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ZNT 
 

Overzicht coördinatoren werkgroepen IVN en KNNV  
 

IVN 
Excursies 
 
 
 

Vogelzangcursus 
 
  
 

Wilde plantencursus 
 
 
 

Klimaat  
 
 
 

Scharrelkids 
 
 
 

Kindernatuurgroep 
Meppel 
 
 

Veldlessen  
 
 
 

Oerschool 
 
 
 

Groen voor ouderen 
 
 

Fotogroep 
 
 

 
IVN Routes app 
 
 

Sociale 
media/Publiciteit 
 
 

Stand en verkoop 
materialen 
 
 

Natuurcafé/Verbinding 
 
 
 

NatuurGidsenOpleiding 
 
 
 
 

Natuur-
Jeugdbegeleider 
Opleidingen 
 
 

 
tijdelijk Jan Geerts 
ivnexcursies@ivnzwolle.nl 
06-30259030 
 

Ine Reinders 
vogelzang@ivnzwolle.nl 
038-4657590 
 

Marlène Vaessen 
wildeplanten@ivnzwolle.nl 
06-23683523 
 

Inge de Groot  
klimaat@ivnzwolle.nl 
038-4557446 
 

Annet van der Wal 
scharrelkids@ivnzwolle.nl 
038-4537022 
 

Marlène Vaessen  
marlenevaessen@xs4all.nl 
06-23683523 
 

Ankie van Leeuwen 
veldlessen@ivnzwolle.nl 
0529-402011 
 

Jaap Kaspers 
oerschool@ivnzwolle.nl 
06-19943451 
 

Uka Dijkstra-Stam 
gvo@ivnzwolle.nl 
  

Albert Grit 
fotogroep@ivnzwolle.nl 
06-19837338 
 

Renée Cornelis 
routes@ivnzwolle.nl 
 

Roel Suidgeest  
ivn@ivnzwolle.nl  
06-39457026 
 

Fenna Westers 
stand-depot@ivnzwolle.nl 
038-4224387 
 

Inge de Groot 
natuurcafe@ivnzwolle.nl  
038-4557446 
 

Alfred van der Burgh 
natuurgidsenopleiding 
@ivnzwolle.nl 
06-51414548 
 

Marlène Vaessen 
njo@ivnzwolle.nl 
06-23683523 

 

KNNV 
Vogelwerkgroep 
 
 
 

Knoflookpadden 
 
 

Mossen 
 
 
 

Planten  
 
 
 
 

Vleermuizen 
 
 

Vreugderijkerwaard 
 

Lezingen & excursies 
 
Gezamenlijke 
werkgroepen 
 

Paddenstoelen  
 
 
 

Insecten/vlinders 
 
 
 
Verwante organisaties 
 

Stichting Avifauna Zwolle 
 

Zoogdierenwerkgroep 
 
 
 
 

Milieuraad Zwolle 
 
 

Stichting Nooterhof 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorplaat 

 

 
Jur Furda 
knnv.vwgzwolle@gmail.com 
038-3858200 
 

Evert Ruiter 
e.j.ruiter@planet.nl 
 

Herma Visscher 
hermavisscher@home.nl 
038-4540282 
 

Elja van Dongen 
038-3762696 
Brunhilde Reicher 
038-4221228 
 

Vacature  
 
 

Vacature 
 

Vacature 
 
 
 
 

Tineke Burghard 
tinekeburghard@gmail.com 
038-4447227 
 

Martin Wolters 
insecten@ivnzwolle.nl  
06-21978608 
 
 
 

info@avifaunazwolle.nl 
 

Annelies v.d. Blij 
info@ 
natuurenmilieuoverijssel.nl 
038-4250968 
 

Michiel van Harten 
milieuraadzwolle.nl 
 

Goertjesweg 3,  
8013 PA Zwolle 
www.nooterhof.nl 
stichting@nooterhof.nl 
06-20400066 
 

 
op de foto   
dodaars 
 

foto             
Henk Wester 
 

commentaar 
Dodaarsjes vallen minder 
op dan de gewone fuut. 
Toch zijn er heel wat rond 
Zwolle. 
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ZNT 
 

Van de redactie 
 

Het herfstnummer van 2022 ligt voor 
je. Alweer het derde digitale nummer 
van het ZNT dit kalenderjaar. We doen 
altijd ons uiterste best om er wat moois 
van te maken. Terugkijkend kunnen we 
constateren dat we daar telkens in zijn 
geslaagd. Natuurlijk zijn we bij het 
vormgeven van het blad afhankelijk 
van leden die een bijdrage leveren in 
de vorm van een artikel of het beschik-
baar stellen van prachtig fotomateriaal. 
Hierdoor zitten we vaak op de eerste rij 
in het theater van de natuur.  
 

Een belangrijke verandering is dit keer 
het ontbreken van de stukjes van de 
voorzitters van IVN en KNNV. Daarvoor 
wordt Het Nieuwsbericht gebruikt dat 
jullie maandelijks digitaal ontvangen. 
Dit komt de actualiteit ten goede, want 
één keer maandelijks is natuurlijk 
actueler dan één keer per kwartaal.  
 

De redactie staat open voor ideeën van 
leden om de inhoud van het ZNT nog 
mooier en interessanter te maken. 
Helaas is het niet gelukt om iemand te 
vinden die elk nummer een monografie 
wil schrijven over een boomsoort uit de 
ons omringende natuur. Wie weet zijn 
er andere voorstellen. 
 

Een rectificatie met betrekking tot het 
zomernummer van ons ZNT: de foto 
van de grauwe klauwier heeft Geke 
Bremmer niet gemaakt op Soeslo, 
maar in Langenholte vlakbij de Agnie-
tenberg.  
 
namens de redactie  
Peter van Dam en Evert Ruiter 
 
 
 
De volgende kopijsluiting is  
zondag 25 november 2022 
 

petervandam38@yahoo.com 
of 

zntredactie@live.nl 
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Rapen in de herfst 
vers van de pers – Peter van Dam 
 

De herfst is de tijd voor veel planten en 
dieren om zich voor te bereiden op een 
komende overwintering. Heel opvallend 
daarbij zijn kraaien die eikels en andere 
vruchten verzamelen en in hun wang-
zakken vervoeren naar plekjes om ze in de 
grond te verstoppen. De gaai heeft daarom 
al heel lang de bijnaam bosbouwer. Andere 
kraaien doen precies hetzelfde. Roeken 
verzamelen walnoten om dezelfde reden. 
Ze laten ook walnoten van grote hoogte 
stuk vallen op stenen om gemakkelijker bij 
de inhoud te komen. 
 

 
    gaai 

 
     roek                                             foto’s ©Henk Wester 
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Lezingenprogramma KNNV eind 2022 en begin 2023 
 

In De Nooterhof organiseren we lezingen die vooral interessant zijn voor de eigen leden 
van KNNV. Ze gaan vaak over onderwerpen in de Zwolse natuur, ook vaak verdiepend voor 
IVN-natuurgidsen. Toegang: gratis. 
In De Stadkamer organiseren we lezingen die ook interessant zijn voor een groter publiek, 
dat onze afdelingen van KNNV en IVN nog niet kent. Toegang: leden KNNV en IVN: € 2,50, 
niet leden €5,00. Graag contact betalen bij binnenkomst. 
 

De Nooterhof  De Stadkamer 
     

19 oktober Hans-Erik Kuypers   4 oktober Christophe Brochard 
Oostvaardersplassen   orchideeën  
     

In deze lezing neemt boswachter Hans-Erik 
Kuypers u mee in het verleden, het heden en 
de toekomst van de Oostvaardersplassen. Een 
verhaal over de unieke ontstaansgeschiedenis, 
verschillende visies op natuur en de uitwerking 
daarvan op het beheer van het gebied en een 
blik op de toekomst. Wat maakt de natuur in dit 
Natura2000 gebied zo bijzonder en voor welke 
uitdagingen staan de beheerders om de 
biodiversiteit te behouden?  

 Christophe, een in Nederland woonachtige 
fransman, is een zeer veelzijdig bioloog. 
Inmiddels heeft hij alle in Europa voorkomende 
soorten orchideeën wel gezien en weet ze te 
herkennen. Tijdens deze lezing neemt hij de 
toehoorder mee langs vele landen en vele 
soorten. Een aanrader voor wie houdt van deze 
kleurrijke planten met een vaak bijzondere 
leefwijze. 

     

 
schaatsenrijders  

 

 
grote keverorchis 

   

16 november Jeroen Bredenbeek  1 november Hugh Jansman 
Natuurbeheer en stikstof in NW Overijssel  de wolf in Nederland  
     

Je hoeft het woord ‘stikstof’ maar te laten 
vallen en de gemoederen lopen hoog op, vooral 
in agrarische- en aannemerskringen. Maar het 
is duidelijk dat de Nederlandse landbouw, mede 
door de stikstof tegen grenzen aan loopt. Met 
name effecten op de N2000 gebieden hebben 
de ‘stikstofcrisis’ veroorzaakt . In zijn presen-
tatie vertelt Jeroen het een ander over de 
herstelmaatregelen.  

 Sinds de wolf binnen onze landsgrenzen 
verscheen is Hugh Jansman er nauw bij 
betrokken. Vooral bij DNA-onderzoek naar door 
wolven doodgebeten dieren of in het verkeer 
omgekomen wolven. Hugh werkt voor de WUR. 
Hij woont midden in wolvengebied en kent de 
wolven in Nederland als geen ander. Hij is, 
samen met een aantal anderen, expert op 
wolvengebied.  

     

 
grote vuurvlinder (vrouwtje) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
wolf                                                 foto’s Peter van Dam  
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Vroege vogelexcursie 
IVN Excursie 
Inge de Groot 
 

Datum Zaterdag 28 mei 2022 

 
tuinfluiter – Martin Broodbakker 

Locatie Zandhove 
Tijd 06:00 – 08:00 uur 

Aantal deelnemers 16 volwassenen 

IVN-Natuurgidsen Giel André, Inge de Groot 
 

Om 04:45 gaat mijn wekker! Grrrrr, wat vroeg! “Dit is 
de laatste keer dat ik me laat strikken voor een vroege 
vogelexcursie”, is mijn eerste gedachte. Als ik een half 
uur later op mijn fiets richting Zandhove rijdt, met de 
zon in mijn gezicht en een kakofonie van vogelzang in 
mijn oor, ben ik al snel veel milder gestemd. Net als 
voorgaande keren geniet ik van de fietstocht naar 
Zandhove op dit vroege uur, de stilte en tegelijkertijd 
de uitbundige zang van de rietzanger. Een contradictio 
in terminis, maar afwezigheid van verkeersgeluiden, 
maakt vogelzang intenser en mooier. 
 

 
groene specht     Angela Nieuwveld 

Zestien vroege vogels melden zich al ruim voor zessen bij 
Zandhove. Het kennisniveau varieert van onwetend tot zeer 
ervaren. Dit niveauverschil staat een mooie ochtend niet in de 
weg, in tegendeel. Holenduif en vink openen het concert, 
terwijl een visdiefje overvliegt. De zwartkop laat zich mooi 
zien en horen, al dan niet in samenzang met roodborst, vink 
en winterkoninkje – wat een onzin om een 5 cm groot vogeltje 
’winterkoning’ te noemen. De holenduif krijgt bijval van de 
houtduif. De grasmus krast nog steeds zijn liedje bij de Oude 
Mars, net als 2 weken geleden. De zang van de koolmezen en 
helemaal van de pimpelmezen is deze ochtend zeer 
bescheiden. Mogelijk zijn ze te druk met hun kroost. De 
tjiftjaf, voorjaarsvogel bij uitstek, zingt nog altijd zijn eigen 
naam. En als alle andere vogels even hun snavel houden, is 
de boomkruiper goed te horen. In het jonge bos valt de 
zanglijster nog altijd in herhaling en genieten we van een 
onvermoeibare tuinfluiter. De uitknop hebben we niet 
gevonden. Aan het eind van onze rondwandeling wacht een 
ijsvogeltje ons geduldig op. Een mannetje,vertellen de 
kenners want zijn hele snavel is zwart. Een vrouwtje heeft een 
rode ondersnavel. Als de meeste deelnemers al weer 
vertrokken zijn, krijgen de diehards op het grasveldje nog een 
groen specht te zien. IJsvogel en groene specht: een 
kleurrijke afsluiting van een heerlijke ochtend. Volgend jaar 
toch maar weer? 

 

 
ijsvogel                Sjanet Langhout 
 

Door het dichte bladerdek hebben we niet veel vogeltjes gezien. Gelukkig lieten zij zich wel 
horen. In totaal noteer ik 29 soorten, uiteraard inclusief de groene specht. 
P 
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van boven in het wild 
recensie Carin van de Ploeg 
 

Wie van koken houdt, heeft ongetwijfeld gehoord van 
Yvette van Boven, één van haar kookfilmpjes gezien of één 
van haar vorige boeken gelezen. Maar Yvette is ook een 
natuurmens en heeft nu een prachtig wildplukboek 
gemaakt.  
 

Een herbarium, ‘eetbare-planten’gids en receptenboek in 
één. Een lijvig boek met prachtige foto’s gemaakt door haar 
man Oof Verschuren met meer dan honderd makkelijke, 
bijna allemaal vegetarische (basis)-recepten, waarmee je 
zelf zeker uit de voeten kunt en kunt variëren. 
 

Na het voorwoord waarin Yvette zelf uitlegt waarom dit 
boek er moest komen, hoe men het boek gebruikt, wat de 
regels van het wildplukken zijn en wat men meeneemt ‘op 
jacht’, is het boek verdeeld in twee delen: deel 1: het 
herbarium, waarin 47 planten worden besproken en deel 2, 
waarin de recepten worden uitgelegd. 
 

 
moerasspirea            Peter van Dam 

In deel 1 wordt duidelijk uitgelegd welke planten eetbaar zijn, 
hoe ze te herkennen met goede foto’s en welke delen van de 
plant bruikbaar zijn. Naast eigenschappen en vindplaats en 
welke maanden de plant op zijn best is, staat er ook een 
waarschuwing omdat sommige planten giftig kunnen zijn en 
op andere (wel eetbare) planten lijken. Het blíjft dus oppassen 
geblazen.  
 

Naast bekende wildplukplanten als kleine en grote brandnetel, 
gewone vlier en zevenblad, behandelt de schrijfster ook wilde 
venkel, wilde pastinaak, wilde peen (met die mooie ‘vogel-
nestjes’), wilde cichorei (met de lichtblauwe bloemen), 
moerasspirea, magnolia en koolzaad. 47 planten waarvan je 
zaden, bladeren, bloemen, stengels en wortels kunt gebruiken 
in de recepten die in het tweede deel staan. Ook legt Yvette 
uit hoe je zelf een herbarium kunt aanleggen. 

 

Deel 2 begint met informatie over het koken en 
verwerken van de producten. Daarna volgen de 
recepten, ingedeeld onder hartige taarten, pizza, 
focaccia en brood, pasta’s, granen en rijst, soep en 
stoof, salade en groenten, vis, dranken, zoet en tot 
slot recepten om producten langer te bewaren zoals 
bloemen drogen, ingemaakte magnolia-knoppen en 
paardenbloemhoning. De foto’s doen je al 
watertanden. 
 

Fijn is het register op inhoud en het leeslint. Kortom: 
een heerlijk boek in alle betekenissen van het woord. 
 

Naast dit grote wildplukboek is er ook een klein zakboek. Dit is een eenvoudige versie van het gerecenseerde boek, bevat 
geen recepten en is makkelijk mee te nemen. Het is een hardcover. 
 

Tekst en recepten Yvette van Boven, Fotografie Oof Verschuren, 400 pagina’s, uitgeverij Nijgh en van Ditmar: 
www.singeluitgeverijen.nl, ISBN 9789038811284, € 34,99.  Het zakboek heeft 160 pagina’s, ISBN 9789038811291, € 18,50. 
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Vogelaars nooit uitgevogeld 
recensie Carin van de Ploeg 
 

Wanneer ben je een ‘vogelaar’?  Dat is een vraag die mij al 
lang bezighoudt, omdat ik mezelf niet ‘een echte vogelaar’ 
vind. Dus toen ik hoorde van het boek “Vogelaars (nooit) 
uitgevogeld” van Debby Doodeman, wist ik: dàt wil ik lezen 
en recenseren!  
 

Debby Doodeman is een vrouw die van vogels kijken houdt 
en het dus niet raar vindt om afgeleid te worden als je met 
iets bezig bent, zodat je je computer even de computer laat 
zijn of de afwas even laat staan, om met je verrekijker naar 
buiten te lopen om naar die overvliegende scholekster of die 
mauwende buizerd te gaan kijken. Omdat ze zich afvroeg óf 
dat nu raar was, ging ze haar vragen over het ‘vogelen’  in 
het algemeen en het fenomeen ‘vogelaar’ in het bijzonder in 
kaart brengen. Daaruit ontstond dit boek.  
 

Ze definieerde vogelaars  als ‘mensen die uit liefhebberij zich met in het wildlevende vogels 
bezighouden’. Ze deed 421 dagen onderzoek, voerde 1174 vraaggesprekken, kreeg 1004 
vragenlijsten retour en maakte een boek van 18 hoofdstukken, waarin ze op levendige 
wijze haar interviews uitwerkte zodat je als lezer inzicht krijgt in het leven van de 
Nederlandse vogelaar en misschien wel geïnspireerd raakt om iets met vogels te gaan doen 
of je in het leven van vogels te gaan verdiepen. 
 

Naast de interviews (van iedere geïnterviewde staat er een fotootje in het boek) staan er 
tal van grafieken en analyses (door Martin Poot)in die duidelijk maken hoe de verdeling 
tussen man en vrouw is, wat de invloed is van vogelwerkgroepen, wat voorkeurslocaties 
zijn, wat je als materiaal nodig hebt, hoe je waarnemingen kunt delen, waaróm mensen 
gaan vogelen, wat vogeltrek is, wat favoriete vogels zijn, vogels als tatoeage, vogels in 
musea en kunst, wat je met vogelgeluiden kunt en wat de impact van corona op de 
vogelaars is geweest (want het boek kwam in 2021 uit, red.). 
 

 
samen vogelen            Peter van Dam 

Het is een soort boek geworden, waarin ook voor de (nog) 
niet vogelaar veel bruikbare tips in staan. Daarnaast is het 
gewoon een leesbaar, leuk en onderhoudend boek met veel 
vogel en natuurweetjes, zoals: een moleculair ecoloog is 
geen echte veldbioloog, maar kan veel over vogel-DNA te 
weten komen door bloed en poep. Vrouwen starten 
gemiddeld 10 jaar later met vogels kijken dan mannen. Er 
zijn ook mensen die zich alleen met vogels in musea bezig 
houden.  Er zijn hardcore determinatie freaks en sinds een 
paar jaar de ‘twitchers’, evenals de  bijzondere, maar uiterst 
nuttige (zee)trektellers. 

 

‘Vogelen’ is dus een breed begrip en kun je het hele jaar rond doen. Of je er nu half 
Nederland voor doorkruist om nét die ene vogel van je lijstje te strepen, of gewoon je 
kijker meeneemt op de dagelijkse wandeling door het park. Er valt zoveel te zien in de 
natuur. 
 

Debby Doodeman is oprichter van Fogol.  Fogol organiseert excursies en evenementen die 
met vogels te maken hebben, www.fogol.nl. 
 

Tekst Debby Doodeman, analyses en grafieken Martin Poot, 216 pagina’s,  
Uitgeverij KNNV: www.knnvuitgeverij.nl, ISBN 9789050116749, € 22,50. 
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Brede lathyrus en lathyrusbij 
Peter van Dam 
 

Al jarenlang mijn ideaal: in onze eigen tuin een zo groot 
mogelijke biodiversiteit. Ruim veertig jaar krijgen wilde 
planten voorrang op enkele andere, die gewild zijn bij 
insecten. Elk jaar weer verandert er veel. Niet elke plant is 
ook elke jaar dominant. Het ene jaar zie je meer hommels 
dan het andere. Natuurlijk evenwicht bestaat niet! Zo heeft 
ooit iemand een rugstreeppad bij onze vijver gezet. Twee 
zomers heeft het dier de buurt drie weken wakker 
gehouden.  
 

Soms duikt er een plant op, die je niet bewust een plek hebt 
gegeven. Het is dan vaak ook een raadsel hoe die er is 
gekomen. Maar ja … de natuur volgt haar eigen wetten. 
 

Ergens in het afgelopen voorjaar viel een voor ons tot nu onbekende klimplant op met 
gevleugelde bladstelen en prachtige ranken. Was het een wilde plant of niet? We besloten 
hem te laten staan uit nieuwsgierigheid naar de bloemen, die gezien de knoppen 
ongetwijfeld zouden komen. 
 

Na enige tijd verschenen de eerste bloemen en met behulp 
van waarnemingen.nl was al snel de naam van de prachtige 
plant gevonden: brede lathyrus Lathyrus latifolius. Deze 
oorspronkelijke tuin- en sierplant blijkt zich prima in het 
wild te handhaven en verovert vanuit het zuidwesten ons 
land. Op de verspreidingskaart komt hij in onze omgeving 
nog nauwelijks voor. 
 

De brede lathyrus is een lid uit de vlinderbloemenfamilie. 
Zijn paarsrode bloemen hebben een grootte van 2 tot 3 cm. 
Ze groeien in trossen van 5 tot 15 bloemen. Juist hierdoor 
worden mensen verleid hem ergens te laten staan. Vanuit 
de vele peulen zaait hij zich vrij gemakkelijk uit. Die kans 
wordt onmiddellijk 

 

De bloemen van onze brede lathyrus werden druk bezocht door een vrij grote bij. Het 
insect had, in mijn ogen, veel weg van de honingbij. Dat was hij echter niet. 
Waarnemingen.nl leverde weer een verrassende naam op: lathyrusbij Megachile ericetorum. 
 

De lathyrusbij is een grote soort behangersbij (17 
mm). Mannetje en vrouwtje zijn goed van elkaar 
te onderscheiden. Over hun rug loopt een vijftal 
lichtgekleurde bandjes. Bij het vrouwtje zijn die 
geel en bij het mannetje meer wit tot grijs. De 
buik van het vrouwtje is geel behaard. Met deze 
buikschuier wordt in de bloemen van de lathyrus 
stuifmeel verzameld.  
 

Lathyrusbijen zijn oligolectisch. Ze bezoeken 
uitsluitend vlinderbloemen met voorkeur voor 
lathyrussoorten. Ze zijn gek op de bloemen van de 
brede lathyrus, die worden bezocht voor zijn 
eiwitrijke stuifmeel met veel nectar.   
P 
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Behangersbijen knippen met hun kaken stukjes blad en brengen die naar holtes in 
bijvoorbeeld insectenflats. Die stukjes blad worden in een holte gerold tot kokertjes en 
volgestopt met stuifmeel en nectar. Op het stuifmeel wordt een eitje gelegd, waaruit een 
larve kruipt in deze voorraadkamer vol voedsel. Voor het knippen van die stukjes blad 
heeft een behangersbij vier daarvoor bestemde kaakjes. Lathyrusbijen hebben niet vier 
maar twee van die kaakjes. Zij knippen geen stukjes blad! 
 

De lathyrusbij woont in allerlei holtes. 
Boorgangen in hout en kieren in beton met een 
diameter van 7 tot 10 millimeter zijn favoriet. 
Soms knagen ze in zacht hout zelf een holte. In 
een bijenflat kiezen ze graag bamboestokjes 
met dezelfde diameter. 
 

De wand van een woning wordt bekleed met  
een soort specie. De bijen verzamelen leem en 
zand en maken daarvan met behulp van nectar 
en speeksel vochtig cement. Na droging 
ontstaat hierdoor een stevige wand. De kokers 
worden zo stevig, dat ze soms jaren meegaan 
en volgende generaties ruimte bieden. 
 

In elke woonkoker wordt een aantal broedcellen gemetseld. Elke cel heeft een lengte van 
ongeveer anderhalve centimeter. De wand kan enkele millimeters dik zijn. Afhankelijk van 
de kwaliteit en de lengte van de koker kunnen het drie tot zes broedcellen zijn. Elke cel 
wordt gevuld met nectar en stuifmeel. Hierop wordt een eitje gelegd. Vervolgens wordt de 
cel afgesloten met een prop. Na de afsluiting wordt onmiddellijk aan de volgende broedcel 
begonnen. 
 

 

De lathyrusbij hoort nog bij de 
behangersbijen. Maar het missen van twee 
kaakjes en het op een andere manier 
bouwen van broedcellen heeft deze bijen al 
de naam mortelbijen opgeleverd. Wellicht 
leidt dit op den duur tot een weten-
schappelijke herindeling van deze groep 
insecten.  
 

De larven doen er enkele weken over om al 
het voedsel uit de cel op te eten. Daarna 
verpoppen ze zich in de cel en overwinteren. 
Nadat de poppen in het voorjaar zijn 
uitgekomen, kan het nog wel even duren 
voordat de lathyrusbijen uitvliegen. 

 

Bij het bezoek aan de bloemen gedragen lathyrusbijen zich anders dan bijvoorbeeld 
honingbijen en hommels. Ze gebruiken de bloemen vaak als een soort hangmat en blijven 
daar liggen zolang het nodig is om zoveel mogelijk stuifmeel te verzamelen. Ze duwen 
daarbij de stamper zelfs opzij om zo dicht mogelijk bij het vele stuifmeel te komen. Tijdens 
dit bloembezoek steken ze hun achterlijf vaak omhoog. 
 

De mannetjes van de lathyrusbij vliegen vaak rond de bloemen op zoek naar een vrouwtje. 
Ze kunnen daarbij zijwaarts vliegen of ‘stil’ staan in de lucht. Kortom: zowel de brede 
lathyrus als de lathyrusbij zijn een aanwinst voor mijn tuin. 
 

Pieter van Breugel - Gasten van bijenhotels 2019 - Bij EIS te downloaden van internet.                        foto’s Peter van Dam 
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Spechten in de stad 
Evert Ruiter 
 

Vanmorgen werd ik niet gewekt door de wekker, maar was het de schaterlach van een 
groene specht die me uit dromenland haalde. Ik slaap altijd met de balkondeuren open, 
dus de geluiden van buiten dringen ’s morgens vroeg duidelijk door in de slaapkamer. Een 
groene specht als wekker, hoe mooi kan het zijn? Nu woon ik niet diep in het bos, maar 
midden in de stad. Hier in Zwolle welteverstaan en om precies te zijn in een zijstraat van 
de Wipstrikkerallee, die prachtige statige laan met aan weerszijden een dubbele rij oude 
eiken. Daarvandaan klonk ook de roep van de specht. Ik hoor hem overigens al jaren op 
die plek. Incidenteel, maar de laatste tijd vaker. 
 

Groene spechten namen vanaf de jaren 70 gestaag in aantal 
af in Oost Nederland. Tijdens mijn jeugdjaren in Ommen 
hoorde en zag ik ze regelmatig, maar dat werd alras 
minder. Rond Zwolle waren ze decennialang een zeld-
zaamheid en was je blij wanneer je er eentje zag. Nu gaat 
het beter en kom je ze wel eens tegen. Bijvoorbeeld in de 
omgeving van de Helmhorst, Soeslo en Windesheim. Vanuit 
die omgeving wagen ze zich dus nu ook de stad in. En dat is 
wel bijzonder, want groene spechten leven van mieren en 
miereneitjes en die vinden ze op de grond. Mijn idee is dat 
vroeger vooral rode bosmieren werden gegeten. Die zijn 
echter nogal zeldzaam geworden wat zijn weerslag had op 
de groene spechtenpopulatie. Nu heeft deze specht zich 
misschien meer toegelegd op het eten van andere soorten 
mieren. Ik zie ze dan ook wel eens in de bermen of langs 
weilanden op zoek naar grondnesten van mieren. En dat 
zijn geen rode bosmieren, maar zwarte wegmieren of gele 
weidemieren. Kennelijk weten ze ook in de bermen of 
tuinen van de stad mierennesten te vinden. Spechten 
hebben een hele lange kleverige tong waarmee ze insecten 
kunnen vangen. Ze kunnen die tong ver in gaten of spleten 
steken en allerlei eetbaars blijft er dan aan vastkleven. 

 
 

 
groene specht               ©Henk Wester 

 

 

grote bonte specht     ©Henk Wester 

De groene specht is dus een nieuwkomer in de stad. Een 
soortgenoot, de grote bonte specht, leeft er al veel langer. 
Daarvan broeden er tientallen paartjes her en der verspreid in 
de parken en lanen. Bijvoorbeeld langs de stadsgracht. Daar 
vind je oude eiken, kastanjes en beuken. In die oude bomen 
zijn ook dode takken te vinden waar ze op kunnen roffelen en 
waar ze hun nestholen in uit kunnen hakken.  
 

Het geroffel van grote bonte spechten is in het vroege 
voorjaar overal in de stad te horen. Het is feitelijk de manier 
waarop spechtenmannetjes ‘zingen’. Om vrouwtjes te lokken 
en om hun territorium af te bakenen. Maar ze hebben ook een 
aantal andere geluiden. Grote bonte spechten laten tijdens de 
baltstijd ook een ratelachtig geluid horen en ze hebben een 
scherpe korte contactroep. Wanneer je die geluiden kent, hoor 
je ze overal. Ook in de wijk waar ik woon: de Wipstrik dus. De 
groene specht roffelt ook wel, maar juist met die luide 
schaterende roep is hij vooral te herkennen en te lokaliseren. 
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Naast de groene specht en de grote bonte specht kennen we in Nederland nog de 
middelste- en kleine bonte specht en de zwarte specht. En natuurlijk, niet te vergeten, de 
draaihals, een heel bijzonder spechtje. Deze soorten komen in de wijde omgeving van 
Zwolle wel voor, maar nog niet in de stad. Althans, niet in het centrum, want ik denk dat 
langs de rand van de Aa-landen, Holtenbroek, Westenholte en Zwolle Zuid de kans groot is 
dat de kleine bonte specht er broedt in de elzenbroekbosjes. 
 

 

kleine bonte specht            Evert Ruiter 
 

middelste bonte specht       Evert Ruiter 
 

zwarte specht                    Evert Ruiter 
 

Nu rijst de vraag: waarom broeden die grote bonte spechten in de stad? Dat blijft 
natuurlijk gissen, maar zeker is dat deze soort tegenwoordig algemeen voorkomt in heel 
Nederland. Dat heeft te maken met veranderend bosbeheer. Dood hout mag blijven staan 
en dat is goed nieuws voor spechten. De populatie groeit en er is in de bossen en op 
landgoederen niet voldoende plek voor al die spechten en zodoende komen ze in steden 
terecht, want daar zijn immers ook genoeg oude bomen. En zo kan het dus ook zijn dat u 
midden in de winter ineens een grote bonte specht aan uw vetbol heeft hangen. Want ze 
zijn ook verzot op dat vet en die zonnepitten. Of dat wanneer u een hazelaar in de tuin 
heeft er in de herfst grote bonte spechten noten komen plukken. Die worden dan in een 
spleet van een boomstam gedrukt en open gehakt. Kortom, de komst van die spechten in 
de stad is een mooie aanwinst. Ik denk overigens niet dat de groene specht net zo talrijk 
wordt in de stad als de grote bonte specht. Net zomin als andere spechtensoorten. Die 
hebben een ander biotoop nodig. Maar ja, wie weet, de natuur heeft genoeg verrassingen 
in petto. 
 

 
draaihals                                                                                                                                                 Peter van Dam 
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Nieuwe appgroep Tuinvogels in Zwolle 
Gerrit Gerritsen 
 

Nu ons platteland een groot deel van zijn natuurwaarde heeft verloren, ligt er een enorme 
kans voor de steden om de tweede plek te pakken in de top 3 van de Nederlandse natuur. 
Uiteraard staan de natuurgebieden op plek 1. Als we een paar eeuwen vooruit kijken zal 
het stedelijk areaal verder uitbreiden. Nu de woningnood in ons land steeds groter wordt, 
dreigt er ‘paniekurbanisatie’. Door de grote nood dreigt snelle realisatie het te gaan winnen 
van doordachte stedelijke ontwikkeling. Maar met het vooruitzicht dat nog een groot deel 
van ons land blijvend gaat verstedelijken, moeten we toekomstbestendige stadsdelen gaan 
ontwerpen met veel groen en waterbuffers. Dat houdt steden prettig om te werken en te 
ontspannen. 
 

Een groene stad biedt ook blijvend ruimte aan stadsvogels, voor velen een essentieel 
onderdeel van een prettige stad. Een stad zonder zingende merels of roffelende spechten in 
het voorjaar of gierende zwaluwen in de zomer is voor mij een onleefbare stad. 
 

 

                                                                   André Jansen 

Het is dus belangrijk dat we stadsvogels 
beter gaan begrijpen en helpen. Onderzoek 
van vrijwilligers helpt daarbij en heeft zelfs 
een nieuw begrip opgeleverd ‘citizen 
science’. Kijk naar het enorme aantal 
gebruikers van waarneming.nl. 
 

Ik wil ‘citizen science’ illustreren met een 
voorbeeld. Hoewel veel vogelsoorten het 
moeilijk hebben, gaat het goed met de grote 
bonte specht. De laatste broedvogelatlas 
van Nederland (SOVON 2018) meldt een 
verdubbeling van het aantal broedparen 
tussen 1990 en 2014 en in de periode 1975-
2014 groeide het verspreidingsgebied met 
37%. 

 

Sinds 1987 ring ik zangvogels in de 
parkachtige tuinen tussen Veerallee, 
Julianastraat en Prins Hendrikstraat. 
In die periode ringde ik 26.000 
vogels waarvan 137 grote bonte 
spechten. Aanvankelijk alleen met 
een metalen ring maar sinds 
september 2015 gebruik ik ook 
kleurringen. Alle spechten krijgen 
een unieke kleurringcombinatie (zie 
de foto van Geke Bremmer) 
waardoor ze individueel veel beter 
herkenbaar zijn dan met alleen een 
metalen ring. Inmiddels zijn er 68 
gekleurringd. Zo wil ik de volgende 
vragen proberen te beantwoorden: 

 
                                                                                  ©Henk Wester 

P 
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A Hoeveel leven er in Zwolle? 
 

We kunnen dat uitvinden via inventarisatie van roffelende exx in het voorjaar. Maar ook via 
het vaststellen van de kleurringdichtheid. 
 

B Hoe mobiel zijn ze in Zwolle? 
 

Uit de eerste resultaten lijken de grote bonte spechten behoorlijk honkvast maar ik heb 
inmiddels zes waarnemingen buiten het Veeralleekwartier van de volgende locaties: Snavel 
van Emekamp, Nooterhof, Frankhuis, Jasper Warnerstraat, Potgietersingel en Veemarkt. 
 

C Hoe oud worden ze? 
 

Door het gebruik van kleurringen kunnen we een beter zicht krijgen op de leeftijd van 
vogels dan bij het gebruik van alleen metalen ringen. De oudst bekende in Nederland is 11 
jaar (www.vogeltrekatlas.nl). 
 

Wie helpt er mee? 
 

Grote bonte spechten zijn relatief makkelijk waar te nemen en de trefkans is flink 
toegenomen door de vele tuinvoederplekken. Ze zijn dol op pinda's of vogelpindakaas en 
komen daardoor in de winter dicht bij de mensen. Een unieke kans om ze op kleurringen te 
controleren. Een foto van een gekleurringd ex zou helemaal super zijn. Ik ben 
geïnteresseerd in iedere waarneming; dus ook van exemplaren zonder kleurringen. En 
denk niet te snel dat je steeds dezelfde specht in de tuin ziet want in de afgelopen winter 
kon ik in onze tuin dankzij de kleurringen 20 verschillende exx vaststellen. 
 

 
met kleurringen                                         Geke Bremmer 

Welke kleurringen? 
 

Een specht kan 1, 2 of 3 kleurringen dragen. 
Ze zitten steeds om dezelfde poot; om de 
andere poot zit de aluminium ring. De 
volgende kleuren gebruik ik: blauw, geel, 
groen, lichtgroen, en rood. 
 

1. De kleurringcombinatie van boven 
naar beneden en of het de linker- of 
rechterpoot is. De vogel op de foto 
heeft dus om de rechterpoot rood, 
geel en groen. 
 

2. Of het een man (rode nekvlek) of een 
vrouw is (geen rood op de kop). De 
vogel op de foto is dus een vrouw. 

 

Stuur me svp een mailtje als je mee wilt 
doen met vermelding van je 06-nummer. Ik 
neem je dan op in de nieuwe appgroep 
‘Tuinvogels in Zwolle’ .Via deze appgroep 
kunnen we elkaar dan snel informeren. Heb 
je geen Whatsapp dan kan het natuurlijk 
ook via mijn mailadres (zie onder). Kennis 
van onze stadsvogels is essentieel en het 
waarnemen erg leuk. Ik hoop op veel 
deelnemers! 
 

Vast dank en vriendelijke groet, 
 

gerritjgerritsen@gmail.com 
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Gezocht: 

Organisatietalenten met een groen hart 
 

Vind jij ook dat 
……de Nooterhof een prachtig park is? 
……het fantastisch is, dat Zwolle een educatief centrum voor natuur en duurzaamheid  
     heeft? 
……we met z’n allen ons best moeten doen om dit voor Zwolle te behouden? 
……het park een bijzonder goede plek is om allerhande groene activiteiten te organiseren? 
……het fijn is om zoveel mogelijk Zwollenaren te betrekken bij natuur en duurzaamheid? 
 

Ben jij iemand die 
…..het leuk vindt om dingen te organiseren voor de jeugd en voor volwassenen? 
…..snel overzicht heeft en structuur kan aanbrengen? 
…..liever dingen regelt en voorbereidt dan zelf voor een groep staat? 
…..gemakkelijk contact legt? 
…..goed kan samenwerken? 
…..deze kwaliteiten graag wil inzetten voor het groene doel? 
 

Dan willen we graag met jou in contact 
komen! 
 

Wij zoeken namelijk enkele vrijwilligers voor 
een nieuwe werkgroep die, als 
ondersteuning van de gezamenlijke besturen 
van KNNV en IVN Zwolle, de activiteiten van 
beide verenigingen in de Nooterhof gaat 
organiseren. Dit houdt in: 
  

- contact opnemen met de werkgroepen om 
  te inventariseren wat ze kunnen bieden; 
- eventueel zelf activiteiten bedenken en  
  daar mensen bij zoeken om ze uit te  
  voeren; 
- overleggen met de coördinator van de  
  Nooterhof voor de planning; 
- afstemmen met de andere gebruikers van  
  de Nooterhof wie welke activiteiten  
  uitvoert. 

 

 

In eerste instantie denken we aan een doe-dag in het najaar en een in het voorjaar.  
Dat betekent voor jou als vrijwilliger: een korte periode er stevig tegenaan en dan weer 
een periode van rust. 
 

Spreekt dit je aan? 
Stuur dan een mailtje aan KNNV-secretaris Warner Bruins Slot: wcbruinsslot@home.nl 
of IVN-secretaris Henriëtte van der Velde: secretaris@ivnzwolle.nl 

P 
P  
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Jan-van-gent in de problemen 
Ans Selhorst-Lowijs 
 

Zondag 26 juni liggen we met onze zeilboot 
in de haven van Schiermonnikoog. Het is 
prachtig weer en we zitten met een kopje 
koffie in de kuip.  
 

Dan worden we opgeschrikt door een harde 
klap en veel lawaai. We vermoeden dat er 
iemand is gevallen en geschrokken kijken 
we op. Dan zien we het, een jan-van-gent 
zit vast in de verstaging van de boot die 
voor ons ligt. Zijn vleugel zit tussen de 
beide stalen kabels vast. Wanhopig 
probeert de vogel los te komen, maar 
helaas lukt dat niet.  
 

 

Er vliegen wel 3 zilvermeeuwen rond die zo nu en dan de 
jan-van-gent aanvallen. Dit zal ook wel de reden zijn 
waarom de vogel vast zit. De meeuwen hebben hem 
waarschijnlijk opgejaagd. Henk probeert om met onze 
lange vaarboom de vogel te bevrijden, maar dat gaat niet 
zomaar. De vogel verzet zich heftig en bijt met zijn lange 
snavel in het hout van de vaarboom. Maar hij zal er toch 
uit moeten. Dan maar iets meer kracht en na een poosje 
lukt het.  

 

Maar de jan-van-gent is zo versuft dat hij niet weg 
vliegt, maar op het dek valt. We zien dat hij 
helemaal vol luis zit. Met een doek tillen we de 
vogel van het dek en zetten hem op de dijk, dichtbij 
het water. Maar de 3 zilvermeeuwen laten hem niet 
met rust. Ze duiken steeds naar de versufte vogel. 
 

Inmiddels is de vogelwacht gebeld en die komt hem 
even later ophalen. 
 

Een heel avontuur, maar wij kunnen de vogel wel 
van heel dichtbij bekijken. Wat een prachtige vogel.  
 

  
foto’s Ans en Henk Selhorst 
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gasten in het bijenhotel 

Hongerwespen Gasteruptiidae 
Peter van Dam 
 

Hoe kom je op het idee om een insect, een soort wesp, de naam hongerwesp te geven? 
Bekijk je het diertje goed, dan wordt al snel duidelijk waarom. De naamgever moet onder 
de indruk zijn geweest van de supersmalle taille van deze sluipwesp. Hij heeft zich daarbij 
wellicht afgevraagd hoe daardoor voedsel kan worden getransporteerd naar het achterlijf. 
Wellicht was de gedachte dat vast voedsel hier vrijwel onmogelijk door kan. Niet be-
denkend dat volwassen insecten eigenlijk uitsluitend energie drinken in de vorm van nectar 
uit bloemen en dat ‘vast’ voedsel wordt gegeten in de periode dat zij larve zijn. 
 

 
Gasteruption spec. 

De vrouwtjes van honger-
wespen hebben een legboor, 
waarmee ze eitjes leggen. 
Pas als er een eitje wordt 
gelegd, wordt de legboor te 
voorschijn gehaald uit een 
schede. De verdikking aan 
beide achterpoten wordt 
gebruikt om de vleugels en 
ook de legboor te poetsen. 
Wellicht spelen ze verder een 
rol bij het vliegen om het 
evenwicht te bewaren. 

 

Hongerwespen zijn meestal ongeveer 11 mm lang, de legbuis niet meegerekend. De lengte 
van die legboor is vaak kenmerkend voor de soort hongerwesp. Ook andere kenmerken 
spelen een rol bij de herkenning. Kees van Achterberg heeft in zijn stuk ‘De Nederlandse 
hongerwespen’ een fantastische determinatietabel geschreven. In ons land zijn tot op 
heden mede door hem 10 soorten hongerwespen vastgesteld. 
 

Hongerwespen zijn door hun grootte onopvallende insecten, 
die je eigenlijk alleen goed kunt observeren bij een 
bijenhotel. Je hebt ook kans ze te zien als ze nectar drinken 
op een schermbloem of een composiet.  
 

Mannetjes van hongerwespen hebben geen legboor. 
Hierdoor verschillen ze van de vrouwtjes. In de buurt van 
het bijenhotel zijn ze bijna altijd wel samen te vinden. De 
mannetjes vertonen een soort baltsgedrag om een vrouwtje 
te veroveren. Met trillende vleugels trekt hij haar aandacht.  
 

De uiteindelijke paring stelt het vrouwtje in staat eitjes te 
leggen. Om dat te kunnen doen, moet ze wel de juiste 
‘woning’ vinden in het bijenhotel. Voor het nestblok ‘dansen’ 
vaak meer zoekende vrouwtjes tegelijk. Af en toe gaat de 
wesp een holletje binnen en inspecteert de inhoud. 
 

Het vliegen van hongerwespen lijkt onhandig: hangende 
poten en een omhoog stekend achterlijf. Dat lange lijf 
begint heel smal en eindigt breed. Het zit als een soort 
rugzak hoog vast op het borststuk en is een stuk langer dan 
de vleugels. 

 
 

‘balts’ 
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Hongerwespen leggen hun eitjes op of bij 
andere insecten om hun jongen van voedsel 
te voorzien. Heel vaak worden kakkerlakken 
vermeld als slachtoffers van de hongerwesp. 
Maar, dacht ik, in mijn insectenhotel leven 
helemaal geen kakkerlakken. Er moeten 
vast ook andere prooidieren zijn! Zoekend 
op internet kwam ik ze dan toch tegen: de 
tronkenbij, de grote klokjesbij en de 
pottenbakkerswesp. Tijdens mijn observa-
ties blijken dit al jarenlang vaste gasten in 
ons bijenhotel te zijn! 

 

Vliegend voor het bijenhotel speurt de 
hongerwesp naar interessante geuren die een 
geschikte plek verraden om een eitje te 
leggen. Beide voelsprieten spelen hierbij 
waarschijnlijk een beslissende rol. Dit alles 
moet wel stiekem gebeuren, want de gast-
heer mag natuurlijk niets merken! 
 

Het komt regelmatig voor dat de gastheer wel thuis is. Hongerwespen bewaken de uitgang 
dan graag op enige afstand, soms samen met enkele soortgenoten. Het zijn dan echte 
sluipwespen. Is de kust vrij en de plek goedgekeurd, dan schuift een hongerwesp 
achterwaarts naar binnen. De legboor gaat het eerst en moet dit, vooral bij soorten met 
een lange legboor, heel precies en is dat niet zo gemakkelijk. Het komt voor, dat een 
hongerwesp daarbij vast komt te zitten en de poging niet overleeft. Ook zijn er 
hongerwespen die een al dichtgemetselde nestopening niet schuwen. Zij gebruiken de 
legboor dan om door die afsluiting heen te boren. 
 

 

De larven hebben kaken, waarmee tussen-
wanden naar andere broedcellen kunnen 
worden gekraakt. Naast al het dierlijke 
voedsel eten de larven ook van het voer dat 
als voorraad voor hun prooidieren is 
opgeslagen. Dat voedsel kan vegetarisch 
zijn, bijzonder voor een ‘vleeseter’. 

 

Eigenlijk is er nog veel onbekend over de biologie van de hongerwespen. Toevallige 
waarnemingen van bijenhotelbezitters kunnen een onverwachte rol spelen. Ben je op het 
idee gebracht deze diertjes beter te leren kennen? Hang dan zelf een bijenhotel op! 
 

 

tronkenbij Heriades truncorum 
5 tot 8 mm; juni - september 

 

grote klokjesbij Chelostoma rapunculi 
8 tot 10 mm; juni - juli 

 

pottenbakkerswesp Trypoxylon figulus 
8 tot 15 mm; april - oktober 

 

Kees van Achterberg - De Nederlandse hongerwespen 2013 - Te downloaden van internet. 
Pieter van Breugel - Gasten van bijenhotels 2019 - Bij EIS te downloaden van internet.                        foto’s Peter van Dam 
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Slangenarend in Zwolle 
Peter van Dam 
 

Sinds 1996 is de slangenarend Circaetus gallicus  vaste gast in de Nederlandse vogelwereld. 
Meestal verschijnt deze roofvogel op vochtige heideterreinen, zoals het Fochteloërveen en 
het Dwingelderveld. Ook in 2022 verscheen hij daar. Het aantal overzomerende 
slangenarenden is echter nooit zo groot geweest als dit jaar. In één jaar werden tot nu toe 
maximaal 7 slangenarenden gezien. Dit jaar waren het er zelfs 15. Op het Fochteloërveen 
alleen al waren er zelfs 5. Vastgesteld werd dat de vogels bijna allemaal tweede-
jaarsvogels waren. Alleen in het Fochteloërveen en op de Hoge Veluwe was ook een 
volwassen exemplaar. 
 

Dat het om 15 individuen ging, kon worden vastgesteld 
door het individuele patroon van zwarte stippen op de 
onderkant van de vogels. Veel foto’s van vogelfotografen 
leverden daarvoor de benodigde informatie. Jonge vogels 
hebben een nog witte kop. Volwassen vogels hebben een 
donkere kop, die door veel vogelaars bivakmuts wordt 
genoemd.  
 

Heel bijzonder was de komst van een slangenarend naar de 
Molenpolder, vlakbij Windesheim. Apart, omdat dat gebied 
maar weinig overeenkomsten heeft met de gebruikelijke 
plekken waar slangenarenden graag zijn. Vergelijkbaar was 
het verblijf van een slangenarend bij de Oostvaarders-
plassen. Al snel gaven vogelaars deze beide slangenarend 
een andere naam: polderarend. ‘Onze’ slangenarend bleef 
verrassend lang; zeker twee maanden.  

speurend naar kikkers 
 

Anderen bedachten de naam reuzenbuizerd. Het gedrag van de slangenarend in de 
Molenpolder leek af en toe inderdaad op een buizerd. Het vangen van kikkers, wormen en 
een mol. Maar wat aan het vangen vooraf ging, was toch echt op zijn ‘slangenarends’: 
biddend en speurend op grote hoogte en dalend als een baksteen. 
 

Velen hebben genoten van 
de slangenarend in en bij 
Zwolle. De naam reuzen-
buizerd kreeg inhoud door 
de foto’s van Henk Wester, 
die hem op de kiek kreeg 
naast bruine kiekendief, 
wespendief en buizerd. Dàn 
zie je pas hoe groot deze 
kleine arend toch is.  
 

Op de gratis website Nature 
Today verscheen op 12 
augustus een interessant ar-
tikel over de slangenarenden 
in ons land.  

 

 
met bruine kiekendief …  

met wespendief … 

 
  … en met buizerd                                                           foto’s ©Henk Wester 
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Vogelcursus KNNV 2023 
Peter van Dam 
 

Anders dan afgelopen jaren 
start de komende vogelcur-
sus al in december 2022. 
Het is de bedoeling dat er 
minder tijd zit tussen de 
cursusavonden. We willen 
die serie avonden afronden 
voor april. We merken elk 
jaar weer dat de motivatie 
om ’s avonds lessen te 
volgen afneemt, zodra het in 
de avonduren vroeger licht 
is. Wel is het leuk om op die 
momenten juist de natuur in 
te trekken om naar vogels te 
kijken.  

excursie nachtzwaluwen                                                         foto Henk Luisman 
 

De prijs van de vogelcursus moest worden verhoogd. Leden van KNNV en IVN betalen voor 
10 cursusavonden en minimaal 11 excursies € 100,- en niet-leden € 125,-. Dat bedrag 
geldt voor 20 bijeenkomsten. Bij de cursus hoort een update van ons prachtige cursusboek, 
waarin honderden foto’s zijn opgenomen, evenals beschrijvingen van tientallen vogel-
gebieden waarin ook zelfstandig en eventueel met nieuw gevormde groepjes vogelaars kan 
worden gevogeld. 
 

Natuurlijk komen de excursiekosten daar bovenop. Het betreft kosten om mee te rijden 
naar verderaf gelegen excursiedoelen, waaronder excursies naar de Oostvaardersplassen 
en een Waddeneiland. 
 

 
grote bonte specht         foto Albert Grit 

 
kluut                      foto ©Henk Wester 

Tijdens onze vogelcursus 
volgen we de veranderingen 
in de vogelwereld, passend 
bij de seizoenen. In decem-
ber besteden we aandacht 
aan bij ons overwinterende 
zangvogels. Op de tweede  
avond gaat het over zwanen, 
ganzen en eenden. De tijd 
waarin deze ‘eenden’ goed te 
zien zijn, breekt dan immers 
aan. 

 
 

Nooit eerder liep de lijst cursis-
ten zo snel vol! Tot september 
hebben zich al meer dan 15 
liefhebbers aangemeld.  
 

Opgave kan bij Peter van Dam: 
petervandam38@yahoo.com 

Cursusavonden 
 

  6, 13 december 2022 
17, 24 en 31 januari 2023 
  7, 14, 21 en 28 februari 
  7, 14, en 21 maart 
  4 april 

                       data onder voorbehoud 
Vetgerukt  = reservedatum 

Excursiedata 
 

22  januari en 25 februari  
18 maart 
  1, 15, 26 en 29 april 
  3 en 6 mei 
17 juni en 4 november 

                                          data onder voorbehoud 
Vetgedrukt = woensdagavond 

 

P 
P 
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Korte mossencursus  
Elja van Dongen 
 

De cursus bestaat uit 2 cursusavonden en 1 ochtendexcursie. 
 

Aan de orde zullen komen de systematiek, de bouw, de groeivormen en de voortplanting 
van de mossen. Bovendien zullen we met behulp van boeken een aantal mossen 
determineren, waarbij we ook de moeilijkheden zullen bespreken die we daarbij 
tegenkomen. Ook wordt u wegwijs gemaakt in het aanbod aan mossenboeken. Tijdens de 
excursie kunt u in het veld uw kennis uitbreiden en in praktijk brengen. Aan het eind van 
de cursus zult u een aantal van de meest voorkomende mossen kennen en herkennen. 
 

Waar en wanneer? 
 

Woensdagavond 18 en 25 januari 2023, van 20.00 uur tot 
22.00 uur.  
Locatie: ‘De Nooterhof’, Goertjesweg 3, 8013 PA Zwolle.  
 

De veldexcursie is op zaterdagochtend 28 januari, van 
10.00u tot ongeveer 12.00u. in Zwolle of nabije omgeving. 
De exacte plaats wordt tijdens de avonden bekend 
gemaakt. 
 

Docenten 
 

Elja van Dongen en Brunhilde Reicher of Herma Visscher.  
De cursus gaat door als er minimaal 6 deelnemers zijn. Er is 
plaats voor maximaal 12 cursisten. Meer informatie over de 
cursus bij Elja van Dongen, telefoon 038-3762696. 
 

Kosten 
 

De cursus kost voor leden van het IVN of de KNNV € 15,00 
en voor niet-leden € 25,00 
De thee en de koffie tijdens de cursusavonden zijn bij de 
prijs inbegrepen. 

 
Kleivedermos - Fissidens taxifolius 

 

Opgave  
 

Per e-mail: eljavandongen@gmail.com of telefonisch 038-3762696. 
Vermeld u in ieder geval uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en of u lid bent 
van het IVN of de KNNV. 
 

Uw inschrijving wordt pas definitief als u het cursusgeld heeft overgemaakt op IBAN NL38 
INGB 0000 998242 t.n.v. KNNV Zwolle, onder vermelding van Mossencursus 2020. 
Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. 
Mocht de cursus al vol zitten, dan krijgt u gegarandeerd uw geld retour. 
 

 
Kussentjesmos - Leucobryum glaucum                                                                                           foto’s Elja van Dongen 
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Determinatiecursus wilde planten 
Elja van Dongen 
 

De cursus bestaat uit 3 cursusavonden en 1 ochtendexcursie.  
 

Om te kunnen determineren met een flora moeten een aantal begrippen die in de flora 
gebruikt worden, bekend zijn. Dit komt ruimschoots aan de orde in deze cursus: de 
systematiek, de bouw van de plant, de groeivormen van stengels, bladeren en bloemen en 
de verschillende vruchten en zaden. Bovendien worden de kenmerken van een aantal grote 
plantenfamilies behandeld. 
 

We determineren met de HEUKELS FLORA, 24ste druk (en zo nodig met 
de oudere HEUKELS FLORA, 23ste druk om te voorkomen dat weer een 
nieuwe flora moet worden aangeschaft). Dus mocht je zelf een van 
beide flora’s bezitten of iemand weten, die er een heeft, neem die dan 
mee. Koop GEEN andere flora, want dit is het standaardwerk van de 
Nederlandse flora, die door alle floristen wordt gebruikt. 
 

Tijdens de excursie kunt u in het veld uw kennis uitbreiden en in 
praktijk brengen.   

Ook een loepje met een 10x vergroting is onontbeerlijk. Hiervan zullen 
er een aantal beschikbaar zijn tijdens de cursus. 

 
 

Waar en wanneer? 
 

Woensdagavond 19 april, 
26 april en 3 mei, van 
20.00u tot 22.00u. 
 

Locatie:  
‘De Nooterhof’, Goertjes-
weg 3, 8013 PA Zwolle. 

 
De veldexcursie is op zater-
dagochtend 6 mei, van 
10.00 u tot ongeveer 12.00 
u. in Zwolle of nabije om-
geving. De exacte plaats 
wordt bekend gemaakt 
tijdens de avonden. 

Docenten  
 

Elja van Dongen en Brunhilde 
Reicher.  
 

De cursus gaat door als er 
minimaal 6 deelnemers zijn. 
Er is plaats voor maximaal 12 
cursisten. 

 

Kosten 
 

De cursus kost voor leden 
van het IVN of de KNNV  
€ 25,00 en voor niet-leden  
€ 35,00. 
 

De thee en de koffie tijdens 
de cursusavonden zijn bij 
de prijs inbegrepen. 

Opgave  
 

Per e-mail: 
eljavandongen@gmail.com 
of telefonisch 038-
3762696. 
Vermeld u in ieder geval 
uw naam, adres, telefoon-
nummer, e-mailadres en of 
u lid bent van het IVN of 
de KNNV. 

 
 

Grote teunisbloem - Oenothera glazioviana 
foto Elja van Dongen     

  

Uw inschrijving wordt pas definitief als u het cursusgeld 
hebt overgemaakt op IBAN NL38 INGB 0000 998242 
t.n.v. KNNV Zwolle, onder vermelding van 
Determinatiecursus wilde planten 2022. Inschrijving 
gebeurt op volgorde van binnenkomst. 
 

Mocht de cursus al vol zitten, dan krijgt u gegarandeerd 
uw geld retour. 
 

Meer informatie over de cursus bij Elja van Dongen, telefoon 038-3762696. 
P 
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Foto’s van leden en cursisten 
Op deze pagina is ruimte gereserveerd voor bijzondere foto’s en of series van leden. 
 

 
koninginnenpage                             Diepkelina Nijenhuis 

 
    koninginnenpage legt eitje                            Henk Wester 

  

 
bever bij de IJssel                             

 
                                                                     André Jansen 

  

 
putter                                               Diepkelina Nijenhuis 

 
    tapuit                                                 Angela Nieuwveld 

  

 

grauwe franjepoot                              Martin Broodbakker 

   
 Amerikaanse smient bij smienten              Henk Luisman                                                                 
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KNNV Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereniging vereniging voor veldbiologie IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
  

KNNV Afdelingsbestuur IVN Afdelingsbestuur 
    

voorzitter Evert Ruiter voorzitter Berien Bakker 
Cornelis Houtmanstraat 10, 8023 EA Zwolle 
e.j.ruiter@planet.nl    T 06-10323704 

voorzitter@ivnzwolle.nl      

  

secretaris Warner Bruins Slot secretaris Henriëtte van der Velde 
Vledderdiep 15, 8032 NN 
wcbruinsslot@home.nl    T 038  4547231 

secretaris@ivnzwolle.nl       

  

penningmeester Elja van Dongen penningmeester Jaap van Driezum 
Groteweg 89, 8191 JV Wapenveld 
eljavandongen@gmail.com    T 038-3762696 

penningmeester@ivnzwolle.nl    

  

bestuurslid Peter van Dam bestuurslid Thea Huisman 
Tesjeslaan 37, 8042 HH Zwolle 
petervandam38@yahoo.com    T 038-4220912 

bestuurslid@ivnzwolle.nl  

  

bestuurslid Gabi Milder-Mulderij   
Oude Marswal 38, 8015 ED Zwolle 
missmuldi@gmail.com     T 06-24620314 

 

   

Ondersteunende functies Ondersteunende functies 
    

ledenadministratie Cor Kauw ledenadministratie Henriëtte van der Velde 
Sloetmarke 39, 8016 CJ Zwolle 
corkauw@ziggo.nl      T 06-29138944 

ledenadministratie@ivnzwolle.nl 

    

website  www.knnv.nl/zwolle website www.ivnzwolle.nl 
webmaster Corien Bruins Slot webredactie Wim Knol 
webmaster@zwolle.knnv.nl webredactie@ivnzwolle.nl 
    

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

postadres KNNV Afdeling Zwolle 
Vledderdiep 15 
8032 NN Zwolle 

postadres IVN Zwolle  
Goertjesweg 3 
8013 PA Zwolle 

    

redactie gezamenlijke nieuwsbrief van KNNV en IVN: Corien Bruins Slot en Ank Mollema 
ivnknnvnieuwsbrief@gmail.com 

    

Contributie 2022 KNNV 
 

Lidmaatschap € 35,- incl. toezending Natura 
Huisgenootlidmaatschap € 16,- 
Jeugdlidmaatschap (t/m 25 jaar) € 22,- incl. Natura 
Regionaal lidmaatschap € 22,- 
 

Gironummer:  
IBAN NL38 INGB 0000 9982 42 t.n.v. KNNV Zwolle 
Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 15 december 
voorafgaand aan betreffende kalenderjaar schriftelijk 
of per e-mail bij de ledenadministrateur. U ontvangt 
binnen 10 dagen een bevestiging. Zo niet, neemt u 
dan opnieuw contact op. 

Contributie 2022 IVN 
 

Lidmaatschap € 24,- per jaar. U ontvangt dan ook 4x 
per jaar het landelijke ledenblad Mens & Natuur. 
Huisgenootlidmaatschap € 9,- 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar 
vanaf de datum van inschrijving en wordt telkens met 
een jaar verlengd tot wederopzegging. Opzeggen 
minimaal 1 maand vóór de datum van verlenging 
(deze datum is te vinden op uw bankafschrift of op te 
vragen bij de ledenadministratie). 
De contributie wordt geïnd door het Landelijk Bureau 
IVN. 
 

‘IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, 
afdeling Zwolle en omstreken’ is aangewezen als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie 
hierover op www.belastingdienst.nl. 
 

P 
P 
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Als u het ZNT viermaal per jaar per e-mail thuisbezorgd wilt krijgen, kunt u zich aanmelden als lid van de KNNV 

of het IVN. U ontvangt dan ook maandelijks de gezamenlijke digitale nieuwsbrief van de afdelingen Zwolle van 

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

IVN Zwolle e.o.: ivn.nl/afdeling/zwolle (lid worden). Op deze websites vindt u nieuws over excursies, lezingen 

en cursussen die door de afdelingen worden georganiseerd. Als lid krijgt u korting op cursuskosten.  

 

 
 

 
Redactie  
Peter van Dam en Evert Ruiter 
 
 
 
 
 

Redactieadres  

e-mail: zntredactie@live.nl  

 

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

Niets uit dit nummer mag worden gebruikt voor publicatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie,  

de auteur of de fotograaf. 
 
 

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

 

Het ZNT is het gezamenlijke digitale tijdschrift  
van IVN en KNNV, beide afdeling Zwolle. 

 

 


