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Onder andere..

- Tripmadam in Overijssel
- Gaaien gezocht!
-  Wolzwevers, Bombyliidae

-  En veel meer...
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Bij de voorplaat: Hopbellen
Foto: Loekie van Tweel-Groot

Werkgroepen IVN en KNNV overzicht coördinatoren

IVN
Excursies                                            Ine  Reinders    
                                                                     ivnexcursies@ivnzwolle.nl  
                                                                    038-4657590  
Vogelzangcursus                          Ine  Reinders  
   vogelzang@ivnzwolle.nl
   038-4657590  
Wilde  plantencursus   Marlène  Vaessen  
   wildeplanten@ivnzwolle.nl
   0522-241532
Natuurgidsenopleiding   Renée  Cornelis     
   natuurgidsenopleiding@
   ivnzwolle.nl  
   06-57047414
Slootjesdag     Harry  Wendt
   038-4557446
Kinderactiviteiten   Annet  van  der  Wal    
   038-4537022      
Stands  en  verkoop   Fenna  Westers  
   stand-depot@ivnzwolle.nl
   038-4224387
Veldlessen   Ankie  van  Leeuwen    
   veldlessen@ivnzwolle.nl
   0529-402011
Groen  voor  Ouderen   Uka  Dijkstra-Stam
   GVO@ivnzwolle.nl
Scharrelkidscursus         Henriette  Maan  
         scharrelkidscursus@
         ivnzwolle.nl
         038-4447612
Steenbreek         Harry  Wendt
         steenbreek@ivnzwolle.nl
         038-4557446
Oerschool          Gerda  Revenberg    
         oerschool@ivnzwolle.nl  
          038-4547309  
Kindernatuurgroep           Marlène    Vaessen  
Meppel         marlenevaessen@xs4all  
         06-23683523

KNNV
Vogelwerkgroep   Jur  Furda  
   knnv.vwgzwolle@
   gmail.com
   038-3858200
Knoflookpadden   Evert  Ruiter       
   e.j.ruiter@planet.nl
Mossen   Herma  Visscher  
   hermavisscher@home.nl
   038-4540282
Planten   Elja  van  Dongen
   038-3762696
                                                              Brunhilde  Reicher
   038-4221228  
Vleermuizen   Vacature
Natuurbeschermings-   Dirk  Maas
commissie   diwimaas@
   gmail.com
   0529-427255
Vreugderijkerwaard   Vacature

Gezamenlijke werkgroepen
Paddenstoelen                        Tineke  Burghard  
                                                              tinekeburghard@gmail.  
                                                              com          
   038-4447227
Lezingen  &  excursies       Dirk  Maas  &  Henk       
                                                              Van  Blitterswijk  
Insecten/Vlinders   Martin  Wolters  
   insecten@ivnzwolle.nl  
  

Verwante werkgroepen
Stichting  Avifauna     info@avifaunazwolle.nl  
Zwolle     
Zoogdierwerkgroep   Annelies  v.d.  Blij       
                                                              info@natuurenmilieu    
   overijssel.nl    
   038-4250968
Milieuraad  Zwolle   milieuraadzwolle.nl      
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Ook nu, januari 2021, is Nederland nog in de greep van corona. 
Excursies konden daardoor in de afgelopen periode niet of 
nauwelijks plaatsvinden. En ook de lezingen vielen uit. Dus daarom 
geen excursieverslagen. Wel kon het IVN de Natuurgidsenopleiding 
succesvol afsluiten. Een verslag van de feestelijke diploma-
uitreiking vindt u in dit nummer.

We ontvingen weer tal van interessante bijdragen, waaronder een 
artikel over de fascinerende wolzwevers en een artikel over het 
fraaie plantje tripmadam, waarvan de aantallen helaas onder druk 
staan. Er is ook weer nieuws van het IJsselplekje en over wat verder 
langs de IJssel bij Zwolle is te zien. Over de geelsterren in Zwolle-
Zuid bleek nog veel meer te melden.

U wordt allen opgeroepen de gaaien die u in Zwolle tegenkomt 
wat nauwkeuriger te bekijken, speciaal hun poten: of er wellicht 
kleurringen om de poten zitten. Zo ja: deze waarnemingen graag 
melden. Hetzelfde geldt overigens voor gaaien zonder kleurringen. 
We hebben ook weer een recensie, ditmaal over een interessant 
boek over jaarringen.

Gerda Boonstra legde haar bestuurstaak bij het IVN, als secretaris, 
neer. Zij is opgevolgd door Henriëtte van der Velde. Aan de 
scheidende en aan de nieuwe secretaris zijn stukjes gewijd. 
De besturen van IVN en KNNV Zwolle e.o. berichten over hun 
activiteiten op het bestuurlijke vlak. Dit is erg belangrijk nu de 
gemeente Zwolle grote plannen heeft voor stadsuitbreiding. Het 
IVN wil een Klimaatcursus gaan geven.

Wietske Prummel gaat de redactie met ingang van 2021 verlaten, 
waarvan zij acht jaar deel heeft uitgemaakt. Zij deed het werk 
met veel plezier, maar kiest nu voor andere activiteiten. Wilt u de 
redactie versterken: heel graag; aanmelden bij natuurinzwolle@
gmail.com.

De redactie kijkt uit naar uw bijdragen voor de volgende nummers. 
De deadline voor het eerste nummer van ZNT 2021 (jaargang 28) is 
zondag 17 februari 2021.

De redactie wenst u veel leesplezier met dit nummer, en het 
allerbeste voor 2021.

Leander Broere
Jeroen Koot
Gabi Milder-Mulderij
Wietske Prummel

Van de redactie Inhoudsopgave
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Ook akkergeelsterren op Zandhove, Zwolle-Zuid    
door  Johan  en  Nicola  Spinder

Het  artikeltje  op  pagina  3  en  4  van  het  eerste  nummer  van  ZNT  jaargang  27,  2020  over  geelsterren  
in  Zwolle-Zuid  was  voor  ons  aanleiding  om  in  ons  fotoarchief  en  in  ons  geheugen  te  duiken  om  te  kij-
ken  welke  geelsterren  wij  zelf  in  2020  in  Zwolle-Zuid  hadden  gezien.  In  het  artikeltje  staat  dat  op  ver-
schillende  plaatsen  in  Zwolle-Zuid,  waaronder  bij  de  zuidelijke  ingang  naar  Zandhove,  weidegeelsterren  
staan.  Hendrikus  van  der  Laan  had  de  auteur  verteld  dat  daar  ook  akkergeelsterren  moesten  staan.  De  
auteur  van  het  stukje  keek  naar  hen  uit,  maar  kon  ze  niet  vinden.  Nou,  wij  wel.

Verschillende  mensen,  waaronder  wij  (zie  waarneming.nl),  hebben  bij  de  zuidelijke  ingang  van  Zandho-
ve  naast  weidegeelsterren  ook  akkergeelsterren  zien  staan  (figuur  1).  De  akkergeelster  heeft  behaarde  
stengels;;  de  stengels  van  de  weidegeelster  zijn  kaal  (figuur  2).  Gelukkig  staat  ook  de  akkergeelster  nog  
op  Zandhove.

Figuur 1:  Akkergeelsterren naast de witte palen van de  
 zuidelijke inrit naar Zandhove vanaf de 
 Hollewandsweg. Op de stengeltjes zijn de 
 haartjes die kenmerkend zijn voor de 
 akkergeelster duidelijk zichtbaar. De foto werd  
 op 16 maart 2020 genomen. 
 foto: Johan en Nicola Spinder

Figuur 2:  Weidegeelsterren langs de weg De Mars, tussen
  de manege (Ruitersportcentrum Zwolle) en de
 volkstuinen aan de Huetemarke. De stengels van  
 deze planten zijn kaal. De foto werd eveneens op  
 16 maart 2020 genomen. 
 foto: Johan en Nicola Spinder
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Tripmadam in Overijssel. Verspreiding en kansen voor 
behoud en herstel door  Theo  de  Kogel
Inleiding
Eind  2018  ging  ik  met  pensioen  na  ruim  35  jaar  werken  aan  het  natuurbeleid  bij  de  provincie  Overijs-
sel.  Een  van  de  eerste  klussen  die  ik  daarna  als  vrijwilliger  oppakte  was  een  project  over  tripmadam  in  
het  kader  het  programma  ‘natuur  voor  elkaar’  en  daarvan  het  onderdeel  ‘soorten  op  orde’  van  provincie  
Overijssel.  Dit  programma  is  gericht  op  114  soorten  die  het  moeilijk  hebben  en  waarvoor  het  gangbare  
beleid  onvoldoende  soelaas  biedt.  Tripmadam  is  een  van  deze  soorten  (figuur  1).  De  laatste  jaren  dat  ik  
bij  de  provincie  werkte,  was  ik  al  met  deze  soort  bezig  geweest.  Het  leek  me  een  leuke  klus  om  dit  aan  
te  pakken:  een  veldonderzoek  dat  ik  mooi  op  de  fiets  vanuit  Zwolle  kon  doen.

  

  
  
Een  terugblik:  De  reddingsactie  van  Leen  de  Kleine
Dat  ik  al  met  deze  soort  bezig  was,  kwam  eigenlijk  voort  uit  een  reddingsactie  die  Leen  de  Kleine  in  
1994  heeft  uitgevoerd.  Leen  was  toen  beheerder  van  het  park  Het  Engelse  Werk  en  kwam  erachter  dat  
de  groeiplaats  van  tripmadam  in  de  steenglooiing  van  het  bruggenhoofd  van  de  Oude  IJsselbrug  bij  het  
Katerveer  door  renovatiewerkzaamheden  dreigde  te  verdwijnen.  Leen  heeft  de  aanwezige  planten  toen  
tijdelijk  opgepot  en  na  afloop  van  de  werkzaamheden  in  de  nieuwe  steenglooiing  teruggezet.  Die  actie  
slaagde  en  er  ontstond  daar  een  mooie  groeiplaats.

Een  aantal  jaren  geleden  dacht  Piet  Bremer  dat  deze  vindplaats  verdwenen  was,  omdat  dit  deel  van  het  
talud  inmiddels  overgroeid  was  met  bramen  en  andere  struiken.  Na  goed  zoeken  vond  ik  toch  nog  wat  
stengeltjes  tussen  de  bramen  (figuur  2a  en  2b).  Toen  in  2016  het  nieuwe  natuurgebied  bij  het  
veerpontje  in  de  Zalkerwaard  (Koeweide)  bij  Zalk  werd  ingericht  voor  de  ontwikkeling  van  
stroomdalvegetaties,  ontstond  hier  een  heel  geschikt  nieuw  leefgebied  voor  deze  soort:  onbegroeide  
zandruggen  die  heel  geschikt  zijn  voor  pioniersoorten.  Zodoende  kwam  bij  mij  de  gedachte  op  om  
enkele  van  de  zieltogende  stengeltjes  van  de  groeiplaats  bij  het  Katerveer  over  te  plaatsen  naar  dit  
nieuwe  gebied.  Dat  lukte  prima.  Al  snel  groeiden  deze  uit  tot  gezonde  bloeiende  polletjes.  Alle  reden  om  
door  te  gaan  met  het  tripmadamproject  voor  de  provincie.

Tegen de klok in vanaf linksboven:
Figuur 1:    Tripmadam in de Koeweide bij Zalk in  
   2020. foto: Theo de Kogel 
Figuur 2a:  Een van de overgebleven stengeltjes  
   tripmadam tussen de ruigte op het  
   bruggenhoofd in 2017.   
     foto: Theo de Kogel 
Figuur 2b:  Het bruggenhoofd van de Oude 
   IJsselbrug met de inmiddels 
   verruigde groeiplaats van 
   tripmadam in 2016. In 2020 heeft  
   zich er na snoeiwerkzaamheden  
   weer een gezond bloeiend polletje  
   ontwikkeld. foto: Theo de Kogel
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Tripmadam
Tripmadam  is  een  overblijvende  plant  met  blauwgroene  ronde  bladeren.  De  plant  bloeit  in  de  zomer  met  
een  scherm  van  gele  bloempjes  op  een  lange  stengel.  De  naam  is  afgeleid  van`tripe  de  madame’,  een  
fluweelachtige  kledingstof1.    Tripmadam  groeit,  vaak  samen  met  de  veel  algemenere  muurpeper,  op  heel  
schrale  locaties  en  komt  voor  in  de  zeer  zeldzame  vetkruidgemeenschap  (Sedo-Thymetum)  op  droge  
rivierduintjes  en  in  soortenrijke  vormen  van  de  glanshavergemeenschap  (Arrhenatheretum  elatioris)  op  
zandige  zavel.  Tripmadam  is  een  kenmerkende  soort  voor  het  habitattype  stroomdalgrasland  (H6120).  
Voor  de  Natura  2000-gebieden  IJssel  en  Vecht/Beneden-Regge  is  dit  een  sence  of  urgency  habitattype2.  
Dat  betekent  dat  er  kortetermijnmaatregelen  nodig  zijn  om  dit  habitattype  te  behouden.

Sinds  1900  is  tripmadam  met  meer  dan  99%  achteruitgegaan!  Deze  zeer  sterke  achteruitgang  is  vooral  
veroorzaakt  door  verzuring,  vermesting  en  verruiging  van  de  groeiplaatsen.  Hierdoor  zijn  groeiplaatsen  
te  rijk  aan  voedingsstoffen  geworden.  Grassen  gingen  domineren  en  overgroeiden  de  tripmadam-
planten.  Een  voorbeeld  is  het  Dinkeldal  waar  Dinkelgraslanden  door  ontginning  en  bemesting  heel  
zeldzaam  zijn  geworden  en  daarmee  ook  de  tripmadam  daar  is  verdwenen.  Maar  ook  langs  de  IJssel  en  
Vecht  is  de  soort  door  bemesting  en  verzuring  uit  de  stroomdalgraslanden  verdwenen.  Op  de  IJsseldijken  
kwam  de  soort  voor  op  de  meest  zandige  en  lichtzavelige  taluds,  en  dan  vaak  onder  de  rasters  
(rikkepalen  met  drievoudig  prikkeldraad)  boven  aan  de  dijk.  Dit  waren  smalle  stroken  die  nog  wel  
werden  afgeweid  door  het  vee,  maar  nooit  werden  bemest.  Dit  microhabitat  is  met  de  dijkverzwaringen  
en  het  daaropvolgende  maaibeheer  zo  goed  als  verdwenen.

Methode
Het  doel  van  dit  project  was  om  te  zien  hoeveel  groeiplaatsen  van  deze  soort  nog  aanwezig  zijn  en  
vervolgens  via  uitplant  het  aantal  groeiplaatsen  te  vergroten.

Ik  heb  bij  dit  project  de  volgende  stappen  uitgevoerd.
1.  Alle  bestaande  locaties  bezoeken  (figuur  3).  Van  Piet  Bremer  (provincie  Overijssel)  kreeg  ik  kaartjes  
met  de  18  locaties  waar  deze  soort  vanaf  medio  jaren  1980  nog  bekend  was.  Deze  groeiplaatsen  heb  ik  
allemaal  bezocht  en  gekeken  of  de  soort  er  nog  voorkwam.
2.  Materiaal  vermenigvuldigen  en  uitplanten.  Van  verschillende  populaties  heb  ik  materiaal  verzameld  
voor  uitplant  op  geschikte  plekken  elders.
3.  Monitoring.  Na  uitplant  worden  de  locaties  bezocht  en  gekeken  of  de  uitplant  is  geslaagd.

Resultaten
Voorkomen
Van  de  zestien  in  2019  bezochte  (de  rode  en  zwarte  stippen  op  figuur  3)  locaties  liggen  er  dertien  in  de  
rivierdalen  van  de  IJssel  en  de  Vecht  en  drie  erbuiten.  Op  acht  van  de  zestien  locaties  komt  inmiddels  
geen  tripmadam  meer  voor  (50%).  De  acht  groeiplaatsen  in  de  rivierdalen  van  de  IJssel  en  de  Vecht  
waar  de  soort  nog  wel  voorkomt,  liggen  allemaal  op  dijken.  Het  is  opmerkelijk  dat  deze  soort  niet  (meer)  
voorkomt  in  de  stroomdalgraslanden  in  de  uiterwaarden.  Tripmadam  komt  daardoor  ook  niet  meer  voor  
binnen  de  grenzen  van  de  Natura  2000-gebieden.  De  aangrenzende  dijken  zijn  namelijk  op  verzoek  van  
de  waterschappen  behoudens  enkele  kleine  delen  buiten  de  begrenzing  van  Natura  2000  gebleven.  Drie  
locaties  liggen  buiten  de  rivierdalen.  Van  deze  drie  locaties  waren  er  in  2019  nog  twee  over.

1 Weeda et al., 1985 Nederlands oecologische !ora. Wilde planten en hun relaties blz.278. 
2 Sense of urgency: besef van urgentie: er moet snel iets gebeuren om het habitattype te redden. Zie PAS-gebiedsanalyses 
  (Programma Aanpak Stikstof (PAS)) voor de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Vecht-Beneden-Reggegebied. 
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Herintroductie
Keuze  locaties

Voor  de  herintroductie  had  ik  van  tevoren  een  aantal,  naar  mijn  mening  geschikte,  locaties  uitgezocht.  
-Steenglooiingen.  Daarop  komt  deze  soort  in  de  rest  van  Nederland  ook  voor.  Mogelijk  geschikte  
locaties  langs  de  IJssel  zijn  de  steenglooiingen  op  de  IJsseldijk  bij  Kampen,  de  stortsteenglooiing  langs  
de  toegangsweg  naar  de  Vreugderijkerwaard  en  de  recent  aangelegde  doorgroeistenen  op  het  talud  van  
de  Oude  IJsselbrug  bij  het  Katerveer.  
-Nieuw  ingerichte  natuurgebieden.  In  Natura  2000-gebieden  en  gebieden  die  vallen  onder  het  Natuur-
netwerk  Nederland  (NNN,  voorheen  EHS  (Ecologische  Hoofdstructuur))  worden  vaak  inrichtingsmaatre-
gelen  uitgevoerd  gericht  op  herstel  van  de  stroomdalvegetaties.  Dit  zijn  kansrijke  plekken  voor  her-
introductie.  
-Overige.  Tijdens  mijn  veldonderzoek  kwam  ik  een  aantal  plekken  tegen  waarvan  ik  dacht  dat  ze  
mogelijk  wel  geschikt  zouden  zijn.

Gebruikt  materiaal  voor  herintroductie

Bij  de  herintroductie  wilde  ik  materiaal  gebruiken  van  oorspronkelijke,  natuurlijke,  groeiplaatsen.  
Daarom  zijn  groeiplaatsen  van  tripmadam  in  de  stedelijke  omgeving  niet  meegenomen  in  dit  project,  
omdat  die  planten  kunnen  zijn  aangeplant  of  ontsnapt  uit  tuinen.  Vooral  voor  de  twee  overgebleven  
locaties  buiten  het  rivierdal  was  het  de  vraag  of  het  hier  natuurlijke  groeiplaatsen  betrof  of  dat  het  om  
verwilderde  tuinplanten  ging.  Ik  ben  daarom  in  de  geschiedenis  van  deze  twee  groeiplaatsen  gedoken.

   

Figuur 3:   Verspreiding tripmadam in   
 Overijssel. De zwarte en de rode  
 stippen werden in 2019 bezocht.

Figuur 4:  De groeiplaats op de Roodijk/Boerswegje door de jaren heen. Van links naar rechts 2019, 1985, 1921, 1850  
 (bron: topotijdreis.nl).
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De  ene  betreft  een  groeiplaats  langs  de  Dedemsweg  tussen  Dalfsen  en  Nieuwleusen  ten  zuiden  van  de  
Hoevendwarsweg.  Deze  locatie  ligt  op  vrij  korte  afstand  van  twee  erven.  De  Dedemsweg  werd  omstreeks  
1850  door  het  toenmalige  heidegebied  van  het  Dalfserveld  aangelegd.  In  de  bermen  komen  geen  andere  
stroomdalplanten  voor.  Het  is  mogelijk  dat  deze  soort  ooit  bij  werkzaamheden  vanuit  het  Vechtdal  werd  
aangevoerd.  Het  is  echter  zeker  niet  uit  te  sluiten  dat  het  om  verwilderde  tuinexemplaren  gaat.  Ik  heb  
daarom  geen  materiaal  van  deze  locatie  gebruikt  voor  herintroductie.

De  tweede  locatie  ligt  bij  het  Zuideinde,  in  de  omgeving  van  Kamperveen  (figuur  4).  Deze  locatie  werd  in  
1986  ontdekt  in  het  kader  van  het  vlakdekkende  flora-  en  vegetatieonderzoek  van  de  provinciale  
milieuinventarisatie.  De  soort  staat  hier  op  de  voet  van  oude  essen  in  de  berm  van  de  weg,  niet  ver  van  
het  erf  van  een  boerderij.  Er  staan  geen  andere  stroomdalplanten  op  deze  locatie.  Op  het  eerste  oog  lijkt  
sprake  te  zijn  van  verwildering  vanuit  een  tuin.  Een  nadere  analyse  van  de,  via  topotijdreis.nl  te  raad-
plegen,  oude  topografische  kaarten3,  laat  echter  zien  dat  deze  locatie  onderdeel  is  van  heel  oud  water-
kerend  dijkje,  de  Roodijk,  die  het  achterland  moest  beschermen  tegen  overstroming.  De  boerderij  is  hier  
pas  omstreeks  1985  gebouwd.  De  groeiplaats  is  dus  veel  ouder  dan  de  boerderij  en  is  ongetwijfeld  een  
relict  van  de  stroomdalvegetatie  die  ooit  op  deze  oude  dijk  heeft  gestaan.  Ik  heb  daarom  wel  materiaal  
van  deze  locatie  gebruikt  voor  herintroductie  elders.

Methode  van  herintroductie

Bij  de  herintroductie  zijn  drie  methoden  gebruikt.  

1.  Stengeltjes  afbreken  en  deze  dezelfde  dag  uitplanten  op  een  andere  locatie  (figuur  5)
Dit  blijkt  goed  te  werken.  Tripmadamstekjes  wortelen  heel  makkelijk.  Dit  is  waarschijnlijk  ook  de  manier  
waarop  deze  soort  zich  langs  de  rivieren  op  natuurlijke  wijze  kan  verspreiden.  Stengeltjes  breken  heel  
makkelijk  af  en  bij  hoog  water  kunnen  deze  stengeldelen  door  het  water  meegevoerd  worden  en  op  ho-
ger  gelegen  plaatsen  terechtkomen.

Deze  methode  had  ik  al  toegepast  in  2016  en  2017  bij  de  pas  ingerichte  Koeweide  bij  Zalk.  Daar  heb  ik  
toen  wat  stengeltjes  afkomstig  van  de  steenglooiing  bij  de  Oude  IJsselbrug  bij  het  Katerveer  in  het  nog  
kale  zand  gestoken.  Deze  zijn  goed  aangeslagen.

3 Zie ook www.atlasoverijssel.nl, met een nog groter aantal kaarten. 

Figuur 5:  Methode 1: Stengeltjes afbreken en dezelfde dag uitplanten, toegepast in de Koeweide bij Zalk. Links: de 
 afgebroken stengeltjes. Midden: na enkele maanden. Rechts: twee jaar later. foto: Theo de Kogel
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Ook  bij  de  inventarisatie  van  voorjaar  2019  heb  ik  deze  methode  toegepast.  Bij  de  Oude  IJsselbrug  in  
Zwolle  is  vlak  bij  de  oorspronkelijke  groeiplaats  enkele  jaren  geleden  een  stuk  dijkhelling  voorzien  van  
betonnen  doorgroeistenen.  Tussen  die  stenen  heb  ik  wat  stekjes  geplant  (figuur  7).  Ook  bij  de  steen-
glooiingen  langs  de  IJssel  bij  de  stadskern  van  Kampen,  de  stortstenen  langs  de  toegangsweg  van  de  
Vreugderijkerwaard  en  het  nieuwe  rivierduin  bij  de  Stokte  langs  de  Vecht  ten  oosten  van  Dalfsen  heb  ik  
in  2019  stekjes  geplant.

2.  Stekjes  thuis  oppotten  en  later  uitplanten  
Ik  heb  thuis  van  vijf  verschillende  locaties  materiaal  opgekweekt:  Oude  IJsselbrug  Zwolle,  IJsseldijk  bij  
De  Zande,  Vechtdijk  bij  De  Stokte,  Jan  Boerswegje/Roodijk  in  Kamperveen  en  de  IJsseldijk  bij  Olst.  
Later  in  het  jaar  heb  ik  de  plantjes  uitgeplant  op  de  volgende  locaties:  De  doorgroeistenen  op  het  talud  
van  de  Oude  IJsselbrug  in  Zwolle,  op  de  steenglooiingen  bij  Kampen  en  langs  de  toegangsweg  naar  de  
Vreugderijkerwaard  en  op  open  zandige  plekken  in  de  Koeweide  in  de  Zalkerwaard,  de  Duursche  Waar-
den,  De  Kunne  langs  de  Dinkel  (De  Lutte)  en  de  omgeving  van  de  Stokte  langs  de  Vecht.  

3.  uitzaaien
In  2019  heb  ik  van  de  locatie  IJsseldijk  bij  Olst  een  klein  beetje  zaad  verzameld.  Voorjaar  2020  heb  ik  
dit  deels  thuis  in  een  pot  met  zand  en  deels  op  een  locatie  in  de  Koeweide  uitgezaaid.  De  zaden  in  de  pot  
thuis  kwamen  prima  op.  Die  in  de  Koeweide  niet,  ongetwijfeld  door  het  extreem  droge  voorjaar.

Samenvatting  resultaten  herintroductie
Op  alle  locaties  is  een  groot  deel  van  de  uitgezette  planten  goed  aangeslagen:  ze  overleefden  en  groei-
den  goed.  Op  enkele  plekken  zijn  de  ingebrachte  planten  ook  in  bloei  gekomen.  De  planten  en  stekjes  

Figuur 6:  Thuis opgepotte stekjes van   
 tripmadam. foto: Theo de Kogel

Figuur 7:  Enkele van de goed aangeslagen tripmadamplanten op steenglooiingen in 2020. Links: doorgroeistenen bij 
 de Oude IJsselbrug in Zwolle. Midden: stortstenen toegangsweg Vreugderijkerwaard. Rechts: steenglooiing  
 IJsseldijk bij de molen van Kampen.  foto: Theo de Kogel
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op  de  meest  droge  en  stenige  plekken  van  de  steenglooiingen  redden  het  meestal  niet.  Dit  kwam  waar-
schijnlijk  mede  door  de  extreem  droge  zomers  van  2019  en  2020.  Tripmadam  heeft  toch  een  wat  vocht-
houdende  standplaats  nodig,  meer  dan  zacht  vetkruid  en  muurpeper.  Tripmadam  kan  op  deze  manier  
dus  vrij  eenvoudig  geherintroduceerd  worden.  Uiteindelijk  zal  vooral  het  beheer  gaan  bepalen  of  de  soort  
zich  op  de  nieuwe  plekken  ook  duurzaam  zal  vestigen.  

Kansen  voor  behoud  en  herstel  van  de  populatie  in  Overijssel
Behoud

Van  de  nog  overgebleven  locaties  in  Overijssel  liggen  verreweg  de  meeste  op  de  IJsseldijken.  Het  water-
schap  Drents  Overijsselse  Delta  is  bezig  met  de  planvoorbereiding  van  de  versterking  van  deze  dijken.  
De  plannen  voor  het  traject  Zwolle  –  Deventer,  met  het  grootste  aantal  groeiplaatsen,  zijn  in  voorberei-
ding.  Het  waterschap  acht  de  huidige,  licht  zavelige  bekleding  van  de  dijken  niet  meer  voldoende  
erosiebestendig.  Deze  bekleding  zou  niet  in  overeenstemming  zijn  met  de  in  2017  aangescherpte  
‘Regeling  veiligheid  primaire  waterkeringen’  van  het  ministerie  van  Infrastructuur  en  Milieu  en  daarom  
vervangen  moeten  worden  door  een  zwaardere  kleilaag.

Hierdoor  dreigen  de  meeste  van  de  overgebleven  tripmadamlocaties  in  Overijssel  te  verdwijnen.  KNNV  
Zwolle  heeft  samen  met  IVN  Wijhe-Olst  het  belang  van  de  kwetsbare  stroomdalvegetaties  met  trip-
madam  onder  de  aandacht  van  het  waterschap  gebracht.  Zij  zullen  de  verdere  planvorming  nauwgezet  
volgen4.  De  insteek  is  hierbij  om  deze  kwetsbare  en  zeldzame  vegetaties  te  ontzien  of,  als  zij  toch  
moeten  verdwijnen,  voor  compensatie  te  zorgen.

Herstel

De  provincie  Overijssel  is  bezig  met  tal  van  Natura  2000-herstelprojecten.  In  een  aantal  hiervan  wordt  
gewerkt  aan  herstel  of  uitbreiding  van  het  habitattype  stroomdalgrasland.  Zo  worden  in  de  Vecht  nieuwe  
meanders  aangelegd  en  met  het  vrijkomende  zand  rivierduintjes  aangelegd  (figuur  8  en  9).  Deze  nieuwe  
rivierduintjes  bieden  goede  kansen  voor  herintroductie  van  tripmadam.  Dat  kan  dan  het  beste  op  het  
nog  kale  zand  van  nieuw  aangelegde  rivierduintjes  samen  met  het  uitstrooien  van  maaisel  of  zaad  van  
andere  stroomdalplanten  zoals  zacht  vetkruid,  steenanjer  en  grote  tijm.  

4 Zie rapport ‘De !ora van het IJsseldijken traject Herxen-de Haere.’ Werkgroep Dijk!ora IVN afdeling ‘de Grutto” Wijhe-Olst,  
   september 2019. 

Figuur 8:  Inrichtingsschets van het 
 Vechtherstelproject bij Stegeren  
 (gemeente Ommen) met onder  
 andere de locaties van de aan te  
 leggen zandduinen.



27e jaargang nummer 2                       Zwols Natuur Tijdschrift | 11

ZNT

Dat  kan  het  beste  via  samenwerking  tussen  de  projectleiders  van  deze  projecten  en  vrijwilligers  die  zor-
gen  voor  tripmadamplantgoed  uit  geschikte  gebieden.  Het  gaat  hierbij  om  de  volgende  projecten
Projecten  binnen  Natura  2000-gebieden  die  de  komende  tijd  in  uitvoering  zijn  of  komen:
•   Vecht/Beneden-Regge:  Stegeren-Karshoek  (in  uitvoering),  Arriën,  Eerde,  Gietmen
•   Dinkel:  Dinkel  zuid  en  Dinkel  noord
•   IJssel:  Zalkerwaard,  Koppelerwaard,  Fortmond  en  uiterwaarden  bij  Olst.

Buiten  Natura  2000-verband  is  ook  een  aantal  projecten  in  uitvoering  of  voorbereiding  waar  deze  soort  
geherintroduceerd  kan  worden.  
-   Ommermars  bij  Ommen
-   Rheezermaten  langs  de  Vecht  bij  Hardenberg  (in  uitvoering).  

In  de  projecten  langs  de  Vecht  die  in  uitvoering  zijn  bij  Stegeren,  Karshoek  en  Rheezermaten  zal  dit  jaar  
en  volgend  jaar  al  materiaal  van  tripmadam  worden  ingebracht.  In  de  jaren  daarna  zal  via  monitoring  de  
ontwikkeling  van  deze  soort  binnen  het  habitattype  stroomdalgrasland  gevolgd  moeten  worden.

Met  dank  aan  Piet  Bremer  (provincie  Overijssel)  voor  de  begeleiding  en  hulp  bij  dit  project.

Figuur 9:  De werkzaamheden bij het Vechtherstelproject bij Stegeren in de zomer van 2020 met de nieuw gegraven 
 meander en rechts daarvan zullen rivierduintjes worden aangelegd. foto: Theo de Kogel
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Van de bestuurstafels van IVN en KNNV  
Beide  besturen  zijn  de  laatste  tijd  druk  geweest  met  het  Corona-virus.  Wat  mogen  we  wel  en  wat  niet?  
Steeds  verschuiven  de  maatregelen.  Veel  activiteiten  moesten  op  het  laatste  moment  worden  
gewijzigd  of  zelfs  afgelast,  vandaar  uiteindelijk  ons  besluit  om  voorlopig  geen  activiteiten  waar  we  fysiek  
bij  aanwezig  moeten  zijn,  te  organiseren.  Noodgedwongen  vergaderen  we  nu  met  Zoom.  Misschien  een  
kans  om  straks  meer  onderlinge  contacten  te  organiseren  via  de  computer;;  we  raken  eraan  gewend.

Samen  met  onze  partners  verenigd  in  het  Natuur  Platform  Zwolle  werken  we  op  dit  moment  aan  een  
aantal  belangrijke  zaken.

In  het  kort:  
-  Het  contract  van  de  Natuur-  en  Milieueducatie  (NME)-makelaar  (bij  de  gemeente  Zwolle  voor  basis-
scholen)  loopt  af.  Blijft  de  gemeente  daarin  investeren  en  houden  we  het  systeem  vast  dat  in  de  laatste  
drie  jaren  is  gehanteerd  of  wordt  iets  anders  opgestart?  Hierover  vindt  intensief  overleg  plaats  met  ge-
meente,  zzp’ers  met  NME-activiteiten  in  hun  pakket,  KNNV,  Stichting  Milieuraad  Zwolle,  IVN  en  de  Stad-
kamer.  Natuur  en  Milieu  Overijssel  verleent  steun  bij  het  proces.  Het  discussiestuk  komt  in  de  gemeente-
raad  voor  besluitvorming.

-  Doorstart  van  de  Nooterhof  na  het  vertrek  van  Landstede.  Voor  het  tweede  jaar  nu,  wordt  het  park  
opengehouden  door  vrijwilligers,  waarvan  velen  lid  zijn  van  onze  verenigingen,  onder  aansturing  van  de  
Milieuraad  Zwolle  (figuur  1).  De  gemeente  Zwolle  geeft  daar  een  (kleine)  vergoeding  voor.  Onze  ideaal-
beelden  zijn  de  NME-centra  in  Hardenberg  (De  Koppel)  en  Deventer  (De  Ulebelt).  Als  Natuur  Platform  
Zwolle  zien  we  kansen  om  naast  de  gebruikelijk  natuur-  en  milieueducatie  ook  aandacht  te  geven  aan  de  
energietransitie  en  klimaatadaptatie.  Praktische  uitdaging  is  dat  we  nu  alleen  het  Earthship  ter  beschik-
king  hebben,  omdat  de  gebouwen  van  de  Ateliers  in  bezit  zijn  van  Landstede  en  medegebruik  niet  tot  de  
mogelijkheid  lijkt  te  behoren.  Ons  voorstel  is  om  een  combinatie  te  maken  met  de  NME  voor  basisscho-
len.  Ook  dit  moet  een  voorstel  aan  de  gemeente-  raad  worden,  waaraan  met  verschillende  wethouders  
wordt  gewerkt.

-  Omgevingsvisie.  Aan  de  ruimtelijke  ordening  hebben  onze  verenigingen  (KNNV  en  IVN)  in  de  praktijk    
niet  zoveel  aandacht  gegeven.  Nu  staan  er  veel  grote  veranderingen  op  stapel  en  hebben  we  besloten  
als  Natuur  Platform  Zwolle  opnieuw  een  werkgroep  ruimtelijke  ordening  te  starten.

Huidige  onderwerpen:
-    de  omgevingsvisie  van  de  gemeente  Zwolle  met  onder  
andere  de  hoogbouwnotitie  en  enorme  groeiambities.  Een  
goede  natuurwaardenkaart  is  bijvoorbeeld  alleen  al  een  
randvoorwaarde  voor  het  nemen  van  beslissingen.
-  herinrichting  van  het  terrein  van  de  voormalige  
IJsselcentrale
-  nieuwbouw  aan  het  Zwarte  Water
-  dijkversterking:  Stadsdijken  (bij  Zwolle  IJsselkanaal  /  
Holtenbroek)
-  dijkversterking  Zwolle  –  Olst  en  de  dijkversterkingen  
langs  de  Vecht  

Bij  al  deze  projecten  denken  we  (IVN  –  KNNV)  mee  en  zijn  
we  betrokken.

Figuur 1:  Waterplezier in de Nooterhof.
 foto: Michiel van Harten
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In  mijn  vorige  column  (ZNT  2020  nummer  1)  schreef  ik  over  eind  augustus  2019,  toen  ik  aan  het  
milieujutten  was  geweest  op  het  IJsselplekje  (zie  voor  waar  dat  is  mijn  eerste  column  in  ZNT  2018/2,  
pp.  16-17).  Ik  ben  er  later  dat  jaar  niet  meer  geweest,  soms  fietste  ik  er  even  langs,  maar  daar  bleef  
het  bij.  In  januari  2020  wilde  ik  echt  heel  graag  weer  even  naar  het  IJsselplekje,  maar  het  bleek  dat  ik  
daar  in  januari  en  februari  helemaal  niet  meer  kon  komen.  In  de  haakse  bocht  van  het  fietspad  ten  
noorden  van  de  IJsselcentrale  stonden  allerlei  grote  machines.  Het  hele  fietspad  (Beekmanpad)  was  
afgesloten.  Er  werd  onderzoek  uitgevoerd  naar  de  erosiebestendigheid  van  de  dijk.  

Dit  bleek  een  goede  aanleiding  om  wat  nieuwe  plekjes  langs  de  IJssel  op  te  zoeken  en  te  ontdekken.  Zo  
ben  ik  eens  aan  de  zuidkant  van  de  IJsselcentrale  vanaf  het  Harculose  Pad  naar  de  Materiaalhaven  
gelopen.  Daar  aan  de  buitenkant  van  de  dijk  vond  ik  een  heerlijk  rustig  plekje  waar  je  je  alleen  op  de  
wereld  waant.  Alleen  met  alle  vogels,  want  het  water  zat  vol  met  meerkoeten.  De  meerkoeten  die  steeds  
onder  water  doken,  maakten  een  prachtig  geluid  en  het  was  heerlijk  om  ze  rustig  door  de  verrekijker  te  
bekijken.  Het  water  parelde  schitterend  van  hun  zwarte  verenpak  af  en  de  grote  blauwachtig  gekleurde  
poten  waren  ook  mooi  te  zien.

Zestienstippelig  lieveheersbeestje

Half  maart  2020  had  ik  weer  heel  veel  behoefte  aan  buiten  zijn,  in  die  rare  eerste  periode  van  lockdown  
vanwege  corona.  Toen  was  de  dijk  langs  het  Beekmanpad  wel  weer  open,  maar  het  eigenlijke  
IJsselplekje,  de  strekdam  vanaf  het  Beekmanpad  op  lopen  was  niet  mogelijk  door  het  hoge  water.  Meer  
naar  het  noorden,  op  de  Schellerdijk,  was  ik  met  Merijn  (m’n  jongste  zoon  van  11  jaar)  richting  het  
aanlegpunt  van  het  Kleine  Veer  gelopen  voor  zover  dat  kon.  De  weg  stond  onder  water  en  er  was  een  
brede  aanspoelselzone.  De  watervlakte  was  zeer  indrukwekkend;;  dan  voel  je  echt  de  kracht  van  het  
water  in  de  rivier.  Het  was  gelukkig  vriendelijk  en  zonnig  weer,  dus  Merijn  was  lekker  aan  het  struinen  en  
zocht  naar  mooie  takken.  

En  toen  ontdekte  hij  op  wat  slakjes  in  het  strooisel  allemaal  lieveheersbeestjes  die  zich  koesterden  in  de  
zon  (figuur  1)!  Een  heel  bijzonder  gezicht.  Thuis  hebben  we  opgezocht  wat  voor  slakken  en  lieve-
heersbeestjes  het  waren.  Het  bleek  het  zestienstippelig  lieveheersbeestje  (Tytthaspis  sedecimpunctata)  

Varia van het IJsselplekje en omgeving 
Column  door  Loekie  van  Tweel-Groot

Figuur 1:  Spitse moerasslak met zestienstippelig 
 lieveheersbeestje in aanspoelsel langs de IJssel. 
 foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 2:  Diepe scheuren in de klei, uiterwaarden bij het  
 IJsselplekje 
 foto: foto: Loekie van Tweel-Groot
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te  zijn.  Dat  is  een  heel  klein  lieveheersbeestje,  maar  zo’n  2,5  tot  3,0  mm  lang.  Het  is  wel  echt  een  
typisch  lieveheersbeestje,  mooi  bol  en  rond,  met  crèmekleurige  of  beige  dekschilden  en  veel  stipjes.  In  
het  midden  tussen  de  dekschilden  heeft  hij  een  zwarte  naad  of  band.  Per  dekschild  zijn  acht  stippen  
aanwezig  (jawel,  vandaar  het  zestienstippelig  lieveheersbeestje),  maar  de  onderste  drie  zijn  meestal  
verbonden  tot  een  golvende  streep.  Hij  overwintert  in  bladstrooisel  of  in  de  lage  kruidlaag.  Deze  
lieveheersbeestjes  waren  misschien  verrast  door  het  hoge  water  en  daardoor  meegelift  op  de  takjes  en  
slakjes.  Vanaf  april  is  het  zestienstippelig  lieveheersbeestje  weer  vaker  te  zien.

De  naam  van  het  slakje  was  lastiger  te  achterhalen.  In  de  Veldgids  Slakken  en  mossels  (KNNV-uitgave)  
leek  hij  nog  het  meest  op  de  Chinese  moerasslak.  Ik  heb  de  waarneming  maar  op  het  forum  van  
Waarneming.nl  gezet  en  al  snel  kwam  er  een  reactie.  De  Chinese  moerasslak  is  veel  groter.  Ik  dacht  
dat  het  niet  de  spitse  of  stompe  moerasslak  kon  zijn,  omdat  die  allebei  spiraalbanden  hebben,  maar  dat  
hoeft  helemaal  niet.  De  aan-  of  afwezigheid  van  spiraalbanden  is  afhankelijk  van  de  ouderdom  en  van  
het  biotoop  waarin  ze  leven.  Doordat  de  slak  hele  bolle  windingen  heeft  is  het  de  spitse  moerasslak  
(Viviparus  contectus).  Leuk,  weer  een  raadsel  opgelost!

Tijgertaaiplaat  en  droogtescheuren

Op  19  april  ging  ik  met  Merijn  weer  naar  het  IJsselplekje.  Het  was  alweer  een  heel  lange  periode  met  
droog  weer.  Dat  droge  en  warme  weer  was  heerlijk  in  de  lockdown,  zodat  we  elke  dag  tussen  de  middag  
heerlijk  in  de  achtertuin  ons  broodje  konden  eten  en  de  jongens  even  konden  rennen  op  het  veldje  en  in  
de  bosjes  achter  ons  huis  konden  struinen.  Maar  voor  de  natuur  was  en  is  het  nog  steeds  een  groot  
probleem.  We  konden  onze  ogen  niet  geloven  toen  we  zo  half  april  al  diepe  scheuren  zagen  in  de  klei  
(figuur  2)!  Het  water  in  het  inhammetje  stond  ook  al  enorm  laag.  En  dat  een  maand  na  het  hoge  water.  
De  wilgen  waren  onderaan  nog  helemaal  grijs  gekleurd  van  de  opgedroogde  klei.  Pas  twee  meter  hoger  
werden  ze  mooi  lichtgroen  van  de  blaadjes  en  geel  van  de  bloeiende  wilgenkatjes.

Bijzonder  was  het  om  in  het  voorjaar  een  paddenstoel  te  vinden  op  een  wilgenstronk  die  niet  zolang  
daarvoor  nog  onder  water  had  gestaan.  Het  bleek  de  tijgertaaiplaat  (Lentinus  tigrinus)  te  zijn  (figuur  3),  
een  mooie  witte  paddenstoel  met  zwarte  schubjes  op  de  hoed.  De  tijgertaaiplaat  komt  vooral  voor  in  het  
rivierengebied,  in  wilgenvloedbossen,  dus  het  IJsselplekje  voldoet  daar  goed  aan.  In  het  najaar  is  hij  net  
als  de  meeste  paddenstoelen  ook  veel  te  vinden,  maar  deze  soort  komt  het  hele  jaar  wel  voor,  dus  ook  
in  het  voorjaar  als  de  omstandigheden  gunstig  zijn.

Figuur 3:  Tijgertaaiplaat. 
 foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 4:  Groot warkruid. 
 foto: Loekie van Tweel-Groot
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Groot  warkruid

Begin  juni  fietste  ik  over  de  dijk  van  het  Beekmanpad  en  zag  onder  aan  het  talud  langs  de  rietstrook  
van  het  water  een  hele  grote  plek  met  groot  warkruid  (Cuscuta  europaea)  (figuur  4).  Groot  warkruid  is  
een  parasiet,  een  plant  zonder  bladgroen  en  zelfs  zonder  wortels.  Hij  is  dus  compleet  afhankelijk  van  de  
waardplant,  meestal  grote  brandnetel  (Urtica  dioica).  Groot  warkruid  is  ook  een  typische  plant  van  de  
grote  rivieren  en  komt  in  de  ruigtes  en  op  de  ruigtekruiden  in  het  rivierdal  voor.  Zo  begin  juni  waren  de  
planten  nog  heel  licht,  geel/crèmekleurig  en  waren  ze  nog  volop  aan  het  groeien  en  ranken  aan  het  
vormen.  De  bloemen  komen  wat  later,  en  dan  wordt  de  kleur  van  de  stengels  vaak  wat  roder.  Nu  was  dat  
onderaan  al  een  beetje  te  zien.

Grote  groene  sabelsprinkhaan

In  augustus  en  september  is  op  de  dijk  van  het  Beekmanpad  bij  een  beetje  zonnig  weer  in  de  namiddag  
altijd  de  grote  groene  sabelsprinkhaan  (Tettigonia  viridissima)  (figuur  5)  te  horen.  Op  de  haakse  hoek  
met  de  bankjes  wordt  bij  het  maaien  altijd  een  stukje  wat  hoger  gras  en  ruigte  met  brandnetel  
gespaard.  En  dat  is  de  plek  waar  het  altijd  wemelt  van  de  grote  groene  sabelsprinkhanen.  Als  je  daar  
even  rustig  bij  gaat  staan,  zijn  er  al  snel  tientallen  te  vinden.  Goed  zoeken,  want  ze  hebben  een  
echte  schutkleur.  Ik  verbaas  me  ook  altijd  over  de  grootte,  het  zijn  echt  heel  grote  sprinkhanen!  Hun  
totale  lengte  inclusief  de  vleugels  kan  bijna  8  cm  zijn.  De  sabel  bij  de  mannetjes  is  echt  imposant  en  het  
is  mooi  om  eens  rustig  te  bekijken  hoe  ze  dat  mooie  geluid  maken  door  het  tegen  elkaar  bewegen  van  
hun  voorvleugels.  

Eind  augustus  2020  had  ik  weer  even  heerlijk  zitten  mijmeren  op  mijn  IJsselplekje  op  het  baken.  Dan  
blijkt  maar  weer  dat  de  natuur  je  zo  ver  tot  rust  brengt,  dat  je  daarna  weer  veel  meer  voor  alles  
openstaat.  Op  de  terugweg  fietste  ik  over  de  Oldeneelweg  naar  het  noorden.  Aan  de  westkant  van  de  
weg  staan  heel  mooi  gevormde  knotwilgen  waar  allerlei  andere  planten  in  en  op  te  vinden  zijn.  In  deze  
periode  van  het  jaar  had  de  hop  (Humulus  lupulus)  prachtige  hopbellen  gevormd  (figuur  6).  Ik  stopte  
even  om  er  bewust  van  te  genieten  en  wat  foto’s  te  maken.  En  als  je  dan  zo  aan  het  kijken  bent  valt  je  
oog  als  vanzelf  op  veel  meer  moois.

Figuur 5:  Grote groene sabelsprinkhaan op grote brandnetel. 
 foto: Loekie van Tweel-Groot

Figuur 6:  Bellen van de hop. 
 foto: Loekie van Tweel-Groot
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Tomatenmijt  op  bitterzoet

Ik  zag  wat  bitterzoet  (Solanum  dulcamare)  met  rode  besjes.  Maar  ook  leken  aan  diezelfde  sliert  van  de  
bitterzoet  een  soort  groene  bloempjes  voor  te  komen.  Na  goed  kijken  bleek  het  inderdaad  aan  de  
bitterzoet  zelf  te  zijn.  De  bloemen  waren  niet  meer  mooi  paars  met  geel,  maar  vormden  een  soort  
heksenbezems,  een  verwarde  massa  van  wit-behaarde  takjes  en  blaadjes  (figuur  7).  Ik  dacht  al  snel  aan  
een  gal,  maakte  wat  foto’s,  nam  een  klein  stukje  mee,  en  ben  thuis  meteen  de  gallenboeken  ingedoken.  
Daar  bleek  het  de  gal  van  de  tomatenmijt  te  zijn,  (Aceria  lycopersici  of  Eriophyes  lycopersicae).  De  
tomatenmijt  zorgt  ervoor  dat  er  fyllodie,  bladzucht,  optreedt.  Ook  op  tomaten  is  deze  mijt  uiteraard  wel  
te  vinden.  Hij  zorgt  daar  voor  een  witbehaarde  vergroeiing.  Van  een  goede  tomatenoogst  komt  dan  niet  
veel  meer  terecht.  Zelf  heb  ik  hem  gelukkig  nog  nooit  op  tomaten  gezien,  ook  niet  op  ons  moestuin-
complex.  Laat  hem  maar  lekker  af  en  toe  op  een  bitterzoet  zitten,  dat  levert  weer  een  bijzonder  beeld  
op.

De  afgelopen  zomer  overziend  blijkt  toch  maar  weer  dat  in  je  directe  omgeving  iedere  keer  weer  wat  
nieuws  en  moois  te  zien  is  in  de  natuur.  Gewoon  in  m’n  achtertuin,  maar  ook  op  wandel-  of  fietsafstand,  
als  je  er  maar  open  voor  staat.  Natuurlijk  geven  de  echt  grote  natuurgebieden  een  andere  

dimensie  en  beleving,  en  is  het  
geweldig  om  daar  zo  heel  af  en  
toe  nog  eens  te  komen.  En  
stiekem  blijf  ik  er  ook  van  dromen  
om  ooit  weer  eens  naar  Ierland  
(Connemara)  te  kunnen  gaan.  Die  
droom  mag  er  zijn  en  blijven,  op  
de  achtergrond.  Tot  die  tijd  laat  
ik  me  verrassen  door  alle  mooie  
ontdekkingen  in  de  directe  
omgeving,  stel  ik  me  daarvoor  
open,  en  geniet  van  al  het  moois  
van  de  natuur  hier  in  Zwolle.  Ik  
hoop  dat  jullie  met  me  mee-
genieten  op  jullie  eigen  
struintochten  en  van  jullie  eigen  
natuurbelevenissen!

Figuur 7:  Tomatenmijt op bitterzoet. foto: Loekie van Tweel-Groot

Vers van de pers: Libellen in Overijssel
Op  2  december  2020  verscheen  bij  de  KNNV  Uitgeverij  het  boek  Libellen  in  Overijssel,  geschreven  door  
Evert  Ruiter  (voorzitter  KNNV  Zwolle),  Gabi  Milder-Mulderij  (bestuurslid  KNNV  en  redactielid  ZNT)  en  
Martijn  Bunskoek.  De  fotografie  is  grotendeels  verzorgd  door  Alex  Huizinga.  De  redactie  was  in  
handen  van  Wim  Bakker  en  Paul  Knolle.  Het  boek  bevat  veel  informatie  over  de  waterrijke  gebieden  in  
Overijssel  en  beschrijvingen  van  alle  libellen  die  daar  voorkomen,  verspreidingskaarten  en  vele  prachtige  
foto’s.

Overijssel  is  een  libellenrijke  provincie.  Van  de  71  in  Nederland  waargenomen  soorten  komen  er  maar  
liefst  65  in  Overijssel  voor.  Bij  het  boek  horen  acht  wandelingen  door  de  mooiste  Overijsselse  
libellengebieden.  De  wandelingen  staan  in  het  boek,  maar  zijn  ook  als  pdf  te  downloaden  vanaf  de  
website  van  de  KNNV  Uitgeverij.  Het  boek  wordt  warm  aanbevolen  aan  alle  natuurliefhebbers  in  
Overijssel.  ISBN  9789050117739,  €  34,95.
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Even voorstellen: Henriëtte van der Velde, 
secretaris IVN Zwolle

In  oktober  2020  ben  ik  begonnen  als  secretaris  in  het  bestuur  van  IVN  
Zwolle,  als  opvolgster  van  Gerda  Boonstra.  In  de  ledenvergadering  is  mijn  
benoeming  inmiddels  goedgekeurd.  Ook  heb  ik  de  ledenadministratie  al  
overgenomen,  dus  is  het  hoog  tijd  dat  ik  mij  even  ga  voorstellen.

Mijn  naam  is  Henriëtte  van  der  Velde.  Ik  ben  61  jaar,  weduwe,  moeder  
van  drie  kinderen  (+  aanhang),  oma  van  twee  vrolijke  peuterdametjes  

en  sinds  6  oktober  jl.  ook  van  een  prachtige  kleinzoon.  Vanaf  2017  woon  ik,  samen  met  poes  Pelusa,  in  
Zwolle-Zuid  waar  ik  tot  nu  toe  voornamelijk  bezig  ben  geweest  met  het  verbouwen  van  mijn  huis  en  tuin  
(ja,  ik  ben  een  klusser..).  Uiteraard  heb  ik  vorig  jaar  een  Tuiny  Forest  geplant.  Tuiny  Forests  zijn  inheem-
se  microbosjes  van  6  m   die  te  bestellen  zijn  bij  het  IVN.

De  vogelzangcursus  was  een  van  mijn  eerste  activiteiten  buitenshuis  in  Zwolle.  Ik  ben  meteen  lid  
geworden  van  het  IVN.  Die  cursus  vind  ik  helemaal  geweldig.  Jammer  dat  hij  dit  jaar  niet  door  kon  gaan.  
Ik  heb  de  indruk  dat  IVN  Zwolle  een  club  met  leuke  mensen  is,  waarvoor  ik  mij  graag  wil  inzetten.

Op  het  gebied  van  natuurkennis  ben  ik  een  beginner,  maar  als  secretaris  heb  ik  ruime  ervaring:  als  
vrijwilliger  onder  andere  bij  studentenroeivereniging  Gyas  in  Groningen,  bij  een  buurtvereniging,  bij  het  
opstarten  van  een  speel-o-theek,  bij  de  Vereniging  Borstvoeding  Natuurlijk.  Ook  in  mijn  werk  heb  ik  veel  
secretariële  ervaring  opgedaan:  als  bibliothecaris,  als  directiesecretaresse  bij  belastingadviseurs,  als  
bestuurssecretaris  bij  een  cultuurinstelling  en  als  kassamedewerker  bij  een  theater,  waar  ik  onder  andere  
het  kaartverkoopsysteem  en  de  vriendenadministratie  beheerde.  

Het  coronavirus  maakt  een  persoonlijke  kennismaking  voorlopig  helaas  niet  mogelijk.  Jullie  zullen  het  
moeten  doen  met  een  fotootje  en  de  toezegging  dat  ik  mijn  best  zal  doen  het  secretariaat  en  de  
ledenadministratie  van  de  vereniging  zo  goed  mogelijk  te  beheren.  En  je  mag  me  natuurlijk  mailen!  
secretaris@ivnzwolle.nl.

Recti!catie
In  ZNT  2020  nr.  1  staat  in  het  In  memoriam  voor  Hendrikus  van  der  Laan  (pp.  24-25)  helaas  een  fout.  
Er  staat:  “Hendrikus  was  dienstweigeraar.  In  die  tijd  kwam  je  dan  in  de  gevangenis.  Daar  heeft  hij  dan  
ook  te  lang  in  gezeten.”  Er  had  moeten  staan:

“Hendrikus  vervulde  vervangende  dienstplicht  nadat  hij  was  erkend  als  gewetensbezwaarde.  Hij  
verrichtte  landarbeid  in  ‘dienstweigeraarskampen’.”

Toelichting
Tot  1997  kregen  alle  Nederlandse  jongens  voor  hun  18e  jaar  een  oproep  om  gekeurd  te  worden  voor  
militaire  dienst.  Als  je  werd  goedgekeurd,  moest  je  in  principe  in  dienst  gaan.  Vanaf  1923  was  er  één  
uitzondering:  je  kon  erkend  worden  als  gewetensbezwaarde.  Die  erkenning  kreeg  je  alleen  als  je  
tegenover  de  betreffende  commissie  had  duidelijk  gemaakt  dat  je  nooit  aan  enige  vorm  van  militair  
geweld  zou  willen  deelnemen.  Je  moest  dan  aangeven  dat  je  ook  niet  zou  willen  meestrijden  in  de  
krijgsmacht  als  Nederland  zou  worden  aangevallen  door  bijvoorbeeld  een  hernieuwd  nazi-Duitsland  of  
door  de  Sovjetunie.  De  vervangende  dienstplicht  voor  erkend  gewetensbezwaarden  duurde  een  derde  
langer  dan  de  militaire  dienstplicht.
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In  de  volksmond  werden  erkend  gewetensbezwaarden  tegen  militaire  dienst  ‘dienstweigeraar’  genoemd,  
evenals  dienstweigeraars  met  andere  motieven.  Er  waren  bijvoorbeeld  jongens  die  militaire  dienst  
weigerden,  maar  niet  tegen  elk  militair  geweld  waren.  Zij  zouden  bijvoorbeeld  wel  willen  vechten  tegen  
een  invasie  door  nazi-Duitsland  of  door  de  Sovjetunie,  maar  niet  tegen  de  Indonesische  republikeinen  
onder  Soekarno;;  die  vochten  in  1945-1949  tegen  het  koloniale  Nederlandse  gezag.  Deze  dienst-
weigeraars  werden  veroordeeld  tot  een  gevangenisstraf.  Voordat  in  1923  de  Wet  gewetensbezwaarden  
militaire  dienst  van  kracht  werd,  kregen  alle  dienstweigeraars  gevangenisstraf.  Erkenning  als  gewetens-
bezwaarde,  dus  dat  je  aan  geen  enkel  militair  geweld  wilde  deelnemen,  was  toen  nog  niet  mogelijk.

Gaaien gezocht door  Gerrit  Gerritsen
De  vogelwereld  om  ons  heen  verandert  continu.  Voorheen  schuwe  bosvogels,  zoals  merels  en  
gaaien,  zijn  inmiddels  normale  stadsvogels.  Ik  woon  sinds  1987  in  het  Veeralleekwartier  en  heb  gaaien  
hier  steeds  algemener  zien  worden.  Deze  geheimzinnige  soort  begon  in  toenemende  mate  mijn  aandacht  
te  trekken.  Er  kwamen  vragen  bij  me  op:  A.  Hoeveel  leven  er  in  de  wijk?  B.  Zijn  ze  hier  het  hele  jaar?  C.  
Hoe  oud  worden  ze?  Een  rijtje  vragen  is  snel  gemaakt.

Om  deze  vragen  te  beantwoorden,  helpt  het  als  je  de  gaaien  individueel  kunt  herkennen.  Daarom  vang  
ik  sinds  een  aantal  jaren  de  gaaien  in  onze  tuin  en  ring  ik  ze  met  een  unieke  kleurringcombinatie  (figuur  
1  en  2).  Die  combinatie  bestaat  uit  een,  twee  of  drie  gekleurde  ringen  aan  dezelfde  poot.  Aan  de  
andere  poot  doe  ik  een  officiële  metalen  ring  van  het  Vogeltrekstation.  Ik  gebruik  de  kleuren  wit,  rood,  
geel,  blauw  en  lichtgroen.  Bij  de  combinaties  met  twee  kleuren  kan  ik  dezelfde  kleur  tweemaal  
gebruiken,  dus  bijvoorbeeld  rode  of  witte  boven  elkaar.  Ik  heb  inmiddels  50  gaaien  kunnen  kleurringen.

Zoals  het  nu  lijkt,  blijft  een  groot  deel  van  de  gaaien  het  hele  leven  in  de  wijk  waar  ik  ze  ringde,  het  
Veeralleekwartier.  Maar  ik  heb  ook  drie  waarnemingen  ontvangen  van  gaaien  die  ik  van  kleurringen  
voorzag  en  die  door  anderen  elders  in  Zwolle  aan  mij  zijn  gemeld.  Dit  geldt  voor  de  gaaien  in  de  beide  
foto’s.  Ik  ben  de  enige  in  Zwolle  die  gaaien  individueel  met  gekleurde  ringen  merkt.  Gaaien  zijn  schuwe  
en  beweeglijke  vogels  die  een  groot  deel  van  het  jaar  moeilijk  waar  te  nemen  zijn,  laat  staan  dat  hun  
kleurringen  zijn  af  te  lezen.  Maar  dat  verandert  als  het  blad  van  de  bomen  is.  Ook  hebben  gaaien  
inmiddels  de  voertafels  in  onze  tuinen  ontdekt.

Met  de  winter  voor  de  boeg,  vraag  ik  jullie  
daarom  mee  te  gaan  zoeken  naar  gaaien  met  
kleurringen  aan  de  poten  en  zo  samen  onze  
kennis  over  de  Zwolse  gaaien  te  vergroten.  Ik  
ontvang  graag  iedere  waarneming  van  een  gaai  in  
Zwolle,  ook  als  hij  geen  kleurringen  heeft.  Zie  je  een  
vogel  met  kleurring(en)  noteer  dan  of  die  ringen  om  
de  linker-  of  de  rechterpoot  zitten  en  noteer  de  
kleuren,  van  boven  naar  beneden.  Een  foto  van  een  
gaai  met  kleurringen  is  natuurlijk  helemaal  super.

Alvast  dank  voor  jullie  hulp.  Als  ik  voldoende  
waarnemingen  ontvang,  zal  ik  een  verslagje  maken  
voor  het  ZNT.  Met  vriendelijke  groet,

gerritjgerritsen@gmail.com

Figuur 1 (links):  Gaai met blauwe ring om de rechter 
  poot en een metalen ring om de 
  linkerpoot. foto: Henny van Vilsteren

Figuur 2 (rechts): Gaai met van boven naar beneden  
  een witte en een gele ring om de 
  linkerpoot en de metalen ring om de 
  rechterpoot.  foto: Arjan Smabers
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Wolzwevers, Bombyliidae  door  Peter  van  Dam
Ze  vallen  pas  op  als  je  vanuit  de  tuinstoel  geniet  van  al  die  bloeiende  planten  en  hun  bezoekers.  Ineens  
is  er  een  vliegend  insect  met  een,  zo  lijkt  het,  lange  steeksnuit  (figuur  1).  Hij  zweeft  als  een  zweefvlieg  
en  ziet  er  wollig  uit.  Dit  wonderlijke  insect  heeft  echter  geen  steeksnuit!  Wat  eruitziet  als  een  steeksnuit  
is  een  lange  tong,  die  altijd  ver  uitsteekt  voor  de  kop  van  het  dier.  Deze  wolzwever,  want  zo  heet  hij,  is  
zeker  geen  steker  (figuur  2)!

In  welk  boek  over  insecten  je  ook  zoekt,  je  vindt  maar  weinig  informatie  over  wolzwevers.  Maar  wat  je  
dan  vindt,  is  meteen  interessant.  Wolzwevers  zijn  vliegen.  Ze  hebben  twee  vleugels  en  twee  stompjes  
(halters),  orgaantjes  op  plekken  waar  andere  vliegende  insecten  hun  derde  en  vierde  vleugels  hebben.  
Halters  horen  bij  vliegen  (tweevleugeligen).  Wolzwevers  horen  niet  bij  de  zweefvliegen,  eveneens  twee-
vleugeligen,  zoals  hun  gedrag  wellicht  doet  vermoeden.  Als  je  het  diertje  observeert,  zie  je  dat  het  met  
minimaal  twee  poten  de  bloem  vasthoudt.  Zweefvliegen  hebben  die  steun  niet  nodig.

Het  aantal  soorten  wolzwevers  in  ons  land  is  bijna  per  boek  anders.  Als  laagste  aantal  worden  9  soor-
ten  genoemd,  terwijl  EIS  ongeveer  20  soorten  en  ondersoorten  bespreekt.  EIS  staat  voor  Kenniscentrum  
Insecten  en  andere  ongewervelden  in  Leiden.  Als  je  op  Internet  via  een  zoekmachine  bij  wolzwevers  op  
afbeeldingen  klikt,  zie  je  een  fraai  overzicht  van  de  variatie  in  soorten.  Niet  alle  wolzwevers  hebben  een  
lange  tong  om  nectar  uit  bloemen  te  zuigen.  Dat  maakt  het  herkennen  van  die  soorten  een  stuk  
moeilijker.  Sommige  zijn  geheel  kaal.  Andere  zien  er  wollig  uit  als  een  hommel.

Wolzwevers  parasiteren  op  andere  insecten.  Niet  op  volwassen  exemplaren,  maar  wel  op  hun  larven.  De  
manier  waarop  ze  parasiteren  en  op  welke  diertjes  kent  veel  variatie.  Veel  wolzwevers  leggen  eitjes  bij  
de  nestingang  van  graafbijen.  De  larven,  die  uit  de  eitjes  komen,  kruipen  naar  de  nestcellen  met  
bijenlarven  en  eten  de  inhoud  op.  

Er  zijn  wolzwevers  die  als  larve  twee  fasen  doormaken.  Eerst  zijn  ze  beweeglijk  en  eten  ze  de  eieren  van  
de  graafbijen.  Dan  worden  ze  onbeweeglijk  en  eten  van  de  nectar  en  het  stuifmeel  dat  voor  de  
bijenlarve  was  bestemd.  Het  verschijnsel  in  de  natuur  dat  een  larve  op  twee  manieren  het  larvenstadium  
doorbrengt  heet  hypermetamorfose.

Figuur 1:  Een wolzwever met lange tong voor een blauwe  
 druif. 
 foto: Peter van Dam 

Figuur 2:  Een wolzwever met lange tong van boven 
 gezien; de beide vleugels zijn duidelijk 
 aanwezig. 
 foto: Peter van Dam 
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Niet  alle  wolzwevers  leven  van  graafbijen.  Andere  bezoeken  sprinkhanen  of  mieren.  In  mierennesten  
hebben  de  larven  van  wolzwevers  schijnpoten.  Waarschijnlijk  dienen  die  ervoor  om  zich  snel  te  kunnen  
verplaatsen  in  het  mierennest.  Om  te  ontkomen  aan  hun  gastheren?

Muurrouwzwever,  Anthrax  anthrax
Muurrouwzwevers  zijn  wolzwevers  zonder  de  vooruit  stekende  tong  (figuur  3).  Antrax  is  de  wetenschap-
pelijke  naam  voor  miltvuur,  een  nare  ziekte.  Anthrax  wordt  tegenwoordig  gezien  als  mogelijk  ‘wapen’  
van  terroristen.  
Al  in  1781  gaf  natuuronderzoeker  Schrank  de  naam  Antrax  aan  de  rouwzwevers.  De  muurrouwzwever  
kreeg  de  naam  ook  als  soortnaam.  Samen  werd  het  Anthrax  anthrax.  Niets  gevaarlijks!  Anthrax  is  ook  
het  Griekse  woord  voor  steenkool  en  voor  steenpuist.  

Op  het  eerste  gezicht  is  de  muurrouwzwever  helemaal  pikzwart,  maar  vele  hebben  toch  witte  vlekjes  op  
het  achterlijf  en  de  vleugels  (figuur  4).  Opvallend  is,  dat  dit  insect  altijd  met  gespreide  vleugels  zit.  In  
steden  zit  hij  op  door  de  zon  beschenen  muren  en  schuttingen.

De  muurrouwzwever  zoekt  naar  de  rosse  metselbij  of  de  gehoornde  metselbij  voor  zijn  voortplanting.  
Wij  zien  dat  bij  bijenflats.  Daarop  komen  altijd  wel  een  of  meer  muurrouwzwevers  af.  Ze  kruipen  er  zelfs  
uit  hun  pop!

De  metselbijen  maken  broedcellen  in  een  holte.  In  elke  cel  stoppen  zij  stuifmeel  en  leggen  daarop  een  
eitje.  Tussen  twee  cellen  komt  een  ‘gemetseld’  wandje.  De  muurrouwzwever  leggen  eitjes  in  dezelfde  
holte.

Muurrouwzwevervrouwtjes  verzamelen  korrels  zand  tussen  de  haartjes  aan  hun  achterlijf.  Dan  staan  
ze,  vliegend  als  een  kolibrie,  stil  voor  een  holte  en  bewegen  het  achterlijf  razendsnel  naar  voren.  Hierbij  
werpen  ze  het  zand  en  de  eitjes  naar  binnen.  Wellicht  helpt  het  zand  bij  het  mikken  en  het  vaart  geven  
aan  de  eitjes.  Sommige  komen  meer  dan  5  cm  diep  in  de  holte  terecht.  Een  larve  van  de  muurrouw-
zwever  laat  zich  insluiten  en  kruipt  op  de  larve  van  de  metselbij  als  die  zich  verpopt.  Daarna  wordt  de  
prooi  leeggezogen.  

Figuur 3:  Een muurrouwzwever van opzij: zonder 
 vooruitstekende tong en eveneens twee vleugels. 
 foto: Peter van Dam 

Figuur 4:  Een muurrouwzwever op een bijenflat. 
 foto: Peter van Dam 
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De  larve  van  een  rouwzwever  maakt  drie  metamorfoses  door.  Eerst  lijkt  hij  op  een  rups  en  daarna  op  de  
larve  van  een  kever.  De  laatste  vorm  heeft  op  de  kop  een  stekelkam  om  met  kracht  uit  de  cocon  en  uit  
de  cellen  te  ontsnappen.  

Regelmatig  groeien  er  meer  larven  op  in  dezelfde  holte.  Als  een  muurrouwzwever  uit  de  eigen  pop  is  
gekropen,  wil  hij  zo  snel  mogelijk  naar  buiten.  Dan  kan  het  gebeuren  dat  de  ene  muurrouwzwever  een  
soortgenoot  voor  zich  uit  duwt.

Sommige  rouwzwevers  leggen  wel  1000  eitjes  op  een  dag!  Nadat  ze  de  holte  hebben  verlaten,  moeten  
ze  eerst  hun  vleugels  oppompen  om  te  kunnen  vliegen.  Op  dat  moment  zijn  ze  weerloos.  Vele  vallen  ten  
prooi  aan  springspinnen,  zoals  de  zebraspin.

IVN Natuurgidsenopleiding succesvol afgerond 
ondanks coronacrisis   door  Renée  Cornelis
De  diplomering
De  klus  is  geklaard!  Op  maandagavond  5  oktober  2020  is  de  IVN  natuurgidsenopleiding  sfeervol  
afgesloten  in  de  Nooterhof.  Na  ruim  20  intensieve  opleidingsmaanden  hebben  17  gidsen  hun  diploma  
in  ontvangst  genomen.  Het  aantal  genodigden  was  helaas  zeer  beperkt  in  verband  met  de  maatregelen  
tegen  COVID-19.  De  diplomering  vond  ook  om  die  reden  buiten  plaats.  Gelukkig  werkte  het  weer  goed  
mee.  De  paar  kleine  miezerbuitjes  waren  geen  probleem  onder  de  twee  aan  elkaar  gekoppelde  
tentzeilen,  door  Landschap  Overijssel  activiteitendaken  genoemd.  De  kerstversiering  en  het  kleine  
gezelschap  zorgden  voor  een  fijne  en  intieme  sfeer  (figuren  1-3).

In  dikke  jassen  op  de  kou  gekleed,  genoot  het  gezelschap  eerst  van  een  gezamenlijk  buffet.  Mike  
Hirschler,  van  landelijk  IVN,  opende  daarna  het  officiële  programma.  De  geslaagden  werden  vervolgens  
persoonlijk  toegesproken  door  hun  mentor  of  begeleider  van  de  educatieve  eindopdracht.  Als  dank  voor  
alle  energie  die  zowel  de  cursisten  als  het  opleidingsteam  in  de  opleiding  hebben  geïnvesteerd,  was  er  
voor  iedereen  een  biologisch  bloembollenpakket.  Net  als  de  bollen  kunnen  de  gidsen  nu  tot  bloei  komen  
en  daar  gaan  we  samen  van  genieten.  De  cursisten  hadden  voor  elk  van  de  leden  van  het  opleidings-
team  als  bedankje  een  IVN-groene  handdoek  met  ieders  naam  erop.  Ten  slotte  verwelkomde  Hans  de  
Jong,  namens  het  bestuur  van  IVN  Zwolle,  de  14  kersverse  gidsen  bij  de  Zwolse  IVN-afdeling.  De  andere  
drie  geslaagden  hebben  voor  een  andere  afdeling  bij  ons  hun  opleiding  gedaan.  Dit  betreft  de  IVN  
afdelingen  Hardenberg-Mariënberg,  Noordwest-Overijssel  en  Zuidlaren.  Daar  gaan  vast  nog  mooie  
samenwerkingen  uit  voortkomen!

We  danken  de  Milieuraad  Zwolle  voor  het  beschikbaar  stellen  van  de  Nooterhof  en  Landschap  Overijssel  
voor  het  gebruik  van  de  activiteitendaken.  Catering  de  Korenbloem  verzorgde  het  vegetarische  buffet.  
De  bloembollen  kwamen  van  Natural  Bulbs.

De  laatste  lesblokken  voor  de  coronacrisis
Na  het  eerste  opleidingsjaar  en  een  veldweekend  in  Orvelte  (beide  beschreven  in  ZNT  2019-2),  hebben  
de  cursisten  zich  tijdens  de  laatste  twee  lesblokken  verdiept  in  de  ecologie  en  het  lezen  van  het  
landschap.  In  kleine  mentorgroepjes  pasten  ze  de  theorie  uit  de  lessen  toe  in  hun  eigen  onderzoeks-
gebied.  Uiteindelijk  gaven  de  gidsen  in  opleiding  daar  een  afsluitende  mini-excursie  voor  de  hele  groep.  
Zo  zijn  gezamenlijk  acht  heel  verschillende  gebieden  bezocht.  Hierdoor  realiseerden  we  ons  weer  dat  de  
variatie  in  landschappen  rondom  Zwolle  groot  is.  Niet  voor  niets  was  het  thema  van  deze  opleiding  ‘in  
het  voetspoor  van  Eli  Heimans’.  Deze  pionier  op  het  gebied  van  aanschouwelijk  onderwijs  werd  geboren  
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in  Zwolle  en  hij  beklom  eind  19e  eeuw  al  als  klein  jongetje  de  Peperbus.  Het  vergezicht  op  de  
gevarieerde  wijde  omgeving  maakte  diepe  indruk  op  hem  en  wekte  zijn  belangstelling  voor  de  natuur  
rondom  Zwolle.  Hij  trok  er  als  jonge  jongen  vele  malen  op  uit  om  in  de  verschillende  landschappen  de  
natuur  te  beleven.

De  educatieve  eindopdracht  in  coronatijd
Eind  maart  zorgde  de  coronacrisis  voor  een  abrupt  einde  van  het  lesprogramma.  Gelukkig  waren  de  
meeste  lessen  en  eindexcursies  toen  al  gegeven.  De  cursisten  waren  net  met  hun  educatieve  eind-
opdracht  begonnen.  Het  duurde  even  voordat  iedereen  zich  had  aangepast  aan  de  nieuwe  situatie.  Door  
soms  ingrijpende  veranderingen,  zowel  thuis  als  op  het  werk,  kwam  de  benodigde  tijd  voor  de  
opleiding  in  eerste  instantie  wel  eens  in  de  verdrukking.  Ook  moest  in  verband  met  coronamaatregelen  
een  eindopdracht  soms  aangepast  worden.  Toch  hebben  alle  cursisten  met  hun  begeleiders  een  format  
gevonden  om  in  de  1,5  m-maatschappij  regelmatig  af  te  stemmen.  Uiteindelijk  wist  iedereen  genoeg  tijd  
vrij  te  maken  om  het  educatieve  product  af  te  ronden.

Bijeenkomsten  in  kleine  groepen  hervat  na  de  zomervakantie
De  gezamenlijke  bijeenkomsten  werden  wel  gemist  en  dit  leidde  soms  tot  gebrek  aan  motivatie.  Het  
groepsgevoel  was  ver  te  zoeken.  We  waren  dan  ook  allemaal  blij  dat  we  eind  augustus  het  lesprogram-
ma,  in  compacte  vorm,  weer  konden  oppakken.  Om  zowel  de  groepsgrootte  als  de  studievertraging  te  
beperken,  kozen  we  voor  parallelle  sessies  met  maximaal  15  personen.  Op  die  manier  konden  we  de  
laatste  eindexcursies  in  de  onderzoeksgebieden  afronden.  De  laatste  avondles  over  gidsvaardigheden  
werd  naar  buiten  verplaatst.  Het  was  fijn  om  weer  bij  elkaar  te  zijn  en  het  groepsgevoel  kwam  gelijk  
weer  terug.

Figuur 1:  De nieuwe natuurgidsen. Van links naar rechts: Arjen Lensen, Jaap Kaspers, Thea Huisman, Esmee Mooi, Ria  
 Colenbrander, Ria Bos, Johan Houtschild, Roel Suidgeest, Janny Askes, Giel André, Mieke Tielens, Jaap Muil 
 wijk, Erik aan de Stegge, Joanna Spanjersberg. Helaas staan Jenny de Graaf, Ellis van der Zee en Gijs Tijssen  
 niet op de foto. foto: Mirjam Smith 
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Ook  de  presentaties  van  de  educatieve  producten  hebben  we  in  parallelle  sessies  gedaan.  Omdat  het  zo  
jammer  was  dat  ieder  maar  de  helft  van  de  presentaties  kon  bijwonen,  zijn  die  presentaties  voor  elkaar  
gefilmd.  Op  die  manier  kon  toch  iedereen  kennisnemen  van  de  producten  van  alle  medecursisten.

Gevarieerde  educatieve  producten
De  gevarieerde  educatieve  producten  van  deze  lichting  natuurgidsen  geven  een  goed  beeld  van  hun  
diverse  kwaliteiten  en  natuurlijk  ook  van  hun  verschillende  passies.

Esmee  Mooi  van  IVN  Zuidlaren  maakte  een  digitale  wandelroute  voor  natuurgebied  Tusschenwater  bij  
Dwingeloo.  Arjen  Lensen  van  IVN  Noordwest-Overijssel  ontwikkelde  een  onlinecursus  ‘libellen  voor  
beginners’.  Mieke  Tielens  en  Ria  Colenbrander  gingen  aan  de  slag  met  de  IVN-route-app  op  Landgoed  
Soeslo.  Mieke  ontwierp  een  cultuurhistorische  wandeling  en  Ria  een  bomensafari  voor  kinderen.  Joanna  
Spanjersberg  bedacht  ‘escape  the  forest’,  een  variant  op  de  escape  room,  geschikt  voor  jongeren  op  de  
Agnietenberg.

Erik  aan  de  Stegge  maakte  een  stadswandeling  ‘Zwolle  buitengewoon’,  waarin  hij  laat  zien  hoe  de  
natuur  de  stad  in  wil  en  hoe  de  mens  de  natuur  mee  de  stad  in  neemt.  Ellis  van  der  Zee  zette  een  
fietsroute  ‘geniet  van  de  IJssel’  uit.  Gijs  Tijssen  maakte  ‘Schellerdriehoek  beweegt’,  een  draaiboek  met  
activiteitenkaarten  voor  kinderen  in  het  park  in  Zwolle-Zuid.  Janny  Askes  ontwikkelde  een  tocht  voor  
gezinnen  met  onderweg  opdrachten  in  het  teken  van  de  vier  elementen.  Jenny  de  Graaf  heeft  een  
excursie  opgezet  aan  de  hand  van  het  thema  boerengeriefhout.  Giel  André  bedacht  Help  jezelf!,  Help  de  
natuur!,  een  kaartenset  om  jongeren  in  de  psychiatrie  te  laten  ervaren  dat  de  natuur  hen  kan  helpen  als  
ze  niet  lekker  in  hun  vel  zitten.

Jaap  Muilwijk  maakte  voor  natuuractiviteitencentrum  De  Koppel  in  Hardenberg  een  kistje  met  opdrach-
ten  voor  de  jeugd  om  het  park  te  ontdekken.  Thea  Huisman  ontwierp  een  excursie  voor  volwassenen  
over  spinnen.  Ria  Bos  ontwikkelde  voor  kinderen  ‘het  (on)zichtbare  waterleven’,  een  practicum  met  mi-
croscopen  om  slootwater  te  onderzoeken.  Jaap  Kaspers  heeft  spel-  en  doe-opdrachten  voor  kinderen  in  
de  basisschoolleeftijd  gemaakt,  met  als  thema  ‘afkijken  van  de  natuur’.  Johan  Houtschild  ontwikkelde  de  
les  ‘landbouw-kringloop  in  de  (school)moestuin’.  Roel  Suidgeest  ontwierp  het  spel  Rentmeester,  waarbij  
spelers  een  landgoed  tot  bloei  brengen.

Nu  maar  hopen  dat  de  pandemie  snel  voorbij  is  en  we  straks  volop  kunnen  genieten  van  IVN-activiteiten  
met  de  nieuwe  veelbelovende  gidsen!

Figuur 2:  Mirjam Smith spreekt Giel André toe; Roel Suidgeest  
  staat in het midden. 
 foto: Mirjam Smith 

Figuur 3:  Overzichtsfoto van de groep in de  
 ‘tent’. foto: Erik de Kruif 
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Samen werken met Gerard Mostert in het Doepark    
door  Hans  de  Jong

Met  de  in  juli  overleden  Gerard  Mostert  verliezen  we  een  markante  persoonlijkheid.  Dankzij  zijn  
gedrevenheid  voor  behoud  en  versterking  van  het  groen  en  blauw  in  Zwolle,  de  zogenaamde  groene  
vingers,  zijn  grote  inspanningen  en  het  vasthouden  aan  zijn  idealen,  hebben  we  in  Zwolle  en  omgeving  
nog  veel  moois  om  van  te  genieten.  Ongetwijfeld  had  Zwolle  er  op  natuurgebied  minder  fraai  uitgezien  
zonder  zijn  inbreng.  Vanaf  1973  was  Gerard  lid  van  IVN  afdeling  Zwolle  e.o.

Ik  heb  vanaf  2004  het  genoegen  gehad  om  samen  met  
Gerard  te  mogen  werken  aan  een  doorstart  van  de  
Nooterhof  naar  het  Doepark.  Jarenlange  onderhandelingen  
zijn  daaraan  voorafgegaan.  De  oude  idealen  van  de  
vroegere  Nooterhof,  waar  Gerard  ook  al  nauw  bij  betrok-
ken  was,  ‘leren  in  en  van  de  natuur’,  probeerden  wij  een  
modernere  invulling  te  geven.  Dat  genoegen  van  samen-
werken  met  Gerard  sloeg  ook  nog  wel  eens  om  in  onge-
noegen  wanneer  we  van  mening  verschilden.  Het  viel  dan  
niet  altijd  mee  de  gulden  middenweg  te  vinden,  want  
Gerard  was  meer  van  ‘zijn’  weg.  Dat  is  denk  ik  ook  wel  
zijn  kracht  geweest:  “compromis!  ..  compromis..,  heb  ik  
niet  gelijk  dan?”

Ons  eerste  echte  wapenfeit  diende  zich  aan  toen  we  in  
2002  de  ‘eetbare  siertuin’  van  de  Floriade  in  de  
Haarlemmermeer  naar  Zwolle  haalden.  Omdat  Gerard  in  
alles,  folders,  planten,  informatiepanelen  etc.,  wel  iets  
waardevols  zag,  werd  ‘mijn’  (Ineke’s)  auto  
overbeladen.  De  voorstoelen  moesten  we  helemaal  naar  
voren  schuiven  zodat  we,  de  één  met  de  neus  op  het  
stuur,  de  ander  op  het  dashboard,  de  voorwielen  nog  eni-
ge  druk  konden  geven.  Zwalkend  ging  het  
richting  Zwolle.

De  eerste  proefkonijnen  van  Landstede  waren  de  studenten  van  de  kappersopleiding,  toen  nog  aan  de  
Assendorperdijk.  In  onze  wijsheid  vonden  wij  dat  er  in  het  kappersvak  te  veel  chemische  kleurstoffen  
werden  gebruikt.  Dat  kon  beter  en  natuurvriendelijker  met  natuurlijke  kleurstoffen.  De  studenten  zijn  
jaren  in  de  tuinen  actief  geweest  bij  het  onderhoud  van  de  tuinen.  Dan  konden  we  van  de  geteelde  
planten  natuurlijke  kleurstoffen  maken.  De  eerste  maal  kwamen  de  dames  prachtig  uitgedost  met  hoge  
hakjes  en  witte  kleren  de  tuin  in.  Dat  veranderde  al  snel,  toen  het  echte  werk  begon,  waarbij  handen  en  
kleren  vies  mochten  worden.  Aan  het  winnen  van  kleurstof  zijn  we  nooit  toegekomen.  Wel  kwam  er  een  
combinatie  met  het  vak  kunstzinnige  vorming  en  verschenen  er  ook  nog  kunstwerkjes  in  de  tuin  van  de  
studenten.

Heel  wat  ideeën  zijn  uitgedacht,  soms  uitgevoerd  en  soms  mislukt.  Gerard  had  op  het  gebied  van  ‘leren  
in  en  van  de  natuur’  een  enorme  kennis  en  ongeremde  fantasie.  Vaak  kwam  ik  bij  hem  thuis  om  samen  
nieuwe  plannen  te  maken.  Bijna  altijd  kwam  Gerard  met  de  opmerking  ‘daar  moet  ik  nog  een  boek  over  
hebben…’  Na  wat  gestommel  en  gerommel  in  de  boekenkast  kwam  er,  meestal  van  de  tweede  rij,  wel  
een  werkje  waar  iets  nuttigs  in  stond.

Figuur 1:  Gerard Mostert met madeliefje op de 
 Nooterhof. foto: Milieuraad Zwolle
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Ondertussen  had  Cella,  zijn  vrouw,  al  de  koffie  klaargezet  met  de  juiste  samenstelling:  suiker  en  melk.  
Later  heeft  Gerard  me  dit  raadsel  ‘van  iedere  bezoeker  weten  wat  de  samenstelling  van  de  koffie  is’  
onthuld.  In  de  keuken  had  ze  een  briefje  hangen  van  regelmatige  bezoekers  met  hun  koffiewensen.

De  lezers  die  bekend  zijn  in  Zwolle,  weten  dat  we  in  het  Doepark  het  (destijds)  revolutionaire  Earthship  
hebben  gekregen.  Zij  weten  ook  dat  het  voormalige  Doepark  inmiddels  in  uitgeklede  vorm  en  met  inzet  
van  vrijwilligers  van  onder  andere  Milieuraad,  KNNV  en  IVN  open  wordt  gehouden.  

Onder  leiding  van  Gerard  is  destijds  de  na  het  referendum  ‘afgeschreven’  Nooterhof  uit  zijn  as  herrezen.  
Het  zou  passen  bij  de  nalatenschap  van  Gerard,  met  zijn  ‘zienersblik’  en  de  vasthoudendheid  van  een  
terriër,  om  dat  te  herhalen.  Niets  is  moeilijk  voor  hen  die  willen.

Hans  de  Jong  is  voorzitter  IVN  Zwolle  e.o.  /  voormalig  Programma  Manager  Doepark  Nooterhof

Gerda Boonstra nam afscheid als secretaris van 
IVN Zwolle door  Hans  de  Jong
Gerda  Boonstra  heeft  afscheid  genomen  als  secretaris  van  het  bestuur  van  IVN  Zwolle.  In  haar  eigen  
tuin  en  huis,  op  1,5  meter  afstand,  heeft  voorzitter  Hans  de  Jong  Gerda  namens  de  leden  en  het  bestuur  
haar  heel  hartelijk  bedankt  voor  haar  enorme  inzet.  Als  afscheidscadeau  kreeg  zij  een  mooi  boeket  bloe-
men  en  een  prachtig  kunstwerk  van  Roel  Suidgeest.

Met  Gerda  gaat  een  enorme  direct  beschikbare  kennisbron  
voor  het  huidige  bestuur  verloren.  Er  zijn  weinig  ‘takken  
van  sport’  binnen  onze  afdeling  waarmee  Gerda  niet  uit-
bundig  bezig  geweest  is.  Ook  in  Amsterdam  gaat  er  bij  het  
landelijk  IVN  beslist  een  lampje  branden  wanneer  de  naam  
Gerda  valt  in  combinatie  met  Zwolle.  Bij  sommigen  breekt  
misschien  het  zweet  wel  uit.  Als  afdeling  hebben  we  onder  
leiding  van  Gerda  onder  meer  meegedaan  aan  de  pilot  voor  
een  nieuwe  ledenadministratie.  En  bij  pilots  gaat  wel  eens  
wat  fout.  Dan  was  Gerda  een  perfecte  en  heldere  coach  om  
verbeteringen  door  te  voeren.  Samen  plukken  we  daar  nu  
de  vruchten  van.

Ook  binnen  de  vereniging  heeft  Gerda  als  secretaris  wel  
wat  bordjes  verzet,  processen  gestroomlijnd  en  betere  ver-
bindingen  gelegd.  Jaren  geleden  hadden  de  verschillende  
bestuursleden  hun  agenda’s  zo  vol  dat  er  geen  ruimte  leek  
om  samen  te  vergaderen.  Gerda  kwam  op  het  idee  om  het  
vergaderen  dan  maar  te  combineren  met  eten  van  18:00  
tot  uiterlijk  20:30  uur.  Natuurlijk  deden  we  dat  en,  zoals  
dat  gaat  bij  belangrijke  besturen,  op  een  unieke  locatie:  bij  
haar  thuis.  Ideale  omstandigheden  om  altijd  in  een  prima  
sfeer  tot  besluiten  te  komen.  We  gaan  je  missen  Gerda,  als  
mens,  als  secretaris  en  als  kok.

Figuur 1:  Gerda Boonstra in haar achtertuin met  
 het schilderij van Roel Suidgeest en 
 bloemen. foto: Hans de Jong
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Recensie “Wat bomen ons vertellen”, Winnaar Jan 
Wolkersprijs 2020  door  Carin  van  de  Ploeg
Als  je  wilt  weten  hoe  oud  een  boom  is,  moet  je  zijn  jaarringen  tellen  en  het  patroon  van  dunne  en  dikke  
jaarringen  onderzoeken.  In  de  wetenschap  heet  dit  dendrochronologie.  Het  geeft  een  niet  te  onderschat-
ten  bijdrage  aan  ons  begrip  van  de  klimaatgeschiedenis  van  de  aarde,  de  invloed  van  het  klimaat  op  de  
menselijke  beschavingen  in  de  afgelopen  tweeduizend  jaar  en  de  complexe  interactie  tussen  mens  en  
natuur.

Wat  onderzoek  aan  bomen  inhoudt,  weet  Valerie  Trouet  als  geen  ander  aan  ons  te  vertellen.  Dit  doet  zij  
met  een  voorbeeld  uit  haar  eigen  carrière:  van  student  tot  topwetenschapper  in  de  dendroklimatologie.  
Deze  carrière  beslaat  de  afgelopen  20  jaar.

Ze  neemt  ons  mee  naar  alle  plekken  op  de  wereld  waar  ze  onderzoek  heeft  gedaan  aan  bomen.  Ze  
vertelt  hoe  het  onderzoek  in  zijn  werk  gaat,  wat  er  allemaal  bij  komt  kijken,  hoe  ze  zich  –  als  enige  
vrouw  soms  -  in  de  wetenschappelijke  wereld  een  plek  verovert  door  haar  volharding  en  inzet.

Haar  passie  is  haar  drijfveer.  De  rode  draad  in  dit  boek  is  
de  geschiedenis  van  houtgebruik  en  ontbossing,  waardoor  
dendrochronologen  in  de  gelegenheid  zijn  om  het  verle-
den  van  de  mensheid  en  de  aarde  te  bestuderen  en  zo  een  
bijdrage  te  kunnen  leveren  aan  de  leefbaarheid  van  onze  
planeet  in  de  toekomst.  Zij  doet  dit  niet  alleen,  maar  altijd  
samen  met  anderen.

Hoewel  het  boek  op  sommige  plekken  écht  technisch  
wordt,  is  het  vooral  een  mooi,  omvangrijk  en  goed  lees-
baar  verslag  van  een  vrouw  die  zich  met  hart  en  ziel  inzet  
voor  deze  wetenschap  en  het  werk  een  gezicht  geeft.

Het  boek  is  296  pagina’s  dik,  bevat  naast  een  lijst  met  
boomsoorten,  aanbevolen  lectuur  en  een  playlist  (muziek  
speelt  een  belangrijke  rol  in  het  leven  van  Valerie  Trouet),  
een  verklarende  woordenlijst  en  bibliografie.  Op  de  kaft-
flappen  zijn  visueel  ‘een  wereld  van  bomen  en  verhalen’  
en  ‘geschiedenis  in  hout’  weergegeven,  die  de  teksten  en  
verhalen  aanvullen  en  verduidelijken.
Een  terechte  winnaar  van  de  Jan  Wolkers  Prijs  2020.

Auteur:  Valerie  Trouet,  Uitgeverij  Lannoo,  www.lannoo.
com,  ISBN  978-401466752,  €  22,99.
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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  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      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
corkauw@ziggo.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 2021 KNNV
Lidmaatschap  €  35,-  incl.  toezending  Natura
Huisgenootlidmaatschap  €  16
Jeugdlidmaatschap  (t/m  25  jaar)  €  22,-  incl.  Natura
Regionaal  lidmaatschap  €  22,-

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  Grooteweg  11,  8015  PM  Zwolle
voorzitter@ivnzwolle.nl        T  0529-497648

secretaris  Henriëtte van der  
  Velde
Krulmate  103,  8014  KH  Zwolle
secretaris@ivnzwolle.nl        T  06-57334526

penningmeester  Gerard Derkman
Jellissenkamp  36,  8014  EW  Zwolle
penningmeester@ivnzwolle.nl      T  038-4656445
  
bestuurslid  Roel Suidgeest  
Rijnlaan  209,  8032  MX  Zwolle
ivn@ivnzwolle.nl
 
Ondersteunende functies
ledenadministratie  Henriëtte van der  
  Velde
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:   
  Corien Bruins Slot & Hettie  
  ten Klooster
nieuwsbriefknnvivn@gmail.com

Contributie 2021 IVN
Lidmaatschap  €  24,-  per  jaar.  U  ontvangt  dan  ook  het  
landelijke  blad  Mens  en  Natuur  4  x  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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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 27 nummer 2, herfst/winter 2020
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.  


