.

Geschreven in februari 2019. De beide foto’s zijn ter beschikking gesteld door De Vlinderstichting.



8 | Zwols Natuur Tijdschrift 26e jaargang nummer 1

ZNT

Stichting Avifauna Zwolle; interview met Henk 
Mellema en Reinier Smabers  

door Wietske Prummel

De Stichting Avifauna Zwolle (SAZ) (avifauna.nl) werd in 2013 opgericht als vervolg op de Vereniging 
Roofvogel- en uileninventarisatie Zwolle (figuur 1). Jan van Dijk was, als voorzitter, de centrale persoon 
binnen de SAZ. Hij leidde de roofvogel- en uileninventarisaties, het ringen van allerlei roofvogel- en 
uilensoorten en was namens Vogelbescherming Nederland adviseur stadsvogels binnen de 
gemeente Zwolle. Waar vogels in Zwolle in het gedrang kwamen, sprong Jan voor hen in de bres. Helaas 
is Jan op 1 april 2018 plotseling overleden. Ik sprak met secretaris Henk Mellema en penningmeester 
Reinier Smabers over de huidige werkzaamheden van de SAZ.

Hoe pakten jullie het werk van de SAZ op na het overlijden van Jan van Dijk?
Henk en Reinier: “Belangrijk was het netwerk van Jan van Dijk te herstellen. Jan had overal contacten. 
Dat merken we doordat zich van alle kanten mensen melden met gegevens en over nestkasten die 
vervangen moeten worden. Jans vrouw Marian heeft ons zeer geholpen met het toegankelijk maken van 
de gegevens en contacten van Jan. Daar kwamen uiteraard ook emoties bij boven. Wij proberen het 
werk van Jan voort te zetten, maar kunnen dat nooit zo intensief doen zoals Jan dat deed. Wel 
herdenken we Jan vaak bij ons werk en denken terug aan de droge humor van Jan.”

Wat is jullie werkwijze?
Henk en Reinier: “Binnen de SAZ is 
steeds een groep van ca. 10 personen 
werkzaam als vrijwilliger. Wij werken 
informeel. Wij zetten onze activiteiten 
niet op de website. We hebben wel een 
facebookpagina waarop we kort verslag 
uitbrengen over acties die we hebben 
ondernomen. Wij richten ons op dit 
moment vooral op de torenvalk, de 
kerkuil en de steenuil. Er is nog wel be-
hoefte aan mensen die mee willen wer-
ken.”

“Het steenuilenonderzoek maakt deel uit 
van het RAS-project aan steenuilen. Een 
RAS-project 

Figuur 1:   Logo van de Stichting Avifauna Zwolle, SAZ. De slechtvalk  
 in het logo verwijst naar de slechtvalkkast die ca. 10 jaar  
 geleden op initiatief van Jan van Dijk op de Peperbus werd  
 geplaatst. Heel af en toe zit er een slechtvalk bij, maar er is  
 nog nooit door slechtvalken in gebroed, ondanks dat het  
 een goede plek is met veel potentieel voedsel in de vorm  
 van stadsduiven.

Figuur 2:   Het ringen van volwassen steenuilen in Zalk. Elke steenuil   
 wordt eerst gewogen. foto: Herman van der Hart
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(Retrapping Adults for Survival) meet de overleving van Nederlandse broedvogels. Je moet daarvoor 
zoveel mogelijk adulte vogels vangen. Uit terugvangsten of waarnemingen van volwassen vogels die in 
vorige jaren zijn geringd, kunnen de overlevingskansen worden berekend (figuur 2 en 3). Ik (Reinier) 
heb een ringmachtiging en gebruik die onder andere voor het RAS-project steenuil. Kortgeleden zijn we 
met een nieuwe groep mensen begonnen torenvalkkasten op te hangen en te controleren. 
We onderhouden en controleren 74 torenvalkkasten en ruim 100 steenuilenkasten.”

Brengen jullie ook 
verslagen uit over jullie 
resultaten?
Henk en Reinier: “Die 
brengen we in de eerste plaats 
uit binnen de landelijke 
projecten waaraan we 
deelnemen. We zijn nu 
reeksen data aan het 
opbouwen. Als we daarin op 
een gegeven moment 
verbanden zien, dan kunnen 
we daarover een artikel 
schrijven, bij voorbeeld in het 
ZNT. We krijgen steeds meer 
ervaring en kunnen zo meer 
doen. Ons doel is een overzicht 
te hebben van de aantallen 
roofvogels en uilen in Zwolle 
(tabel 1).”

Wat doen jullie aan de stadsvogels? Jan deed onder meer met leden van KNNV en IVN 
gierzwaluwinventarisaties in Zwolle. Pakken jullie dat ook weer op?
Henk: “Ik ben ook bezig met de stadsvogels. Op het stadskantoor worden gierzwaluwnestkasten 
geplaatst en op de golfbaan komen 20 extra spreeuwenkasten. Belangrijk is het om bouwprojecten goed 
in de gaten te houden. Zo kan er nieuwe nestgelegenheid ontstaan. Een voorbeeld is het verbouwen van 
kantoren tot woningen aan de Noordzeelaan. Jan van Dijk constateerde dat broedende mussen en 
gierzwaluwen hier verstoord dreigden te raken. Er werd toen een monitoring opgezet door Ecogroen en 
SAZ. De bouwer kon in fasen doorwerken, waarbij de nesten tot eind augustus beschermd bleven. 
Inmiddels zijn de nesten gecompenseerd en heeft de bouwer, CREBRIS Vastgoed Ontwikkeling, een 
donatie gedaan.”

“Jan had ook veel contact met de wijkboerderijen, ook voor vogelvriendelijke beplantingsplannen. Bij de 
Schellerhoeve plaatste hij een huiszwaluwentil en KNNV Zwolle plaatste er een in Berkum. Bij geen van 
beide tillen is tot nu toe gebroed. Bij die bij wijkboerderij Schellerhoeve willen we dit jaar huiszwaluwge-
luiden laten horen. Huiszwaluwen vliegen daar in de buurt rond. Misschien gaan ze dan op de til 
broeden. Inmiddels hebben we een speciaal e-mailadres gemaakt waarop mensen broedgevallen van 
gierzwaluwen en huiszwaluwen in Zwolle kunnen melden: gierzwaluwzwolle@gmail.com.”
“Met de gemeente onderhouden we goede contacten. We letten er ook scherp op dat er na 15 maart niet 
meer gezaagd wordt in bomen, om verstoring van broedende vogels te voorkomen. Onlangs werd de 
NME-gids (Natuur- en Milieu Educatie Overijssel) uitgebracht. De SAZ mocht bij de uitreiking leerlingen 
van de basisschool De Toonladder in Holtenbroek braakballen laten uitpluizen. Het is belangrijk kinderen 

Figuur 3:   Omstanders bewonderen de geringde steenuil.  foto: Herman van der Hart
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jong in contact te brengen met de natuur en met vogels.” “We ringen eens in de drie of vier weken zang-
vogels in het vogelringstation Hessenpoort. Dat ringstation bevindt zich in het natuurcompensatiebos op 
bedrijventerrein Hessenpoort. Het is leuk werk.”

Jan publiceerde de afgelopen jaren in het ZNT over 
de slechtvalken van Harculo en over een 
broedgeval van de wespendief in het 
Windesheimerbos. Weten jullie of deze vogels 
daar nog broeden?
Henk en Reinier: “De slechtvalkenkast op de 
inmiddels afgebroken elektriciteitscentrale werd twee 
keer verplaatst: een keer van het gebouw naar een pijp, 
en daarna naar de definitieve plaats op de 
telecommast naast de centrale. Vogels zijn zeer 
flexibel, zo ook deze slechtvalken. Die broeden nog 
steeds in deze kast. In 2017 stelde Jan vast dat een 
paartje wespendieven in het Windesheimerbos broedde. 
Het is heel lastig om vast te stellen of wespendieven 
ergens broeden. In 2018 zijn wel wespendieven in de 
buurt van het bos gezien. Maar we konden niet 
vaststellen of ze daar echt weer broedden.”

Tabel 1: Bezette roofvogel-en uilenterritoria in 2017 in Zwolle en omstreken.

Stichting Avifauna Zwolle (SAZ) heeft veel geld nodig voor de aanschaf en het onderhoud van nest-
kasten, ringmaterialen en ander materiaal. Als u de roofvogels, uilen en stadsvogels van Zwolle een 
warm hart toedraagt, kunt u de SAZ een donatie doen. Het bankrekeningnummer is: NL36 RABO 0147 
4309 68. Hier nogmaals het e-mailadres om gierzwaluwen en huiszwaluwen te melden: 
gierzwaluwzwolle@gmail.com.

TORENVALK 48
BUIZERD 54
BRUINE KIEKENDIEF 6
HAVIK 6
SPERWER 25
BOOMVALK 10
SLECHTVALK 5
STEENUIL 21
KERKUIL 23
BOSUIL 1
RANSUIL 6
WESPENDIEF 1
RODE WOUW 2
RAAF 1

Laag water 
column door Loekie van Tweel-Groot

Mijn IJsselplekje was in 2018 compleet anders dan andere jaren. Ten eerste moest ik nog erg wennen 
aan de enorme kaalslag die er was geweest voor Ruimte voor de Rivier. Gelukkig groeien er in dit gebied 
veel hoge kruiden, zeggen en riet en ook de bramen maakten er al snel weer een heerlijk ruige 
woestenij van. Dat maakte dat ik me er het grootste deel van het jaar toch alleen-op-de-wereld waande 
en kon genieten van de natuur.

Het tweede wat erg wennen was, was de enorm lage rivierstand. De lange en hete zomer met grote 
neerslagtekorten zorgde overal voor problemen, zoals sproeiverboden, bos- en heidebranden en tekorten 
aan hooi en kuilvoer voor de boeren. De scheepvaart op de IJssel kwam net niet in de problemen, maar 
de kleiige bodem van de inham die altijd onder water staat, kwam vrijwel helemaal droog te liggen.
Op 19 augustus was ik er weer even en schreef het volgende op. “Het is bewolkt en 22 oC, wat een 
heerlijkheid na al die hitte en droogte! Samen met de natuur begin ik weer wat op adem te komen. De 
regen en die paar ontzettende plensbuien (afgelopen maandag 20 mm in een krap half uur – ik fietste er 
net doorheen) hebben veel goed gedaan. Alles begint weer groen te worden. Aan het peil van de 
IJssel zie je het nog niet terug, die staat nog steeds ongelooflijk laag. Het water achter de zomerdijk in 
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de inham dus ook en die drooggevallen oevers zijn opeens volledig groen en dichtbegroeid. Mooie kans 
dus om daar eens rustig rond te snuffelen. Vorige jaren stond er aan de oever veel slijkgroen 
(Limosella aquatica). Nu veel meer grote planten. Maar na wat zoeken vind ik de vertrouwde sterretjes 
van het slijkgroen wel.”

Een spinazie-achtig fier rechtop staande plant kon ik niet direct thuisbrengen. Mooie kleuren heeft hij, 
van geelgroen met een vleugje rood tot warm donkerrood onder aan de stengel. Thuis determineerde ik 
hem en het bleek de rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum) te zijn, een soort die ik eigenlijk wel 
kende van de kwelders van de Waddeneilanden, maar hier niet had verwacht. Op de zandgronden komt 
hij niet voor, maar hier in het rivierengebied op de droogvallende klei hoort hij er echt bij.

De gele bloemetjes van het klein vlooienkruid 
(Pulicaria vulgaris) maakten me helemaal 
blij. Dit is echt een soort van de grote rivie-
ren, ook weer van de droogvallende klei. Het 
is een vrij nieuwe soort voor Nederland, die 
sinds 1985 met een enorme opmars bezig is 
dankzij alle natuurontwikkelingsprojecten.

Evenwijdig aan de oever stond op 
regelmatige afstand een rijtje 
zwanenbloemen (Butomus umbellatus), 
waarvan de bloemen uitstaken boven de 
dichte bossen rechtopstaande bladeren 
(figuur 1). Het water had zich blijkbaar in een 
gunstige periode een tijdje teruggetrokken, 
waardoor de zwanenbloemen daar konden 
kiemen. Ik kon er heel dichtbij komen en wist 
niet dat de bloemen er van dichtbij zo 
ontzettend mooi uitzien. In mijn herinnering 
was ik onmiddellijk weer terug in Noord-
Holland waar ik opgroeide. Daar is de 
zwanenbloem een heel gewone verschijning. 
Ik heb ze ook nooit gedetermineerd, iedereen 
wist wat het waren. In alle slootjes staan ze 
en pas veel later leerde ik dat het een 
beschermde plant is, en begon ik me af te 
vragen hoe de beheerders dat dan moesten  

               doen met het sloten schonen voor de schouw
 

De zwanenbloem kom je voor mijn gevoel in Overijssel niet veel tegen. Bij de zwevende steen bij stati-
on Dalfsen staat hij altijd in een slootje te bloeien. Maar mijn gevoel klopte niet, want op de Floron Ver-
spreidingsatlas staat hij voor het hele land ingetekend, behalve op de Veluwe en de echt hoge heuvel-
ruggen. Ik genoot van de kleuren en de vormen. Van de drietallige roze bloemblaadjes met de driehoeki-
ge iets donkerder kelkbladen alternerend eronder om zo sterretjes te vormen. En van het 
contrast met de donkerroze tot paarse meeldraden en stampers. Alle stadia komen voor aan één en 
dezelfde plant, van meeldraden die net geel beginnen te worden tot bloemen die al lang zijn uitgebloeid 
en waar de zaden al in de zaaddozen rammelen (figuur 2).

Figuur 1:   Het rijtje zwanenbloemen op het drooggevallen IJssel- 
 plekje. foto: Loekie van Tweel-Groot
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Toen ik naar het baken liep 
verwonderde ik me over alle mooie 
kleuren langs de oever na de 
wekenlange periode van dorre en 
bruine graslanden. De witte bloemen 
van de watermuur (Myosoton 
aquaticum) nog net op het slik, 
samen met de blauwe bloempjes van 
het moerasvergeet-mij-nietje 
(Myosotis scorpioides). De paarse 
grote kattenstaarten (Lythrum 
salicaria) op de rand van de oever met 
iets verderop de donkerder paarse 
bitterzoet (Solanum dulcamara). Die 
had inmiddels al felrode besjes. Er 
bovenuit stak een gele toef van het 
boerenwormkruid (Tanacetum 
vulgare). Ik bleef nog even lekker 
zitten en schrijven op het baken, en 
genieten van het geklots van de IJssel 
met het gekwetter van de 
boerenzwaluwen.

Figuur 2:   Detail van de bloemen van de zwanenbloem. 
  foto: Loekie van Tweel-Groot

In memoriam: Erik van Dijk door bestuur KNNV Zwolle

Op 4 mei 2019 jongstleden is Erik van Dijk in zijn 
slaap overleden. Erik was al geruime tijd ernstig ziek 
en werd daarvoor behandeld in het ziekenhuis van 
Antwerpen. Aanvankelijk leek de behandeling 
succesvol te zijn en koesterde hij hoop op genezing. 
Hij was vol levenslust en kon weer op eigen kracht zijn 
dagelijks leven oppakken. Via social media en e-mail 
maakte hij weer plannen, hield zich bezig met 
bestuurstaken en hij ontving zo nu en dan bezoek van 
familie en vrienden. Enkele weken geleden kwam zijn 
arts echter met de mededeling dat verdere 
behandeling niet meer mogelijk was. Met het 
overlijden van Erik van Dijk verliest KNNV afdeling Zwolle een markante en gedreven persoonlijkheid die 
op vele vlakken actief was. Hij vervulde tot op heden een bestuursfunctie als natuurwetenschappelijk 
secretaris. Daarnaast organiseerde hij het lezingenprogramma en was actief binnen de 
vleermuiswerkgroep. Ook liep hij vaak voorop daar waar het ging om natuurbeschermingszaken. Zo 
was hij de kartrekker bij het inventarisatieproject op Landgoed De Helmhorst. Naast zijn activiteiten 
voor KNNV Zwolle was Erik een enthousiast organisator van allerlei buitenlandse natuurreizen. Daarvan 
maakten ook veel Zwolse KNNV leden graag gebruik. Niet alleen lokaal, maar ook op landelijk en 
internationaal niveau was Erik actief op allerlei vlakken van natuuronderzoek en natuurbescherming. 
Deels vanuit professie, maar ook grotendeels vanuit passie en idealisme. Met name voor het behoud en 
de bescherming van het werelderfgoed De Waddenzee heeft hij waardevol werk verzet. Erik is 70 jaar 
geworden. Hij hield van de natuur en het goede leven en had nog veel plannen voor de toekomst. 
Namens het bestuur van KNNV afdeling Zwolle wensen we zijn vrouw Olga, zijn familie en vrienden veel 
sterkte met dit grote verlies.



26e jaargang nummer 1                        Zwols Natuur Tijdschrift | 13

ZNT

Verslag van de winterwandeling Wilde Plantencursus  
door Marlène Vaessen

Op 9 februari 2019 startten we met 12 personen de traditionele winterwandeling van de Wilde 
Plantencursus met koffie, chocolademelk en koek. Dit keer werd de wandeling in het Westerveldse bos 
gehouden. Het was leuk om weer even bij te praten met iedereen met wie we het voorbije seizoen zo 
heerlijk de plantenwereld onderzocht hebben.

In het bos zwiepten de bomen heen en weer door het onstuimige weer op die dag, maar ondanks dat 
vonden we toch verschillende dingen die de moeite waard waren. Op dood hout zagen we mooie 
paddenstoelen, zoals rode kelkzwammen (ook wel rode bekerzwammen genoemd) of 
krulhaarkelkzwammen. Beide soorten komen voor in het Westerveldse bos en zijn alleen microscopisch 
van elkaar te onderscheiden. Op een dode vlier zagen we judasoren. Judas zou zich nadat hij Jezus had 
verraden, hebben opgehangen aan een vlier. Omdat deze paddenstoel een voorkeur heeft voor vlier, 
wordt hij judasoor genoemd. 

We zagen ook bloeiende paarse dovenetels en vogelmuur. Die bloeiden waarschijnlijk de hele winter 
door. We zagen ook al de eerste harige blaadjes van de hoornbloemen. Het fluitenkruid kon ook niet 
meer wachten. Mosjes daagden ons uit om hun schoonheid te bewonderen. En we genoten van de 
mannelijke en vrouwelijke katjes van de hazelaars en elzen langs de rand van het bos. Ze gaven het bos 
kleur.

Marlène Vaessen is coördinator van de Wilde Plantencursus van IVN Zwolle e.o. Met dank aan Herma 
Visscher voor haar informatie over de rode kelkzwammen/rode bekerzwammen en krulhaarzwammen.

Figuur 1:   Rode kelkzwammen of krulhaarzwam
 men in het Westerveldse bos. 
 foto: Marlène Vaessen

Figuur 2:   Judasoren op een dode vlier in het Westerveldse bos.  
 foto: Marlène Vaessen
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Natuurgidsenopleiding 2019-2020 gestart  
door Renée Cornelis

De kop is eraf! Op 12 januari zijn 23 cursisten in Park Zandhove gestart met de natuurgidsenopleiding 
in Zwolle. Vijf cursisten volgen de opleiding voor IVN-afdelingen uit Hardenberg (2), Dwingeloo (2) en 
Noordwest-Overijssel (1), de andere 18 zijn lid van de afdeling Zwolle e.o.

Het kernteam was negen maanden eerder begonnen met de voorbereidingen voor de opleiding. Acht 
ervaren IVN-vrijwilligers begeleiden de cursisten als mentor. Zij volgden vooraf een training. Ze helpen 
de cursisten onder andere bij het opstellen van hun persoonlijke groeiplan en bij de opdrachten in hun 
onderzoeksgebied. Het opleidingsteam telt verder verschillende (gast)docenten.

De eerste lesdag in Park Zandhove stond in het teken van kennismaken. Na een kopje koffie in Zandhove 
hebben de cursisten, mentoren en docenten eerst met elkaar kennis gemaakt. Een van de docenten had 
zich verkleed als Eli Heimans, die in Zwolle opgroeide en de grondlegger is van het 
natuurbeschouwelijk onderwijs. Hij beklom in zijn jeugd de Peperbus en zag toen tien verschillende 
landschappen rondom Zwolle. Wij bezoeken tijdens de opleiding zoveel mogelijk van deze landschappen.

‘Eli Heimans’ introduceerde in deze eerste les de belevingsopdrachten. Die voeren we uit aan de hand 
van een activiteitencarrousel. Dat is een werkvorm waarbij verschillende opdrachten tegelijk worden 
aangeboden, in verschillende rondes, en waarbij iedereen steeds een plek doorschuift en een volgende 
activiteit doet. Het was bovendien erg fijn dat Alfred van der Burgh, die vorig jaar erg ziek was, ook bij 
de startdag kon zijn.

Hoewel het de hele dag motregen-
de, waren de cursisten erg 
enthousiast. Tijdens de 
activiteitencarrousel ontdekten we 
midden in de winter al de 
belofte van de lente. Ook hoorden 
we enkele vogels. Verder hebben 
we geprobeerd om de boom terug 
te vinden, die we eerst met een 
blinddoek om alleen konden voelen. 
En we hebben gekeken wat we zien 
in de strooisellaag, als we met een 
schepje in de grond gaan spitten. 
In de bomencirkel vertelde iedereen 
wat natuur met haar of hem doet.

Na drie rondes gingen we terug 
naar Zandhove en konden we in 
het restaurant even opwarmen. Een 
lekker warm kopje soep hielp daar 
goed bij. Na de lunch volgden de 
laatste twee rondes van de 
carrousel en hebben de 
groepjes elk een verslag gemaakt 
van de vierde ronde. Tijdens de 

Figuur 1:   Cursisten tijdens de eerste bijeenkomst van de 
 Natuurgidsenopleiding 2019-2020 in Park Zandhove. De cursisten  
 hadden in het bos materiaal verzameld rondom het thema 
 ‘tegenstelling’. Ze brachten bijvoorbeeld iets glads en iets ruws  
 mee terug. Daarna lieten zij elkaar zien wat ze verzameld hadden.  
 De andere cursisten moesten raden wat de tegenstelling was.  
 foto: Willemien van Ittersum
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tweede lesdag op 14 januari hield iedere groep een presentatie over zijn verslag. Wij waren erg verrast 
door de getoonde creativiteit. Er werd zelfs een lied gezongen en toneel gespeeld. Dat belooft wat!

Inmiddels zijn de eerste vijf lessen afgerond. De cursisten hebben al veel opdrachten uitgevoerd en 
moesten gelijk flink aan het werk. Voor het volgende ZNT vragen we een van de cursisten om iets te 
vertellen over de natuurgidsenopleiding.

Renée Cornelis is coördinator van de Natuurgidsenopleiding

Even voorstellen: Peter de Kraker

Omdat ik sinds het voorjaar van 2018 de functie van secretaris van KN-
NV-Zwolle mag vervullen, volgen -op verzoek van de redactie- hierbij enkele 
regels over mijn leven.

Ik ben geboren, in 1953, en getogen in Zeeuws-Vlaanderen, een gebied ge-
kenmerkt door boerenland, vooral akkers, en de Westerschelde met z’n slik-
ken en schorren. Ik geniet al ruim 50 jaar van vogels, en sinds wat later ook 
van vlinders, libellen en paddenstoelen, liefst zo veel mogelijk natuur eigen-
lijk. Via Amsterdam, kwam ik begin jaren negentig in Zwartsluis terecht en 
werd daar lid van KNNV-Zwolle.

De natuur ver weg is vaak prachtig, maar die dichterbij gelukkig ook nog. Op 16 oktober klonk in de 
middag boven onze achtertuin regelmatig de roep van hoog overkomende kolganzen. Ook hoorden we 
een kramsvogel en wat verder weg een langzaam rondcirkelende, miauwende buizerd. Vanuit de heg 
probeerde een merel heel zachtjes te zingen, op de klimop zat een late atalanta en zoemde het van de 
(honing)bijen.

Als secretaris hoop ik – als onderdeel van het bestuur – een bijdrage te kunnen leveren aan studie en 
genieten van de natuur in Zwolle en wijde omgeving.

Omhelzende beuken  door Roeland ten Broeke (foto en tekst)

Tijdens een fietstochtje door, onder andere, Spoolde, passeerde 
ik twee bomen. 

Opeens hoorde ik een vreemd geluid vanonder de takken en 
ging kijken. 

Het bleek dat de twee bomen aan het zoenen waren! 

Nog nooit gezien, zie hier het bewijs!
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Nieuwjaarsbijeenkomst IVN 2019   
door Roel Suidgeest

Ieder jaar organiseert IVN Zwolle voor de vrijwilligers een nieuwjaarsbijeenkomst met winterwandeling. 
Deze keer waren we op Landgoed Molecaten. We verzamelden in de Herberg, waar voorzitter Hans de 
Jong de vrijwilligers bedankte voor hun inzet. Hij had als verrassing de mededeling dat IVN Zwolle 
verkozen was tot Prominent 2019 door carnavalsvereniging d’Oelewappers, ten bewijze waarvan hij een 
trofee had meegenomen. Vervolgens gingen we na een korte introductie over sprengkoppen en 
sprengebeken of sprengen het landgoed op.

De naam Molecaten is afgeleid van een cote (kot of keuterboerderij) bij een molen. Niet de huidige 
watermolen, want die is uit de negentiende eeuw. De naam Molecaten werd al in 1348 genoemd. De 
begroeiing van het landgoed dateert van eind negentiende eeuw, toen er op de hele Veluwe 
grootschalige herbebossing plaatsvond. Daarvóór was het zo goed als kaal en kon je vanaf de 
Trijselenberg de IJssel zien liggen (figuur 1). Aan de voet van de Trijselenberg ligt de Hessenweg, die 
vroeger een belangrijke verkeersader was. Hattem gebruikte de Trijselenberg als galgenveld om 
eventuele boosdoeners af te schrikken.

Omdat het oorspronkelijk een productiebos was, bevat het veel naaldhout, vooral douglas- en 
hemlockspar, afgewisseld met gemengd bos. Een markante boom is de Mariabeuk (figuur 2). Over de 
leeftijd van deze boom is nog discussie. Zo oud als vermeld op het informatiebordje (400 jaar) is hij 
zeker niet, maar gezien de grootte en omvang is de boom duidelijk ouder dan de omringende bomen. 
Even verderop staat de stomp van de bijbehorende Josefbeuk.

De Mariabeuk staat bij een van de sprengkoppen. Een sprengkop is een kunstmatige bron die is gemaakt 
door in de flank van een heuvel te graven. De zo ontstane beek wordt vlak onder het grondwaterpeil, zo 
recht mogelijk gehouden opdat het water zo hoog mogelijk verzameld kan worden. Met het water 
werden meerdere molens aangedreven. Door verdroging is er tegenwoordig helaas te weinig water om 
de molen nog te laten werken. Sprengenbeken zijn een bijzondere habitat waar zeldzame dieren zich 
thuis voelen, waaronder de beekprik.

Figuur 1:   De groep loopt de Trijselenberg af.  
 foto: Hettie ten Klooster

Figuur 2:   De Mariabeuk.  
 foto: Hettie ten Klooster
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Natuur in de Beleeftuin Buiten Zinnig van 
Vogellanden  door Loekie van Tweel-Groot

Al bijna twee jaar kom ik regelmatig in de Beleeftuin van Vogellanden. Op de hoek van de Hyacintstraat 
en de Primulastraat in Pierik/Assendorp ligt op het eigen terrein van Vogellanden, centrum voor 
revalidatie en bijzondere tandheelkunde, een inmiddels prachtig ingerichte tuin, die sinds de officiële 
opening op 31 oktober 2018 Beleeftuin Buiten Zinnig heet (figuur 1). Er zijn onder andere een 
moestuin, siertuin, boomgaard, een prachtige grote kas en kapschuur, een bosje, vijver en uitkijkheuvel 
met prieel te vinden (figuur 2). Met hard werken, veel liefde, zorg en aandacht van tientallen vrijwilligers 
is deze Beleeftuin de afgelopen drie jaar ingericht. Het is een multifunctionele tuin met veel natuur, wilde 
planten en dieren, zowel bedoeld voor revalidanten om er te oefenen, als voor oud-revalidanten, 
medewerkers, buurtbewoners en natuurgenieters om elkaar te ontmoeten en er te zijn. In dit artikel 
neem ik jullie mee in de geschiedenis van de Beleeftuin Buiten Zinnig en vertel ik hoe ik er zelf bij 
betrokken ben geraakt.

Start van de Beleeftuin
In 2015 is er gestart met het maken van 
plannen. Naast het gebouw van Vogellanden lag 
destijds een klein stukje tuin met een kas. 
Daarnaast lag een groot braakliggend terrein, 
waar flink over gereden was voor de nieuwbouw 
van Bijzondere Tandheelkunde, het nieuwe 
onderdeel van Vogellanden. 

Elles Kombrink, fysiotherapeut bij Vogellanden, 
zag in het braakliggende terrein mogelijkheden 
voor meer groen, voor een oefentuin en om meer 
verbinding en contact te krijgen met de buurt. Zij 
kreeg vanuit Vogellanden ruimte en tijd om 
plannen te maken en om het geheel te 
coördineren en dat heeft ze met ongelooflijk veel 
enthousiasme en in samenwerking met zeer veel 
mensen gedaan. Al in een vroeg stadium, 

halverwege 2015, ontmoette ze Herman Reimerink. Herman is bioloog en heeft als beleidsmedewerker 
bij de provincie Overijssel gewerkt. Hij was inmiddels met pensioen en zocht een leuk project om mee 
aan de gang te gaan. Dit bleek hem op het lijf geschreven. Als tuinman en medecoördinator is Herman 
nog steeds bijna dagelijks in de tuin te vinden. Elles en Herman maakten samen met Erik de Kruif van 
Landschap Overijssel plannen voor de inrichting van de tuin.

Eind juni 2015 ging het eerste persbericht over de Beleeftuin de deur uit en werd de buurt gevraagd 
naar ideeën voor de tuin. Met de suggesties van buurtbewoners, de eigen wensen en ideeën vanuit 

Figuur 1:   Wethouder René de Heer van de gemeente 
 Zwolle schenkt Beleeftuin Buiten Zinnig van  
 Vogellanden een boom tijdens de opening op 31  
 oktober 2018. Rechts de herfstkoningin, 
 Willemien Klinker.  foto: Carin van de Ploeg

In het bos van Molecaten wonen grote bonte, zwarte en groene specht. Niet altijd zichtbaar maar wel 
goed hoorbaar zijn de goudhaantjes, die zich graag in de toppen van naaldbomen ophouden. Er leven 
wilde zwijnen, waarvan her en der wroetsporen duidelijk zichtbaar zijn. Volgens inwoners van Hattem en 
vaste gasten van het landgoed is het aantal vogels in de laatste jaren dramatisch afgenomen.
Nadat we nog de Spaanse graven en Spijker Watervliedt hadden bezocht, gingen we terug naar de 
Herberg om gezellig na te praten.
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Vogellanden, en met de ideeën voor meer natuur in de tuin maakten Elles, Herman en Erik de 
inrichtingsschetsen. Voor de uitvoering vroegen zij subsidie aan bij provincie Overijssel en het 
Oranjefonds en beide instanties gaven steun en ruime geldelijke bijdragen. In januari 2016 ging de 
schop in de grond, of eigenlijk kwamen de grote shovels het zware grondwerk doen en werden de 
contouren van de tuin zichtbaar (figuren 3 en 4).

Daarna begon het fysieke werk van de uitvoeringsfase, het bestraten van de paden, het zaaien, het 
planten van fruitbomen, het opzetten van de moestuin (figuur 5) enzovoorts. Door het enthousiasme van 
de drie pioniers kwamen er steeds meer vrijwilligers om te helpen bij de inrichting van de tuin. Er 
ontstond veel betrokkenheid vanuit de buurt. De steun van het Oranjefonds (zowel financieel als 
cursussen en adviezen) hielp ook enorm. Met de subsidie van de provincie Overijssel konden een 
prachtige kapschuur en grote nieuwe kas neergezet worden. Er is een dam (met duiker) gemaakt in de 
sloot tussen het terrein en de Primulastraat waardoor de wijk het terrein gemakkelijker kan binnengaan. 
Het is nu letterlijk de verbinding naar de wijk Pierik. Op 5 juni 2016 werd de Groene Prijs 2016 van de 
gemeente Zwolle door Groen Links uitgereikt aan de initiatiefnemers Elles, Herman en Erik. Een 
prachtige waardering.

Figuur 2:  Ontwerp voor de inrichting van de Beleeftuin Vogellanden. foto: Vogellanden

Figuur 3:   De graafmachine start met de inrichting.
 foto: Elles Kombrink

Figuur 4:   Het grote graafwerk is bijna klaar en de 
 contouren van de tuin worden zichtbaar.
 foto: Elles Kombrink
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En nu? Inmiddels is het een ongelooflijk mooie en groene tuin, vol bloemen, natuur, fijne stille plekjes 
en heerlijke groentes (figuur 6). Het is onvoorstelbaar hoeveel werk er is verzet in die drie jaar en hoe 
groen en groeizaam de tuin nu al is.

Eigen betrokkenheid
Als poliklinisch revalidant kende ik de tuin al wel, maar ik raakte er pas echt bij betrokken toen ik de tuin 
met mijn zoons ontdekte. De jongste, Merijn van inmiddels 10 jaar, had zwemles op zaterdagochtend in 
het zwembad van Vogellanden. Toen we op 11 maart 2017 na zijn allerlaatste zwemles naar huis 
fietsten zagen we grote vlaggen wapperen en heel veel mensen in de tuin. Het bleek de dag van NL Doet 
te zijn en er waren allerlei werkzaamheden in de tuin, er waren mooie T-shirts te krijgen en er was 
heerlijke taart. Een ijzersterke combinatie; dus we parkeerden onze fietsen en gingen gezellig meedoen. 

Sindsdien komen we als het even kan elke eerste zaterdag van de maand om te werken in de tuin 
(figuren 7 en 8), samen met anderen bezig te zijn en te genieten van de tuin en de gezelligheid. Mijn 
oudste zoon van 13, Taran, gaat ook regelmatig mee. Hij vindt het werken best aardig, maar het vuurtje 
stoken voor de soep is het allerleukst.

Toen ik op de Vogellanden revalideerde zat ik tussen de behandelingen door regelmatig even in de tuin, 
op het bankje onderaan de heuvel. waar ik genoot van de bijen en zweefvliegen op de Phacelia 
(Nederlandse naam: bijenvoer of bijenvriend). Ook wandelde ik vaak even door de tuin en genoot van 
alle bloemen, planten, vogels en vlinders. Ik heb bijna 20 jaar als ecoloog gewerkt bij Landschap 
Overijssel. Daar is jammer genoeg een einde aan gekomen door de reuma waarvan ik zoveel 
beperkingen ondervind dat ik volledig ben afgekeurd. Het poliklinische revalidatietraject dat ik bij 
Vogellanden volgde heeft me erg geholpen met het accepteren van mijn beperkingen en het leren hoe 
ik daar het beste mee om kan gaan. Ik was als kind al veel in de natuur te vinden. Ik deed mee met de 
wilgenknotgroep van m’n vader, was lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en kon van 
mijn hobby mijn beroep maken na mijn studie biologie in Wageningen. Ik kan enorm genieten van de 
natuur, in welke vorm dan ook. De grote en moeilijk toegankelijke natuurgebieden ingaan lukt me nu 
niet meer, maar ook op de vierkante centimeter is al bijzondere natuur te vinden.

In Beleeftuin Buiten Zinnig van Vogellanden is altijd wat moois te zien en te beleven op natuurgebied. 
Vanaf december 2017 schrijf ik met regelmaat een stukje over mijn natuurbelevenissen in de tuin: over 
de paddenstoelen in de winter, ijsbloemen op de planten (figuur 9), de eerste bloeiende planten in het 

Figuur 5:   De bessenstruiken krijgen hun plek in de tuin. 
 foto: Elles Kombrink

Figuur 6:   Oogstfeest 2015.  foto: Vogellanden
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voorjaar, de tuinvlindertelling in augustus, en alles wat ik tegenkom. Die schrijfsels worden per mail 
rondgestuurd naar alle vrijwilligers en geïnteresseerden van de Beleeftuin.

Het schrijven over de natuur vind ik erg leuk, en het delen van mijn ervaringen nog leuker. Toen ik het 
Zwols Natuur Tijdschrift benaderde of ik zo af en toe wat zou kunnen schrijven over mijn 
natuurbelevenissen langs de IJssel (zie elders in dit blad), kwam het gesprek ook op de Beleeftuin waar 
ik dat al even voor doe. Er had nog nooit wat over deze bijzondere plek in Zwolle in het ZNT gestaan, 
dus bij deze! 

Natuur en vrijwilligers
Bij het onderhoud en de inrichting van Beleeftuin Buiten Zinnig is rekening gehouden met de 
verschillende wensen van de gebruikers en met de natuur. Het idee is dat dicht bij het gebouw de tuin 
het meest netjes is, met veel bloemen en echte tuinplanten. Richting de sloot wordt het steeds wilder en 
ruiger en staan er steeds meer wilde planten, waaronder brandnetels, die belangrijk zijn voor rupsen! Al 
het onderhoud gebeurt door vrijwilligers.

Er zijn vrijwilligers die zich middels een vrijwilligerscontract verbonden hebben aan taken bij 
Vogellanden, waaronder de diverse vrijwilligers die op woensdagochtend met revalidanten uit de 
therapiegroep in de kas werken. Ook Herman en anderen die zeer regelmatig actief zijn in de 
Beleeftuin hebben een vrijwilligerscontract. Op twee of drie vaste momenten in de week wordt er 
gewerkt in de tuin, afhankelijk van het seizoen. Herman of iemand anders geeft aan wat er gedaan 
kan worden. Op dit moment zijn de twee vaste werkmomenten in de Beleeftuin de maandagmiddag en 
woensdagmiddag vanaf 13.30 uur. In de zomer wordt in overleg een avond afgesproken bij voldoende 
belangstelling, komend seizoen waarschijnlijk de donderdagavond vanaf 19.00 uur. 

Andere vrijwilligers willen vrijblijvender actief zijn in de tuin. Voor deze mensen uit de buurt of van 
verder weg wordt er op de eerste zaterdag van de maand een werkdag in de tuin georganiseerd, van 
10.00 tot 13.00 uur (figuur 10). Dan is er ook taart en wordt er tot slot gezamenlijk wat gegeten, met 
soep of salade uit de tuin. Diegene die graag op een eigen moment wat wil werken in de tuin (en al wat 
ervaring heeft en weet waar alles ligt), kan ook buiten de aangegeven tijdstippen aan de slag. De To Do 
list staat op het bord in de kas en wordt regelmatig geactualiseerd.

Figuur 7:   Een zaterdag-werkdag in april 2017. 
 foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 8:   Aanleg van het wilgenprieel op de heuvel, april  
 2017.  Loekie van Tweel-Groot
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Nieuw dit jaar is dat er op de tweede dinsdag van de maand een activiteit wordt georganiseerd voor 
revalidanten, buurtbewoners en vrijwilligers. Hiervoor moet je je wel van tevoren opgeven omdat er 
soms een maximum aantal deelnemers is en er wordt ook een kleine bijdrage gevraagd. In januari zijn 
er vogelcupcakes gemaakt en in februari fleurige lentebakjes. Wat de rest van het jaar zal brengen is 
nog een verrassing.

Natuurmomenten in Beleeftuin Buiten Zinnig
In die anderhalf jaar dat ik nu bij de Beleeftuin ben betrokken heb ik al veel mooie momenten meege-
maakt waarvan ik er graag enkele deel.

Bijenhotel
In het vroege voorjaar van 2017 is op een zaterdagochtend het bijenhotel verder opgebouwd waarmee 
in 2016 al was begonnen (figuur 11). 
Vrijwilligers knipten rietbundels en boorden ijverig tientallen nieuwe 
gaatjes in de boomstammen van het hotel. Later in het jaar werd duidelijk dat bijen gretig gebruik 
maakten van alle nestgelegenheid. Altijd waren er verschillende soorten bijen aan het zoemen rond het 
hotel en ook de 
gewone honingbij was goed aanwezig op de bloemen die ervoor staan.

Blotevoetenpad
Een ontzettend leuk deelproject is het blotevoetenpad. In 2017 ontstond 
dat idee bij de therapeuten. Mijn zoon Merijn vond het zo ontzettend leuk 
dat hij daar sindsdien elke 
eerste zaterdag van de maand mee bezig is geweest. Het project vordert 
gestaag en er ligt al een mooi pad met steentjes, boomschors, zand, mod-
der, stammetjes en takjes. Gedurende de zomer is er elke maand wel weer 
onderhoud nodig. Op de stammetjes langs het pad zijn in de winter prach-
tige 
korstzwammen te vinden zoals de gele korstzwam, paarse knoopzwam en 
het fopelfenbankje. In mei 2018 zag ik er een grote rode kever. De felrode 
schilden glinsterden een beetje, een mooi contrast met de pikzwarte poten 
en sprieten. Naast deze zwartkopvuurkever (figuur 12) liep de roodkop-
vuurkever (figuur 13) er ook rond. Het zijn soorten waarvan de larve wel 

Figuur 9:   De tuin in de winter, februari 2017.
 foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 10:  Merijn aan het werk, juli 2018. 
   foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 11:  Het insectenhotel. 
  foto: Erik de Kruif
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2 tot 3 jaar onder de schors van oude en dode boomstammen leeft. Daarom is dood hout in bossen zo 
belangrijk. Zonder dik, dood hout kom je niet zulke mooie zwartkopvuurkevers tegen! De soort leeft op 
open bosplekken en langs bosranden op bloemen en oude boomstammen en komt verspreid overal voor 
in Nederland; hij is vrij algemeen.

 
 

 

 

Rogge dorsen
In de tuin staat ook altijd een strookje met winterrogge. De akkeronkruiden krijgen er de ruimte en het 
is mooi te zien dat er hier nog korenbloemen tussen de rogge te vinden zijn. Op de zaterdag-werkdag 
van augustus 2018 was de rogge mooi rijp en hebben we die gedorst (figuren 14, 15 en 16). Herman 
had de rogge al gesneden en op schoven gezet. De houtduiven deden zich al tegoed aan de rijpe korrels 
(zie kader).

Insecten en vogels
In de moestuin staan op enkele plekken flinke pollen munt, onder andere tegenover de kapschuur. 
Insecten zijn daar dol op als ze bloeien, het zoemt er dan altijd als ik er langs kom. Verschillende 
soorten zweefvliegen, heel veel bijen, maar vooral de kevers vielen me op – geweldig blauwe, 
glimmende en glanzende haantjes! Hij lijkt het meest op het blauw muntgoudhaantje (Chrysolina 
coerulans) (figuur 17), een soort die sinds 1993 massaal in (moes)tuinen voorkomt en de muntplanten 

Figuur 12:  Zwartkopvuurkever. foto: Loekie van Tweel-Groot Figuur 13:  Roodkopvuurkever. foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 14:  Korenschoven in de Beleeftuin, augustus 2018.   
   foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 15:  Het dorsen van de rogge, augustus 2018.  
   foto: Loekie van Tweel-Groot
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flink kan toetakelen door van het blad te eten. Ook hier in de tuin is er flink aan de bladeren geknabbeld. 
De haantjes laten gelukkig nog genoeg muntbladeren over voor in de thee. En wat zijn ze toch mooi als 
je ze van dichtbij bekijkt. Dat is nog best lastig, want ze gaan net als veel andere kevers snel naar de 
onderkant van het blad als je te dichtbij komt. Maar door ze rustig te benaderen is het volop genieten 
van deze prachtige muntgoudhaantjes.

Jaarlijks wordt er meegedaan aan de tuinvogeltelling, de bijentelling en de vlindertelling. De 
TuinvlinderTelTiendaagse 2018 viel jammer genoeg net na de vlinderpiek en het was te droog en te heet. 
Maar toch werden er nog acht verschillende soorten vlinders gezien waarvan het klein koolwitje het 
meeste voorkwam.

De vrijwilligers doen ook regelmatig bijzondere waarnemingen. Aan trekvogels zijn in 2017 boven de 
tuin bijvoorbeeld een visarend en een groepje kraanvogels gezien. Afgelopen september (2018) kon een 
halsbandparkiet tot op twee meter benaderd worden, zo druk was hij aan het foerageren op de 
zonnebloemen.

Kom eens kijken of meehelpen 
Naast de vaste momenten van samenwerken en van elkaar leren in de Beleeftuin, waarbij voldoende tijd 
is om te genieten, te praten en te kijken, is de tuin open voor 
iedereen om even een rondje te lopen en planten en dieren te bekijken. Om even tot rust te komen op 
een groene plek midden in de stad. Beleeftuin Buiten Zinnig is open op werkdagen en in het weekend op 
de middagen. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.vogellanden.nl/Ontmoetings-_
en_beleeftuin.html. Op de Facebookpagina (Beleeftuin Zwolle) is de meest actuele informatie te vinden 
en worden foto’s gedeeld.

Ik nodig jullie graag uit om ook eens te komen genieten van de natuur in de Beleeftuin of gezellig mee 
te werken in dit bijzondere stukje paradijs midden in de stad! Als jullie leuke natuurwaarnemingen op de 
tuin doen hoor ik het graag. De eerste zaterdag van de maand ben ik er meestal met Merijn. Wie weet 
tot ziens in Beleeftuin Buiten Zinnig van Vogellanden!

Voor informatie: loekievantweel@hetnet.nl of 038-4652341.

Met dank aan Elles Kombrink, Milena Suran, Herman Reimerink, Erik de Kruif, Ingeborg de Schiffart en 
de redactie van het ZNT voor de opmerkingen en aanvullingen op eerdere versies van dit verhaal.

Figuur 16:  Een dikke laag roggekorrels, augustus 2018.   
   foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 17:  Een blauw muntgoudhaantje (Chrysolina 
 coerulans) doet zich tegoed aan bladeren van 
 de munt. foto: Loekie van Tweel-Groot
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Recensie “Het leukste dierendoeboek”  
door Carin van de Ploeg

“Het leukste dierendoeboek” is een tekenblok en doeboek. Het is een vervolg op “Het dierenboek”, van 
auteur Jenny Broom en illustratrice Katie Scott. Dit boek werd een bestseller door de prachtige illustra-
ties van Katie Scott en dat heeft er wellicht voor gezorgd dat zij dit doeboek heeft gemaakt. Het is een 
soort tekenblok met 36 pagina’s kartonnen bladen met daarop tekenopdrachten: tekeningen die afge-

maakt moeten worden, een doolhof en vergelijkingsplaatjes. 

Op de achterzijde van iedere pagina staan wetenswaardighe-
den over de getekende dieren, oplossingen van de raadsels 
en vergelijkingsplaatjes. Het formaat is iets groter dan A4 en 
achterin het blok zit een stevig kartonnen blad, waaraan het 
blok zijn stevigheid verleent.

Met dit boek ga je op tekenavontuur in het dierenrijk. Door 
de leuke en leerzame opdrachten leer je niet alleen tekenen 
en kijken, maar ook heel veel over de dieren in dit boek. En-
kele voorbeelden van opdrachten zijn: “Teken kikkers in het 
regenwoud”, “verbind de dierenparen” en “zo teken je een 
leeuw”. Je kunt de pagina’s uit dit boek makkelijk losmaken 
om je kunstwerken weg te geven of op te hangen.

Auteur: Katie Scott, Uitgeverij Terra-Lannoo, www.lannoo.
com, ISBN 978-9401428569, € 9,99.

Kosmos Uitgevers bracht in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de ANWB een 
prachtige gids uit: “De 101 mooiste vogelkijkgebieden in Nederland”. Het boek toont je per provincie de 
beste plekken waar je vogels kunt kijken. Het bevat vogelportretten en wandel- en fietsroutes. 

De teksten zijn geschreven op basis van gegevens van organisaties als Vogelbescherming Nederland, 

Rogge dorsen
Tok-tok – tsjak-tjak-tjak – tjoemp-tjoemp – ritmisch klinken de stokken die de graankorrels uit de 
rogge-aren slaan. Herman had de winterrogge al een paar dagen geleden gesneden, met de zeis, en in 
schoven neergezet. Vandaag op de eerste zaterdag van augustus 2018 wordt er in de brandende zon 
om de beurt gedorst met stokken. Doordat de korrels eruit vallen worden de aren steeds lichter geel 
van kleur. Vroeger werd er gedorst met een dorsvlegel – een lange ronde stok met aan het uiteinde aan 
een kettinkje een korte ronde stok. Die korte stok werd dan op de aren geslagen zodat de korrels eruit 
vielen. Maar zittend op het kleed met een enkele stok gaat het ook prima! Een dikke laag 
graankorrels vormt zich op het oranje kleed (figuur 16) en de korrels worden bij elkaar geveegd. De 
bijna lege schoven worden op het veld neergezet zodat de houtduiven de overgebleven korrels lekker op 
kunnen eten. De lege rogge-aren vormen een mooie bult. In de cementbakken zit een enorm dikke laag 
rogge. Jammer genoeg staat er niet zo heel veel wind, zodat het lastig is om het kaf van het koren te 
scheiden. Met wat schudden lukt dat toch nog best goed en vliegen de vliesjes ons om de oren.

Recensie “De 101 mooiste vogelkijkgebieden van 
Nederland”  door Carin van de Ploeg
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Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen, SOVON en vogelkijkhut.nl. 

De 160 pagina’s tellende reisgids heeft een handzaam formaat en gaat daardoor makkelijk mee in de 
rugzak of fototas. De inhoudsopgave is overzichtelijk: iedere provincie is in een eigen kleur 
weergegeven. Voor de meeste provincie zijn zeven tot acht gebieden uitgekozen, voor Noord-Holland 
tien en voor Flevoland zes. Daarnaast is er een apart hoofdstuk gewijd aan de Wadden en hun 
vogelkijkgebieden. Het overzichtskaartje op pagina 5 laat in één oogopslag alle gebieden zien. De gids 
bevat veel foto’s van zowel de gebieden als de beschreven vogels. Een groot deel van de foto’s is 
gemaakt door Ger Meesters, die ook de tekst en de opmaak voor zijn rekening nam. 

De inleiding (pagina 6 t/m 11) biedt handige informatie voor de beginnende vogelaar, zoals de 
voorbereiding van de vogeltocht, vogelgeluiden, wat is goede kleding en wat voor verrekijker heb je no-
dig. Ook geeft Meesters tips voor tijdens de vogeltocht: wanneer zijn vogels actief, wat zijn de 
gunstigste observatieomstandigheden en hoe dicht je een vogel kunt benaderen voordat hij opvliegt. 
Ook besteedt hij aandacht aan het voorkómen van verstoring. Dat is beter voor de vogels, en je wilt 
natuurlijk de vogels zo lang en goed mogelijk observeren. Bij de afgebeelde vogels staat de naam, de 
periode waarin je ze kunt zien en hoe je ze kunt herkennen (zowel visueel als op gehoor).  

In het register van vogels (pagina 156 t/m 159) staat aan-
gegeven waar in de tekst en in beeld iets over de betref-
fende vogel staat. Helaas is dit niet gespecificeerd (bijvoor-
beeld waar de foto, of waar de 
omschrijving staat). Verder is het een handige gids met per 
gebied ‘praktische informatie’ zoals: 
wanneer is het gebied te bezoeken, hoe kom je er, wat is er 
te zien en als het er is: een wandel- of fietsroute. Natuurlijk 
zijn vogels geen ‘vast onderdeel’ van hun leefomgeving, dus 
het kán zijn dat je de beschreven vogels niet aantreft.  

De flappen van het boek zijn handig om bij te houden waar 
je met lezen was gebleven. De GPS-
coördinaten van de locaties van de vogelkijkhutten, -torens 
en –schermen zijn natuurlijk erg handig. Kortom: dit is een 
veelzijdige, handige gids samengesteld door een ervaren 
vogelliefhebber met oog voor detail.

Tekst, fotografie en opmaak: Ger Meesters, Kosmos Uitge-
vers, www.kosmosuitgevers.nl, ISBN 978-9021569178, € 
15,00; prijs voor leden van Vogelbescherming € 13,50.
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Tekening Willemien van Ittersum; 
“Wisselende waterstanden“ 
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KNNV  Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, vereniging voor veldbiologie

KNNV Afdelingsbestuur
voorzitter  Evert Ruiter
Cornelis Houtmanstraat 10, 8023 EA Zwolle
e.j.ruiter@planet.nl T 06-10323704
secretaris  Peter de Kraker
De Zwanebloem 2, 8064 HJ Zwartsluis
secretaris@zwolle.knnv.nl T 038-3867040
penningmeester       Erwin de Visser
Kleinjansweg 6, 8141PN Heino 
penningmeester@zwolle.knnv.nl T 0572-394799
bestuurslid  Elja van Dongen
Groteweg 89, 8191 JV Wapenveld
eljavandongen@gmail.com T 038-3762696 

bestuurslid  Peter van Dam 
Tesjeslaan 37, 8042 CP Zwolle
petervandam38@yahoo.com T 038-4220912
bestuurslid  Bert Dijkstra
Eikenlaan 52, 8024 CP Zwolle 
dijkstrakamon@home.nl T 038-4546912 
bestuurslid  Gabi Milder-Mulderij
Oude Marswal 38, 8015 ED Zwolle
missmuldi@gmail.com T 06-24620314

Ondersteunende functies 
ledenadministratie  Cor Kauw
Sloetmarke 39, 8016 CJ Zwolle
bestlid@zwolle.knnv.nl T 038-4653592
  
website   www.knnv.nl/zwolle 
webmaster   Corien Bruins Slot 
webmaster@zwolle.knnv.nl
e-mailadres afdeling  secretaris@zwolle.knnv.nl
postadres  KNNV Afdeling Zwolle
  Postbus 1275
  8001 BG Zwolle

Contributie 2019 KNNV
Lidmaatschap € 34,- incl. toezending Natura
Huisgenootlidmaatschap € 15,50
Jeugdlidmaatschap (t/m 25 jaar) € 21,- incl. Natura
Regionaal lidmaatschap € 21,-

Gironr: 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 ontvang binnen 10 dagen een 
bevestiging. Zo niet, neemt u dan opnieuw contact op.

IVN  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

IVN Afdelingsbestuur
voorzitter  Hans de Jong
Geert Groteweg 11, 8015 PM Zwolle
hansdejongjf@gmail.com   T 0529-497648
secretaris  Gerda Boonstra
Primulastraat 54, 8013 XH Zwolle
secretaris@ivnzwolle.nl T 038-4217317 of 
06-22643126
penningmeester  Gerard Derkman
Jellissenkamp 36, 8014 EW Zwolle
penningmeester@ivnzwolle.nl   T 038-4656445 
bestuurslid  Roel Suidgeest 
Rijnlaan 209, 8032 MX Zwolle
roelsuidgeest@zonnet.nl 
 
Ondersteunende functies
ledenadministratie  Gerard Frik 
Donnerstraat 3, 8015 BM Zwolle, T 038-8230203
ledenadministratie@ivnzwolle.nl

website  www.ivnzwolle.nl
webredactie   Wim Knol   

webredactie@ivnzwolle.nl

e-mailadres afdeling  ivnzwolle@ivnzwolle.nl

IVN Zwolle hanteert een protocol voorkomen van ongewenst gedrag

redactie gezamenlijke nieuwsbrief van IVN en KNNV:   
  Anouk Ankone, Corien Buins Slot,   
   Wim Knol & Hettie ten Klooster
ivnknnvnieuwsbrief@gmail.com

Contributie 2019 IVN
Lidmaatschap € 24,- per jaar. U ontvangt dan ook het 
landelijke blad Mens en Natuur 4 x per jaar; 
Huisgenootlidmaatschap € 9,-
Donateurs € 10,- per jaar.
Dit bedrag wordt via het Landelijk Bureau van IVN 
afgeschreven.

Gironr: IBAN NL26 INGB 0000 124197 t.n.v. IVN Zwolle e.o.
Opzegging van het donateur-/lidmaatschap kan per 
kalenderjaar. U dient dit vóór 15 december voorafgaand aan 
het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail door 
te geven aan de ledenadministrateur.
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Het ZNT is het gezamenlijke tijdschrift
van IVN en KNNV, beide afdeling Zwolle

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, voort-

vloeiend uit het plaatsen van aangeboden foto’s, illustraties of teksten waarop het 

auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust.

Indien onbestelbaar retour zenden aan:

Postbus 1275
8001 BG Zwolle

Zwols Tijdschrift
Jaargang 26 nummer 1, lente/zomer 2019
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 
Leander Broere, Jeroen Koot, Gabi Milder-Mulderij, Wietske Prummel. 

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. 


