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Overzicht coördinatoren werkgroepen IVN en KNNV  
 

IVN 
Excursies 
 
 
 

Vogelzangcursus 
 
  
 

Wilde plantencursus 
 
 
 

Klimaat  
 
 
 

Scharrelkids 
 
 
 

Kindernatuurgroep 
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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 
 

Krista Esselink 
vogelzang@ivnzwolle.nl 
038-4657590 
 

Marlène Vaessen 
wildeplanten@ivnzwolle.n
l06-23683523 
 

Inge de Groot  
klimaat@ivnzwolle.nl 
038-4557446 
 

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

Marlène Vaessen  
natuurfeestje@ivnzwolle.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 
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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   
bosmuis 
 

foto             
Peter van Dam 
 

commentaar 
Ook in de stadstuin: grote 
ogen en oren, bruinig met 
witte buik. Huismuizen zijn 
helemaal grijs. 
 
 
PP 
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Van de redactie 
 

In november organiseerde de KNNV een 
lezing over de wolf. In De Stadkamer. Dé 
autoriteit op dit gebied van wolven, Hugh 
Jansman, vertelde de aanwezigen over zijn 
ervaringen met het dier, verrijkt met inter-
nationaal vergaarde informatie van weten-
schappers. Hij legde onder meer uit hoe 
het kan, dat één wolf op de Veluwe 
mensen benadert en hoe dit uiteindelijk uit 
de hand kan lopen. Belangrijk is dat die 
wolf zijn natuurlijke angst voor mensen 
terugkrijgt. In Duitsland is dat ooit 
opgelost door het gebruik van een 
paintballgeweer. Zoals we nu weten mag 
van de rechter in Nederland die methode, 
voor dit geval, niet worden toegepast. 
 

De cineast van de film ‘Wolf’ is recent 
ernstig bedreigd omdat hij op uitnodiging 
van Natuurmonumenten een lezing over 
het maken van de film zou geven in het 
bezoekerscentrum Dwingeloo. Deze lezing 
is toen uit veiligheidsoverwegingen afge-
last. Dat was vlak voor onze lezing. 
 

Het bestuur van de afdeling Zwolle van de 
KNNV kreeg een mail van iemand, die 
niets van wolven moet hebben. Op de 
deel-nemerslijst voor de lezing stonden 
ook namen van personen die fel anti-wolf 
zijn. In onderling overleg binnen het 
bestuur, met Hugh Jansman en De 
Stadkamer is besloten de lezing door te 
laten gaan. Wij staan namelijk voor 
eerlijke berichtgeving en informatie. Er 
was een beveiliger aanwezig en de politie 
was paraat. De avond werd een groot 
succes, Hugh gaf een steengoede lezing en 
alles verliep vlekkeloos. Mede omdat de 
grootste oproerkraaier zich te elfder ure 
had afgemeld. Maar het blijft bijzonder dat 
er mensen zijn die dit soort informatie-
bijeenkomsten willen verstoren, omdat zij 
een ander mening hebben. 
 

namens de redactie  
Peter van Dam en Evert Ruiter 
 
 
 
P 
P 
Kopijsluiting: zondag 12 februari 2023 
 

petervandam38@yahoo.com 
of zntredactie@live.nl 
P 
P 
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Niet geweten? 
vers van de pers – Peter van Dam 
 

Het gebeurt elk jaar weer: onder het mom van ‘beheer 
en behoud’ sneuvelt er natuur. Ook in Zwolle. Op 
Landgoed Windesheim wonen bosuilen. In de afgelopen 
jaren was de broedboom van een bosuil voor vogelaars 
een soort bedevaartsoord. Je kon de uil hoog boven de 
grond in zijn hol zien zitten. Een prachtig gezicht. 
 

De uilenboom was echter in slechte staat. Zo pal naast 
het pad leverde hij gevaar op voor wandelaars. Nu is 
hij gekapt. Er is vooraf onderzoek uitgevoerd en dat 
leverde geen bijzonderheden op. Maar goed, het was 
een uilenboom. We hopen dus dat de uil een andere 
plek heeft gevonden.  
 

Er zijn uiteraard wel kritische vragen over gesteld. Als 
de rentmeester had geweten welke boom het was, dan 
was er gekozen voor een andere oplossing, bijvoor-
beeld het toppen en/of verankeren van de boom. Voor 
de toekomst wil hij daarom graag in contact blijven 
met ons om een zo goed mogelijk beeld, beleid en 
bescherming van kwetsbare soorten te krijgen, zodat 
dit soort missers niet meer voorkomen. 
 

 
                                                                  foto Peter van Dam 
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4000+ ?                                                                              Tel mee! 
tekst en foto’s Peter van Dam 
 

De afgelopen jaren zijn op allerlei 
plekken 1000-soortendagen georgani-
seerd. Daarbij is het de bedoeling 
samen minimaal 1000 soorten schim-
mels, planten en dieren binnen een 
vooraf bepaald telgebied te tellen. 
Velen telden enthousiast mee.  
 

De Zwolse afdelingen KNNV en IVN 
organiseren samen met De Nooterhof 
in 2023 iets unieks: met zoveel 
mogelijk mensen proberen wij binnen 
de gemeente Zwolle meer dan 4000 
soorten te tellen! 

 
foto Vogelcursus 

 

 
kaartje van het telgebied (Waarneming.nl) 

 
witte klaver 

 
pluimvoetbij 

 
Nijlgans 

 

 
merel 

Bijzondere en zeldzame soorten worden over 
het algemeen eerder gemeld dan de ‘gewone 
soorten’. Vooral met die laatste groep is 
volgens ons winst te behalen. Als zoveel 
mogelijk natuurliefhebbers alle waargeno-
men  soorten melden moet dat een goed 
beeld opleveren van de natuur in de 
gemeente Zwolle en dus van de Zwolse 
biodiversiteit. 
P 
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Organisatorisch is het klaren van deze klus niet moeilijk. De website Waarneming.nl helpt 
ons daarbij. Alle gemelde soorten komen automatisch terecht in de gemeenschappelijke 
tellijsten. De blauwe lijn op de kaart hiernaast geeft de grens aan van het telgebied. De 
blauwe stippen geven aan dat op die plekken op de dag van de afbeelding een soort is 
gemeld. 
 

Doe mee en geef je op via dit mailadres: soortenjaar@gmail.com. Maak daarna 
een account aan op Waarneming.nl en meld daar je waargenomen soorten. 
 

Uitdaging: voorspel uiterlijk 1 april 2023 het aantal soorten dat we gaan tellen. 
Onder de goede voorspellers verloten we een mooi natuurboek. 
 

 
pad 

 
gele lis en naaktslak 

 
oranjetipje op pinksterbloem 

 
huismus 

 

 
aardster 

 
elzenhaantje op zwarte els 

 
konijn 

 
pijlkruid 

 

 

Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen lid te 
zijn van KNNV of IVN. Stimuleer zo veel 
mogelijk Zwollenaren en kennissen om mee 
te doen. Ook zij kunnen zich melden op 
bovenstaand mailadres. 

 

 
 

PP 
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KNNV-lezingen 

in de Nooterhof 
 

De afgelopen twee jaar konden vanwege de Corona-perikelen geen lezingen worden 
georganiseerd in aan het toenmalige onderkomen De Weijenbelt in Berkum. Dit seizoen 
pakken we de draad weer op in De Nooterhof aan de Goertjesweg. De lezingen starten om 
20.00 uur. De toegang is gratis. 
 

12 januari 
 

Landbouw 
Daan Vreugdenhil 
 

Een duik in de geschiedenis en oplossingen voor de toekomst. Een ‘hot’ thema, zo kan je 
de landbouw wel noemen. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in 2019, het stikstofarrest, 
is het thema continue in het nieuws. Tractoren op de weg, protesten op het Malieveld en 
omgekeerde Nederlandse vlaggen.  
 

In de lezing neem ik u mee naar hoe Nederland er 100 jaar geleden uit zag en welke 
politieke keuzes ten grondslag liggen aan de problemen waar we nu voor staan. Als 
Natuurmonumenten maken we ons zorgen over de gevolgen van de intensieve landbouw. 
Tegelijkertijd zien we oplossingen naar de toekomst. ‘Never waste a good crisis’. We kun-
nen de landbouw nu samen hervormen als politiek, agrarische sector, natuurbescherming 
en als maatschappij. De grenzen aan de groei zijn bereikt. Het is tijd voor een omslag in 
het denken. Het is tijd voor natuur inclusieve landbouw. 
 

1 maart 
 

Vogels in de woonomgeving 
Geert de Vries 
 

Op 1 maart 2023 verzorgt de bekende Drentse natuurkenner en natuurfotograaf Geert de 
Vries een boeiende lezing over het wel en wee van vogels in de woonomgeving. Voor de 
pauze staan bekende tuinvogels centraal. Na de pauze worden eenden, ganzen en zwanen 
behandeld. 
 

De getoonde foto’s zijn van professionele kwaliteit. De grootste kwaliteit van de inleider is 
dat hij ingewikkelde zaken op een boeiende  en soms humoristische manier kan vertellen.  
 

In de presentatie staan niet de soorten centraal maar het gedrag van vogels. Zo wordt 
uitgebreid  stilgestaan bij het liefdesleven van tuinvogels en wordt uitgelegd waarom voor-
al vrouwen een man uitkiezen en niet andersom. Door veel boeiende wetenswaardigheden 
over het gedrag worden onze gewone tuinvogels bijzonder.  
 

Na de pauze staan wintervogels in het buitengebied centraal. Deze avond gaat over de 
boeiende wereld van onze gevleugelde vrienden en is voor zowel vogelaars als voor leken 
interessant. 
 

 
landbouw                                          foto Daan Vreugdenhil 

 
  groenling                                           foto Geert de Vries 
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15 maart 
 

Gedoe rond een bijenhotel 
tekst en foto’s Peter van Dam 
 

In de coronajaren werd ik min of meer gedwongen langer in de eigen tuin te vertoeven, 
wat overigens helemaal geen probleem is. Daar hangt al jaren een aantal bijenhotels. 
Zittend in een gemakkelijke tuinstoel greep ik de kans wat preciezer naar de hotelgasten te 
kijken. Ik besloot ze zoveel mogelijk te fotograferen om ze vervolgens met behulp van 
waarneming.nl op naam te brengen. Al gauw werd ik gegrepen door wat er te zien was. Ik 
kende nog nauwelijks soorten, maar dat veranderde snel. Bijna dagelijks kwamen er vier of 
vijf ‘nieuwe soorten’ bij. En dat niet alleen. Er gebeurde ook veel tussen soortgenoten en 
verschillende soorten onderling.  
 

Het woord bijenhotel is leuk bedacht, maar het aantal soorten wespen dat er gebruik van 
maakt lijkt groter. In tuincentra en bij bouwmarkten is inmiddels een levendige handel 
ontstaan in de verkoop van bijenhotels in allerlei vormen en maten. Als je zo’n hotel zelf 
maakt, is de kans op veel verschillende soorten bijen en wespen het grootst. Wat doe je 
wel en wat doe je niet? Langzamerhand ben ik daar wel achter. 
 

 
tronkenbij 

 
pottenbakkerswesp 

 
goudwesp spec.   foto’s Peter van Dam 

 

12 april 
 

Rondreis West-Canada 
Ruben van Kessel  
 

In 2002 hebben we een prachtige camper rondreis gemaakt door Brits Columbia in Canada. 
20 Jaar later maken we, nu samen met twee tieners, weer de overtocht naar Vancouver. 
Deze keer een (nog) groter rondje vanuit Vancouver via Vancouver island, met een lange 
boottocht tot bijna Alaska naar de Rocky mountains en uiteindelijk het Canadese 
mediterrane gebied. Prachtige landschappen met bossen, meren en watervallen, maar ook 
gletsjers en wijngaarden. Naast de vele kilometers rijden  hebben we veel activiteiten 
ondernomen, kanoën en surfen op de Pacific Ocean, whale watching en rafting. Beren, 
otters, orka’s, bevers, te veel om op te noemen. Een ervaring voor het leven. 
 

 
                                                                                                                                             foto Ruben van Kessel 
P 
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KNNV-lezingen 

in De Stadkamer 
 

In het afgelopen jaar hebben we als KNNV Zwolle weer een mooi aantal lezingen 
georganiseerd in De Stadkamer. Met als absolute hoogtepunt de lezing over de wolf in 
Nederland door Hugh Jansman. De zaal zat nagenoeg vol en iedereen luisterde ademloos 
naar het boeiende en ter zaakkundig betoog dat Hugh zonder haperen vertelde. Het 
programma is nog niet helemaal rond, maar ziet er voor het voorjaar van 2023 als volgt 
uit: 
 

dinsdag 7 februari                                                   Martijn de 
Jonge  
de zeearend in Nederland 
 

Martijn woont aan de oever van het Ketelmeer, midden in 
zeearendengebied. Hij onderzoekt al decennia lang het wel 
en wee van deze machtige roofvogel in noordwest Europa. 
Daarover publiceerde hij begin 2020 het boek ‘De Zeearend 
in Nederland’. Met als ondertitel: in 15 jaar naar 15 paar. 
Inmiddels zijn dit er al veel meer. Martijn is 
beroepsfotograaf en beschikt over spectaculaire beelden 
van zeearenden en andere roofvogels. Hij laat ze ons graag 
zien en via de platen neemt hij ons mee in zijn lezing.  

 
zeearend                    foto Evert Ruiter 

 

dinsdag 7 maart                                                     Edo van Uchelen 
kleine marterachtigen 
 

Bioloog en natuurfotograaf Edo van Uchelen woont in 
Drenthe. Op het terrein rond zijn huis heeft hij eigenhandig 
een paradijsje ingericht. Onder meer voor marters. Vanuit 
een speciaal voor het doel ontworpen fotografiehut maakt 
hij werkelijk verbluffende foto’s van bunzingen, boommar-
ters en andere marterachtigen. Bunzing, hermelijn en wezel 
behoren tot de kleine marterachtigen. Over deze 
fantastische jagers is maar weinig bekend. Sinds kort wordt 
er meer intensief onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat 
de aantallen in Nederland snel achteruit gaan. Een 
zorgelijke ontwikkeling. In veel provincies (ook in Over-
ijssel) zijn kleine marterachtigen inmiddels beschermd. Na 
het beluisteren van de lezing zult u weten waarom.   

bunzing               foto Edo van Uchelen 
 

dinsdag 4 april                                                            Jaap Dirkmaat 
de toekomst van de natuur in Nederland (onder voorbehoud) 
 

Jaap, oprichter en voorman van Stichting Das en Boom, 
inmiddels Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, is een 
man met een ongelofelijke passie voor natuur en 
natuurbehoud die in de afgelopen decennia vele successen 
op het gebied van natuurbescherming heeft geboekt. Het is 
ook een man met een visie en een zeer gedreven spreker. 
Die visie is niet gebaseerd op louter een idee, maar op 
gedegen onderzoek en kennis van zaken. Kortom, zijn 
beweringen snijden hout. Tijdens deze lezing probeert hij 
een idee te geven over hoe het Nederlandse landschap er in 
de toekomst uit kan gaan zien.  

das                      foto Peter van Dam 
P 
P 
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in 2023 weer een klimaatcursus  
De Groene Verandering 
Hans de Jong 
 

De klimaatverandering is nog lang niet tot stilstand gebracht. Dit ondanks de op persoonlijk 
gebied soms ingrijpende maatregelen in het dagelijks leven van de vorige jaargang 
cursisten (2021), zoals wat vaker naar de baas trappen (op de fiets dus), het kieskeuriger 
boodschappen doen, een dagje geen vlees eten, etc.. Maar alle beetjes helpen, al was het 
maar voor je eigen gemoedsrust. Of beter nog om de overheid te laten zien dat wij 
klimaatverandering serieus nemen. Is het niet voor onze kinderen en kleinkinderen dan 
toch voor de miljoenen mensen in de delta’s van grote rivieren in arme landen. 
 

Klimaatverandering wordt momenteel door bijna niemand 
meer ontkent. Maar waar wel grote onzekerheid over 
bestaat zijn de gevolgen op korte en langere termijn. Zeker 
lijkt een forse verandering of misschien beter ontwrichting 
van de weersystemen. Met overstromingen, droogte, hitte, 
een stijgende zeespiegel, klimaatvluchtelingen, ernstige 
afname van de biodiversiteit etc. tot gevolg. Het klimaat 
lijkt steeds sneller te veranderen. Dit jaar (2022) had 
Europa te kampen met de ergste droogte in 500 jaar. De 
Rijn bij Lobith bereikte in augustus 2022 het laagste 
waterpeil dat ooit is gemeten. Natuur en landbouw hebben 
te leiden onder de verdergaande verdroging. Gevreesd 
wordt dat de funderingsschade van woningen door 
bodemdaling in het veenweidegebied en verzakkingen in het 
rivierengebied, als gevolg van verdroging, dit jaar ook erg 
groot zal zijn. 

 
 

Ondertussen blijven we maar praten. De belangrijkste uitkomst van de grote klimaat-
conferentie in Egypte was dat de rijke landen beloofd hebben te gaan praten over een 
klimaatfonds. Dit fonds moet gevuld worden door de rijke landen, de grootste veroorza-
kers van de CO2 uitstoot, en is bestemd voor de arme landen om maatregelen te nemen 
waarmee zij zich kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
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De reactie was betrekkelijk positief: “we 
gaan er over praten”. Is het vreemd dat een 
aantal jongeren dat praten zat is en grijpt 
naar (zeer) ongewone manieren van protes-
teren. Uit onvrede met de huidige maatre-
gelen hebben zij zich letterlijk en figuurlijk 
aangetrokken gevoeld door een Vermeer. 
Van deze actie kunnen wij van alles vinden, 
maar de urgentie die deze jongeren voelen 
voor de gevolgen van klimaatverandering, 
waarmee de naoorlogse generatie ze heeft 
opgezadeld, zou toch iets moeten betekenen 
voor onze beleidsmakers. 

 
 

Als ‘veel fietser’ had ik meer sympathie voor de actievoerders op Schiphol. Een deel van 
hen had zich vastgeklonken aan privévliegtuigjes. Anderen gingen daar (op verboden 
terrein) rondfietsen. Kenmerkend voor onze manier van denken vond ik de reactie van de 
burgermeester van de Haarlemmermeer: alle kosten van de inzet van de Marechaussee 
zouden worden verhaald op deze overtreders,die zich toegang hadden verschaft tot een 
niet openbaar terrein. Ik heb diep in mijn geheugen gewroet, maar ik kan me niet 
herinneren dat ik haar eerder gehoord heb om de overlast voor velen te verhalen op al die 
privévliegtuigjes voor het plezier of de tijdwinst van enkelen. 
 

 
 

Hoe zit het ook al weer met de vervuiler betaalt?In het ene geval wordt er een overtreding 
gemaakt door een groep actievoerders waar een enkeling last van heeft; in het andere 
geval is het een enkeling die met toestemming van de overheid veel overlast en schade 
mag veroorzaken aan het milieu en het welzijn van velen.  
 

Van 7 t/m 19 december 2022 was er een conferentie van de Verenigde Naties over 
biodiversiteit in Montreal, 'COP15'(Conference of Parties). Deze conferentie over 
biodiversiteit is het zusje van de klimaatconferentie. De hamvraag is of de deelnemende 
landen erin slagen om de natuur te beschermen? Op het moment van schrijven, ging deze 
COP zijn 2e week in. Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 
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“We hebben de balans tussen economie en natuur jarenlang verwaarloosd, die moet écht 
terug. Natuur is niet een leuk dingetje om erbij te hebben – het is van levensbelang.” Het 
zijn de woorden van Christianne van der Wal, minister voor natuur en stikstof (Trouw, 25 
november 2022). Van der Wal sprak ze uit in verband met de stikstofcrisis die Nederland 
moet oplossen. Zou het helpen om aan waardevolle natuur een prijskaartje te hangen? Of 
om de natuur eigen rechten te geven. In 2017 werd de Whanganui rivier in Nieuw Zeeland 
als eerste rivier ter wereld aangemerkt als rechtspersoon. Sindsdien kunnen voogden van 
de rivier andere partijen voor de rechter dagen, mochten deze het welzijn van de rivier 
schaden. In Nederland gaan er stemmen op om de Waddenzee als natuurgebied eigen 
rechten te geven, zodat het gebied beter beschermd kan worden. Ook voor de rivier de 
Maas bestaan vergelijkbare initiatieven. Als natuur de waarde krijgt die zij echt verdient, 
kan verlies van soorten en ecosystemen effectiever worden gestopt (Trouw, 30 november 
2022). 
 

 
 

Lees je het voorgaande als allemaal losse stukjes van verschillende puzzels, dan is het een 
goed idee om 2023 te beginnen met de IVN Klimaatcursus. In de cursus komen al deze 
zaken aan de orde. Aan het einde heb je een goed beeld hoe het een met het ander 
samenhangt. Tegelijkertijd krijg je handvaten aangereikt om zelf aan de slag te gaan om 
de wereld om je heen te helpen in stand te houden. Het web van het leven, daar hebben 
we als rechtgeaarde IVN-ers en KNNV-ers allemaal wel eens meegewerkt. We weten 
allemaal wat er gebeurt als één onderdeel van het web verstek laat gaan. Hoe ga jij 
bijdragen om het web van het leven niet in elkaar te laten storten? 
 

Doe mee met de IVN-klimaatcursus en leer wat jij kan doen! 
 

Onderwerp : IVN Klimaatcursus – De Groene Verandering 
Periode : 16 januari t/m 27 februari 2023 
Tijd  : 7 theorielessen op maandagavonden van 19:00 – 22:00 
    3 excursie op zaterdagochtend van 09:00 – 12:30 
Locatie : Theorielessen: Nooterhof (Zwolle); Excursies: in en rondom Zwolle 
Kosten : € 60 leden IVN / KNNV € 75 niet-leden * 
Organisatie  : Inge de Groot & Hans de Jong (IVN-afd. Zwolle) 
Meer info : https://www.ivn.nl/afdeling/zwolle/ivn-klimaatcursus-in-zwolle 
* Mochten de kosten de belangrijkste reden zijn om niet mee te doen dan is er een mogelijkheid voor een speciaal tarief.  
   Neem contact op via klimaat@ivnzwolle.nl                                                                                       foto’s Peter van Dam 
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Foto’s van leden en cursisten 
Op deze pagina is ruimte gereserveerd voor foto’s en of series van leden en cursisten 
 

 
  kraanvogels                                                                                                                                            Henk Luisman 
 

 
  larve helmkruidbladwesp                            Marina Rensen 

 
 jonge koekoek                                                 Hans Pauw 

 

 
  grote kruisbek                                             Henk Wester 

 
 zomertortel                                                  André Jansen 

 

 
  klapekster                                                   André Jansen 

 
  geoorde fuut                                             Geke Bremmer 

P 
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Rietvogels en ‘de sigaar’  
Peter van Dam 
 

Wie kent de lisdodde niet? 
De naam wellicht, maar het 
woord rietsigaar kent en 
gebruikt iedereen.  
 

In de loop van het seizoen 
staan rietlanden en sloot-
kanten er vol mee. Bijna 
ongemerkt verdwijnen ze.    

foto’s Peter van Dam 
 

Maar hoe dan? Velen hebben wel gezien dat de sigaren in pluis uiteenvallen en dat al dat 
pluis wegwaait. Dat dit nu net de bedoeling is, weten velen niet. Aan al dat pluis hangen 
piepkleine zaadjes, die door de wind worden meegenomen naar nieuwe groeiplekken. 
Vanwege de onzekerheid dat dit lukt, zorgt elke lisdodde voor een overdaad aan zaden. 
Veel zaadjes komen terecht op ongeschikte plekken en vergaan. 
 

Typha latifolia is de wetenschappelijke naam voor grote lisdodde. Er is nog een tweede 
soort, de kleine lisdodde (Typha angustifolia).  
 

Niet alleen mensen hebben belangstelling voor de sigaren van de lisdodde. Zodra het 
zaadpluis beschikbaar is, beginnen allerlei vogels eraan te trekken. Vaak lijkt het meer op 
slopen. Voor de sigaren is dat geen probleem, want tijdens het plukken krijgt veel pluis de 
kans door de wind te worden meegenomen. 
 

  
foto’s Henk Wester© 

Pimpelmezen zijn echte 
‘rietmezen’. Ze zijn in vrijwel 
elk rietland te vinden.  
 

Pimpelmezen gebruiken de 
lisdodde als voedselbron en 
eten het zaad. In het voor-
jaar schakelen ze weer over 
op het eten van insecten. 

 

Buidelmezen verzamelen in 
het voorjaar zaadpluis van 
de lisdodde. Die halen ze 
van de oude sigaren want 
nieuwe zijn er nog niet. Het 
pluis wordt gebruikt voor de 
bouw van het bijzondere 
buidelnest, dat vaak aan een 
wilgentak hangt.  

foto Peter van Dam  
foto Henk Wester© 

 

 
foto Henk Wester© 

Veel rietgorzen overwinteren 
in het rietland. Zaden zijn er 
immers in overvloed. 
 

Het baardmannetje is wel-
licht de mooiste rietvogel. In 
de winter zie je ze boven in 
de rietkraag. Zij eten het 
zaad van de lisdodde, maar 
vooral van het riet.  

foto Henk Wester© 
P 
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Verleden, heden en toekomst  
van de weidevogels in het Staphorsterveld 
tekst en foto’s Frits Bouwkamp 
 

Inleiding 
Het is algemeen bekend dat het slecht gaat met de weidevogels in Nederland. In onder-
staand artikel worden de ontwikkelingen en stand van zaken weergegeven in het 
Staphorsterveld, het zoek en beschermingsgebied van de Vereniging Weidevogel-
bescherming Staphorsterveld e.o. (VWBS). 
 

Het Staphorsterveld is één van de grootste 
bolwerken van de Wulp in Noordwest Europa. 
Het gebied bevindt zich tussen Hasselt  – 
Lichtmis - Rouveen - Staphorst - Meppel – 
Zwartsluis. Het is een ongeveer 8.200 ha groot 
veenweidegebied. Kenmerkend voor het gebied 
is het slagenlandschap met langgerekte 
percelen, met diverse smalle en brede sloten. 
De bodem bestaat uit een tot 2,5 meter dik 
veenpakket. In het Staphorsterveld ligt het 795 
grote Natura 2000 gebied de Olde Maten en de 
Veerslootslanden dat grotendeels in eigendom is 
van Staatsbosbeheer, met daarin een 250 ha 
groot weidevogelreservaat (150 ha ingericht 
voor weidevogels en 100 ha blauwgraslanden 
met een bloemrijke open vegetatie).   

 

 

In het Staphorsterveld ligt een provinciaal weidevogelbeheergebied van 4700 ha met open 
grasland, waarin een kerngebied van 1200 ha. met als kritische doelsoorten wulp, grutto 
en tureluur. De VWBS is werkzaam in het laatste genoemde gebied; dus niet in het Natura 
2000 gebied. 
 

Verleden 
Het Staphorsterveld was van oudsher een laaggelegen nat veenweidegebied met kruiden-
rijke blauwgraslanden, met veel weidevogels. Vanaf halverwege de vorige eeuw zijn in het 
gebied drastische veranderingen doorgevoerd waaronder een ruilverkaveling met de 
daarmee gepaard gaande ontsluiting van het gebied en verlaging van de grondwaterstand. 
Momenteel is het gebied grotendeels in gebruik door de reguliere veehouderij en is de 
weidevogelstand sterk afgenomen. 
 

Vanaf 1984 zijn in een aantal door de provincie Overijssel georganiseerde weide-
vogelterritoria tellingen uitgevoerd, steeds in eenzelfde deel van het Staphorsterveld. 
Zodoende is het verloop van de weidevogelstand vanaf die tijd bekend. (1).  
Zie tabel 1 en grafiek 1.     
 

 
 

 
     grutto 



15 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     2 9 e  J a a r g a n g  N u m m e r  4  
 

ZNT 
 

Uit tabel 1 en grafiek 1 blijkt dat de aantallen territoria van de grutto, scholekster en 
veldleeuwerik vanaf 1984 sterk zijn achteruitgegaan en die van de kievit tot 2010 sterk is 
toegenomen, om vervolgens weer te dalen. Van de wulp kan hetzelfde gezegd worden, zij 
het in mindere mate. De tureluur (hoewel weinig territoria en daardoor minder betrouw-
bare gegevens)  laat de laatste jaren een sterke stijging zien. Van de schaarse broedvogels 
als zomertaling, slobeend en watersnip zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een 
goede vergelijking. 
 

De verschillen in het aantal territoria van de diverse vogels zijn toe te schrijven aan de 
ontwikkelingen in het landgebruik die in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden. De 
kievit en de wulp hebben daar in eerste instantie van geprofiteerd (hebben de voorkeur 
voor meer drogere graslanden) dit in tegenstelling tot de grutto (prefereert natte weilan-
den) en veldleeuwerik. De opmars van de tureluur is grotendeels te danken aan het aan-
leggen van diverse plasdras percelen. 
 

De laatste provinciale telling  is uitge-
voerd in het weidevogelbeheergebied 
open grasland (dus m.u.v. de Stads-
gaten, Veerslootslanden en het weide-
vogelreservaat van Staatsbosbeheer) in 
2019.  Het gebied  komt grotendeels 
overeen met het zoekgebied van de 
VWBS, met als uitzondering het gebied 
ten zuiden van de N377. Dat laatste 
gebied valt buiten het Staphorsterveld, 
maar wel binnen het werkgebied van 
VWBS.  
 

Uit tabel 2 blijkt dat de kievit en wulp de 
meeste broedparen herbergen. 

Tabel 2: Aantal getelde territoria in 2019 
soorten territoria gem. dichtheid per 100 ha. 
grutto 39 1.1 
kievit 203 5.8 
scholekster 43 1.2 
tureluur 31 0.9 
wulp 89 2.5 
gele kwikstaart 22 0.6 
graspieper 84 2.4 
roodborsttapuit  80 2.3 
veldleeuwerik  2 <0.1 
krakeend 54 1,5 
kuifeend 13 0,4 
slobeend 5 0.1 
zomertaling  2 <0.1 

 

 

 
kuikens wulp 

Heden 
Er zijn meerdere organisaties in het Staphorsterveld 
die zich bezig houden met het beschermen van 
weidevogels, waaronder het Collectief NW Overijssel, 
de VWBS, Staatsbosbeheer, Overijssels Landschap en 
de Wildbeheereenheid (WBE) die bezighoudt met het 
in toom houden van predatoren. 

 

Het Collectief NW Overijssel 
 

Het Collectief NW Overijssel is een boerenorganisatie en is een contractpartner van de 
Overheid. Hiervoor krijgt het Collectief gelden van de overheid die o.a. besteed worden aan 
het beschermen van weidevogels. Met dat geld  worden o.a. beheerpakketten afgesloten 
met veehouders. Bekende beheerpakketten zijn die met een rustperiode (in een genoemde 
periode mogen geen landwerkzaamheden plaatsvinden), legselbeheer (de veehouder werkt 
actief mee met het vinden van nesten), het last minute beheer (uitgesteld maaibeheer bij 
aanwezigheid van nesten), kuikenvelden (bij aanwezigheid van kuikens) en het 
ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Voor het afsluiten van een beheerovereenkomst 
krijgt de veehouder een vergoeding. Op percelen met een rustperiode wordt tijdens de 
rustperiode niet gezocht naar nesten. Daarnaast is het Collectief behulpzaam bij het 
afrasteren van percelen en het plaatsen van vossenrasters (zie later) en geeft de VWBS 
een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Ook faciliteert het Collectief het gebruik 
van een drone en het opleiden van dronepiloten. 
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drone 

De Vereniging Weidevogelbescherming Staphorster-
veld e.o. (VWBS) zet zich actief in bij het zoeken en 
beschermen van nesten en kuikens van weidevogels in het 
Staphorsterveld. Bij het zoeken wordt de laatste 2 jaren ook 
gebruik gemaakt van een drone, waarvoor 4 leden zijn 
opgeleid tot dronepiloot. De vereniging bestaat uit 62 leden, 
waarvan 23 leden met een zogenaamde weidevogelpas, die 
actief weidevogelnesten zoeken en beschermen en 17  
veehouders. Het invoeren van de nest-gegevens vindt plaats 
via de mobiele telefoon ten tijde van het vinden van het 
nest. Alle relevante informatie wordt ingevoerd in de 
Boerenlandvogelmonitor Nederland. Zodoende zijn de 
gegevens digitaal vastgelegd. Na het vinden van een nest 
volgt meestal een controlebezoek en een eindbezoek. Na 
afloop van het seizoen worden de gegevens van het 
afgelopen jaar geanalyseerd. 

 

In afbeelding 1 zijn de locaties weergegeven van de gevonden nesten van grutto, kievit, 
scholekster, tureluur en wulp. Hierin is o.a. te zien dat de grutto in een beperkt deel van 
het gebied voorkomt (vooral op percelen van een bedrijf dat zich maximaal inzet voor het 
behoud van weidevogels). De nesten van de overige weidevogels liggen meer verspreid 
over het zoekgebied. De nesten van de tureluur zijn veelal gelegen op percelen met plas-
dras en vaak in de buurt van kievit- of gruttonesten. De nesten in het 
weidevogelsreservaat van SBB zijn niet vermeld in afbeelding 1. 
 

Afbeelding 1: Verspreiding van de gevonden nesten in het zoekgebied.  
grutto                        kievit                      scholekster                tureluur                       wulp          

 
 

Aantal gevonden nesten (met één of meer eieren) 
In 2022 zijn 469 weidevogelnesten (met eieren) gevonden, te weten 30  gruttonesten, 291 
kievitnesten, 34 scholeksternesten, 31 tureluurnesten, 70 wulpennesten, 9 wilde 
eendennesten, 2 slobeendennesten, 1 nest van een onbekende eend en 1 nest van een 
gele kwikstaart. In tabel 3 het aantal gevonden nesten dat is gevonden in de laatste 5 
jaren. In grafiek 2 de nesten  van de 5 belangrijkste weidevogels, gebaseerd op het 
relatieve gemiddelde. 
 

tabel 3 

jaar grutto kievit schol-
ekster 

ture-
luur 

wulp wilde 
eend 

slob-
eend 

krak-
eend 

eend 
onbek
end 

gras-
pieper 

gele 
kwik-
staart 

water-
snip 

kleine 
ple-
vier 

aantal 
nes-
ten 

2018 21 225 41 20 79 6 6 3    1  411 
2019 21 196 36 14 81 10 4 2  3    367 
2020 35 247 39 20 93 16 4 3  3    460 
2021 32 273 33 23 83 9 6 1  1   1 462 
2022 30 291 34 31 70 9 2  1  1   469 
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Uit tabel 3 en grafiek 2 blijkt dat in 2022 t.o.v. de 
laatste 5 jaren: 

 het aantal gevonden gruttonesten een dalende 
lijn laat zien en zich iets boven het relatieve 
gemiddelde van 100% bevindt; 

 het aantal gevonden kievitnesten nog steeds 
stijgt; 

 het aantal gevonden scholeksternesten zich 
onder het relatieve gemiddelde van 100% 
bevindt; 

 het aantal gevonden tureluurnesten een grote 
stijging laat zien; 

 het aantal gevonden wulpennesten afneemt en 
zich op 86% van het relatieve gemiddelde 
bevindt 

Weinig valt te zeggen over de overige nesten uit tabel 3 omdat die nesten vaak bij toeval 
worden gevonden. Voor de overzichtelijkheid zijn zij verder buiten beschouwing gelaten. 
 

Het aantal gevonden nesten is afhankelijk van het aantal broedparen, de intensiteit waarin 
wordt gezocht, het landgebruik (dit jaar bijv. een ruilverkaveling in het noorden van het 
zoekgebied) en de kunde van de betreffende zoeker. Daarnaast wordt op beheerpercelen 
met een rustperiode niet gezocht. Bovenstaande tabel / grafiek moet dan ook  worden 
gezien als een indicatie van het totaal aantal aanwezige nesten. 
 

De resultaten van de gevonden nesten met bekend resultaat. 
In tabel 4 is het aantal gevonden nesten vermeld met bekend resultaat, de percentages 
uitgekomen en gepredeerde nesten, het aantal verlaten nesten, het aantal verloren nesten 
a.g.v. werkzaamheden en onbekende oorzaken. In grafiek 3 de uitkomstpercentages in de 
periode 2018-2022. 
 

 
 

Uit tabel 4 blijkt dat  
 het gemiddelde percentage uitgekomen nesten 57,8% bedraagt;  
 uitgekomen nesten van de scholekster met 42,4% het laagste en dat van  

          de tureluur met 83,9% het hoogste is; 
 het gemiddelde percentage gepredeerde nesten 34,0% bedraagt;  
 gepredeerde nesten van de scholekster met 51,5% het hoogste en dat  

          van de tureluur met 16,1% het laagste is. 
Verder blijkt dat 19 nesten (4,3%) zijn verlaten en 6 nesten (1,4%) verloren zijn gegaan a.g.v. 
werkzaamheden in het veld, en van 11 nesten (2,5%) het resultaat niet bekend is. 
 

 
tureluurP 
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Uit grafiek 3 blijkt dat het uitkomstpercentage 
 van de nesten dit jaar hoger is dan in het vorige 
   jaar, met als uitzondering de wulp; 
 van de grutto aanzienlijk beter is dan in 
   voorgaande jaren. Mogelijk a.g.v. het 
   omrasteren van percelen; 
 van de wulp de laatste 4 jaren stabiel is.  
   In 2018 was het % duidelijk lager. In dat jaar 
   werden nog weinig wulpennesten gerasterd; 
 van de scholekster nog steeds laag is. 

 

In afbeelding 2 is te zien dat de predatie van nesten in het gebied ten noorden van de 
Stadsweg (de weg tussen Hasselt en Rouveen) aanmerkelijk lager is dan in het gebied ten 
zuiden hiervan. Uit cameraonderzoek  blijkt  de vos de belangrijkste predator in het laatste 
gebied. 
 

Afbeelding 2     
uitgekomen nesten (groen) versus gepredeerde nesten (rood) 
 

 

 
 

 
vos predeert een kievitnest 

 

Predatie onderzoeken 
In de jaren 2016/ 2017 (2), 2021 en 2022 zijn bij nesten van weidevogels camera’s 
geplaatst om de oorzaak van predatie vast te stellen. 
 

 
 

De onderzochte nesten waren van grutto, kievit, scholekster en wulp. De verdeling van de 
vogels en onderzochte gebieden zijn over de jaren heen niet aan elkaar gelijk. Uit tabel 5 
blijkt dat de vos in alle 3 onderzoeken de belangrijkste predator, gevolgd door de zwarte 
kraai en steenmarter. In 2022 zijn ook bij 3 gerasterde wulpennesten camera’s geplaatst. 
Deze 3 nesten zijn uitgekomen, maar zijn vanwege het raster buiten de tabel gelaten. 
 

 
kievit 
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Vossenrasters 
Om wulpennesten te beschermen tegen predatie door 
vossen, worden sinds 4 jaren vossenrasters geplaatst. (zie 
foto hier-naast).  Deze rasters bestaan uit 3 stroom-draden 
die boven elkaar zijn geplaatst en zijn minimaal 6 bij 6 
meter groot. Dat rasteren zinvol is, blijkt uit tabel 6. 
 

tabel 6 In 2022 gerasterde nesten t.o.v. 2021 
 

jaar aantal 
nesten 

uit gepredeerd verlaten onbekend niet 
geaccepteerd1) 

2022 30 21  
70,0% 

42) 

13,3% 
43) 

13,3% 
1 

3,3% 
3 

2021 21 17  
80,9% 

2 
9,5% 

2 
9,5% 

 3 

                                rasteren 
 

1) De nesten in deze kolom zijn wel gerasterd, doch niet geaccepteerd door de betreffende wulpen, waarna de rasters weer zijn 
verwijderd. Deze nesten zijn niet meegenomen in kolom 2 (aantal nesten). 

2) Het lijkt erop dat in één geval de eieren niet waren bevrucht; mogelijk is het nest daardoor gepredeerd, mogelijk direct nadat het is 
verlaten. 

3) Het lijkt erop dat in één geval de eieren niet waren bevrucht; mogelijk is het nest daardoor verlaten. 
 

Toekomst 
Uit de provinciale tellingen komt een vrij somber beeld naar voren, voor wat betreft de 
achteruitgang van het aantal broedparen van grutto, scholekster, wulp (en veldleeuwerik). 
Toch is er een aantal lichtpunten te noemen, namelijk:  de ontwikkelingen in de vee-
houderij, het BTS (Bruto Territoriaal Succes) telling en het weidevogelreservaat van 
Staatsbosbeheer. 
 

Vanuit de overheid / samenleving worden meerdere plannen gesmeed die ten goede 
kunnen komen aan de weidevogels. Denk aan vermindering van de veestapel, het 
terugdringen van het inklinken van veenweidegebieden door verhoging van het waterpeil, 
herstel van de biodiversiteit en dergelijke. Daarnaast wordt opgemerkt dat de houding van 
de veehouders uit het Staphorsterveld in meerderheid positief is wat betreft het 
beschermen van weidevogels. 
 

 
nestwisseling grutto 

De BTS-telling wordt ingezet bij de beheer-
monitoring van weidevogels en geeft de toekomst-
mogelijkheden van grutto en wulp weer. De BTS-
telling bestaat uit een broedparentelling, die wordt 
uitgevoerd vlak voor het uitkomen van de eerste 
grutto-eieren  en een gezinnentelling, die wordt 
uitgevoerd vlak voor het vliegvlug worden van de 
eerste gruttokuikens. Het BTS is de verhouding 
tussen beide tellingen en heeft vooral als doel  
inzicht te krijgen in het broedsucces van de grutto 
en de wulp. Voor de grutto en de wulp geldt een 
minimale BTS van 60% respectievelijk 40%. 

 

In het Staphorsterveld wordt de BTS telling in 2 gebieden uitgevoerd, namelijk in de 
Oosterslag, (een gebied ten noorden van de Conradsweg) en de  Zuideindigerslag (een 
gebied ten zuiden van de Stadsweg). In de Oosterslag is de situatie hoopvol. Het BTS voor 
de grutto ligt de laatste 3 jaren duidelijk boven de kritische grens van 60% en die van de 
wulp de laatste 2 jaren boven de kritische grens van 40%. De situatie in de 
Zuideindigerslag is zorgelijk. In dat gebied komen nog nauwelijks broedparen van de grutto 
voor en het BTS van de wulp ligt de laatste 4 jaren onder de kritische grens van 40%. Een 
van de oorzaken hiervan is o.a. de hoge predatiedruk van de vos. 
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In het zoekgebied van de vereniging ligt 
sinds 6 jaar het weidevogelreservaat van 
Staatsbosbeheer (zie ook onder inleiding). 
Het betreft een gebied van ongeveer 250 
ha, ten noordoosten van Hasselt. In het 
reservaat heerst gedurende het broed-
seizoen rust, er wordt niet naar nesten 
gezocht en er wordt pas gemaaid nadat het 
broedseizoen is afgelopen. Een deel van het 
gebied (100 ha) bestaat uit blauw-
graslanden, wat een ideale situatie creëert 
voor kuikens. Jaarlijks wordt het reservaat 
geïnventariseerd op de aanwezigheid van  

 
kaartje weidevogelreservaat SBB 

broedvogels. Gedurende het bestaan van het reservaat is het aantal territoria van de grutto 
gestegen tot 51, die van de wulp tot 18  en die van de kievit tot 55 (vorige jaar 79 paren). 
Daarnaast zijn sinds het bestaan van het reservaat territoria waargenomen van o.a. 
watersnip, grauwe gors, kwartelkoning en paapje.   
 

Uit bovenstaande, hoopgevende ontwikkelingen, wordt door de schrijver van dit artikel de 
verwachting uitgesproken dat de weidevogels in de toekomst behouden zullen blijven in het 
Staphorsterveld, zij het in niet alle gebieden.  
 

1. Bunskoek, M (2019). Weidevogelinventarisatie Staphorsterveld 2019 – inzicht in de 
effecten van de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer op de weidevogelstand. 
Rapport 2019-02 Bunskoek, Natuurlijk, Punthorst. 

2. A & W rapport 2236 Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest Overijssel. 
 

Voor interesse in de Weidevogelvereniging Staphorsterveld e.o. of wanneer u als zoeker of 
dronepiloot in het gebied aan de slag wilt dan kunt u zich melden bij het secretariaat via 
info@wvbstaphorsterveld.com. 
 

 
ontmoeting                                                                                                                                    
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Twijgje 
recensie van Carin van de Ploeg 
 

‘Twijgje’ is een prentenboek voor kinderen 
ouder dan vier. Het gaat over een jonge 
zaailing, die langzaam maar zeker groeit 
en een grote boom wordt. Zoals iedereen 
weet, groeien bomen langzaam en Twijgje 
wil snel. De moederboom maant middels  
een prachtig gedicht tot geduld en kalmte. 
Het boek beschrijft  die groei in woord en 
beeld. 
 

Insecten, vogels, eekhoorns, het hele 
bosleven. De seizoenen verstrijken, Twijgje 
ziet en maakt het allemaal mee tot ze 
uiteindelijk zelf een moederboom is 
geworden. 
 

De schrijfster vertelt in heldere korte 
zinnen hoe Twijgjes leven verloopt. Ook 
geeft ze aandacht aan de communicatie 
van bomen en hoe belangrijk dit is voor 
het bosleven. 
 

De prenten van Ruth Hengeveld sluiten 
hier naadloos bij aan. Ze aquarelleert 
bosanemonen, boshyacinten, paddenstoe-
len, eekhoorns, vossen, uilen en insecten, 
waardoor iedere pagina een feest is om 
samen met je kind naar te kijken. Je kunt 
dieren spotten en benoemen. 

 
 

 

 

Op de laatste twee pagina’s van het boek beschrijft Jan Hughes hoe bijzonder bomen zijn 
en hoe ze invloed uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Ze legt uit waarom bomen 
kletskousen zijn, dat er superbomen, moederbomen, spillen en bomenfluisteraars zijn. Dit 
alles zónder ooit zweverig of sprookjesachtig over te komen, ook al is de ondertitel van het 
boek “een magisch jaar in het bos”. 
 

Tekst Jan Hughes, woont in San Francisco, het is haar 
eerste prentenboek. Oorspronkelijke titel: Little Sap, 
vertaler Naomi Tieman. 
 

Illustraties Ruth Hengeveld, Nederlandse illustrator, 
omslagontwerp Erik Thé. 
 

32 pagina’s, uitgeverij Samsara: www.samsarabooks.com, 
ISBN 9789493228443, € 15,90. 

 

 

 

 
vos                                                                                      foto Peter van Dam 
PP 
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Cicaden 
foto’s en tekst Gerard Beersma 

 

Inleiding 
 

 

Iedereen zal ze wel eens gezien hebben, vaak hele kleine beestjes 
die zich met geweldige sprongen uit de voeten maken als ze daar de 
noodzaak toe zien. Als je ’s zomers in een ruig stukje grasland gaat 
zitten en voorzichtig met je handen door het gras gaat is de kans 
groot dat er hier en daar wel eentje opspringt. En zeker als je ze 
wat beter hebt leren kennen zie je ze ook zo wel op de grassprieten 
of op bijvoorbeeld grote brandnetels zitten.  
 

Ook ‘koekoeksspuug’ is bij veel mensen bekend: de klodders ‘spuug’ 
vormen een veilig onderkomen voor de larven van schuimbeestjes. 
Die produceren deze klodders zelf. 
 

schuimbeestje Philaenus spumarius, Windesheim juli 2019 
 

Veel cicaden zijn onopvallend bruinig, groen- of witachtig. Van de wat 
grotere soorten zijn bijv. de rood met zwarte bloedcicaden juist erg 
opvallend en dus makkelijk waar te nemen. Ze zijn voor vogels en 
zoogdieren oneetbaar en hebben baat bij hun felle contrasterende 
schrikkleuren.  
 

In de tropen komen cicaden voor van wel 5 cm, maar bij ons is een 
formaat van een cm al heel wat, en de meeste soorten zijn niet groter dan 
ongeveer 5 mm. 
 

Het feit dat de Nederlandse soorten niet alleen zo klein zijn maar ook niet 
eens een Nederlandse naam hebben maakt de groep niet erg toegankelijk 
voor een groot publiek. Toch durf ik dit stukje wel aan, de lezers van het 
ZNT zijn gelukkig geen gemiddelde Nederlanders als het gaat om hun 
liefde voor de natuur. Je moet er tenslotte een klein beetje voor over 
hebben… 
 

bloedcicade Cercopis vulnerata, Hoonhorst, mei 2018 
 

 
rododendroncicaden, Windesheim landgoed, augustus 2020P 

P 
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Kenmerken 
 

Er bestaan meer dan 40.000 soorten cicaden. In Nederland kennen we er ongeveer 440. 
Samen met  wantsen en bladluizen worden ze tot de orde van de Hemiptera gerekend. Het 
aantal voor Nederland bekende soorten breidt zich langzaam maar zeker uit. De 
klimaatopwarming speelt daarin zeker een rol, warmteminnende soorten komen steeds 
meer onze kant op. 
 

Soms ook worden cicaden of hun eieren 
door de mens ingevoerd. Vaak geheel per 
ongeluk, het kan bijvoorbeeld gebeuren bij 
het transport van  tuin- of kasplanten. De 
rododendroncicade (hiernaast parend 
afgebeeld) is hier een berucht voorbeeld 
van. Deze Amerikaanse soort is rond 1930 
in Engeland ingevoerd en sinds 1970 zien 
we hem ook in de rest van Europa. Hij 
veroorzaakt schade aan rododendrons.  
 

Er worden ook meer soorten ontdekt 
doordat zich meer mensen met cicaden 
bezig zijn gaan houden. Door het geringe 
formaat blijven de zeldzame soorten langer 
onder de radar dan mogelijk zou zijn bij 
bijvoorbeeld vogels of andere grote dieren, 
maar vroeg of laat zullen we deze 
nieuwkomertjes toch tegenkomen. 
 

 
                rdodendroncicaden, Graphocephala fennahi 

         Landgoed Windesheim, augustus 2017 
 

 

Cicaden voeden zich alleen met plantensappen. Deze kunnen ze 
opzuigen met behulp van een zuigsnuit. Wantsen hebben die 
ook, maar die kunnen hem naar voren steken, bij cicaden zit de 
zuigsnuit altijd onder het lijf verborgen. Veel soorten komen 
specifiek op één of enkele plantensoorten voor. Ze leven in 
symbiose met eencelligen, die helpen bij het verteren van hun 
voedsel. Van een aantal soorten leven de nimfen ondergronds, 
waar ze sappen uit de plantenwortels zuigen. 
 

De blauwgekleurde Erotettix cyane komt vooral voor op planten 
met drijvende bladeren, in dit geval op de stengel van een gele 
plomp. 
 
 

Erotettix cyane, Vreugderijkerwaard, juni 2020 
 

De meeste Nederlandse cicaden lijken eigenlijk veel 
op elkaar. Ze zijn langwerpig en min of meer 
driehoekig, de kopzijde is het breedst. Op de kop 
zien we 2 flinke samengestelde ogen en 3 kleine 
lichtgevoelige cellen (ocelli). Op de poten staan vaak 
stekels, die soms bij de determinatie een rol spelen. 
Cicaden hebben een grote sprongkracht. De 
mannetjes kunnen geluid maken, hoewel de 
Nederlandse soorten lang niet zo veel herrie maken 
als veel tropische soorten. 
 

Zonocyba bifasciata, Westerveldse Bos, aug. 2018 
 

PPPP 
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groene rietcicade, 
Drachten, augustus 2016 

Ontwikkeling 
 

Laten we de groene rietcicade (Cicadella viridis) als voorbeeld 
nemen. Deze legt eieren, net als alle andere cicaden. Daar 
komen nimfen uit. Die kunnen er anders uitzien dan de 
volwassen dieren. De nimf hiernaast is van dezelfde soort als die 
op de 4 foto’s hieronder. Nimfen hebben geen vleugels, je ziet 
altijd wel een kleine vleugelaanleg. Vliegen zit er zeker nog niet 
in. 
 

Na enkele vervellingen kruipt het imago uit de laatste nimfenhuid 
(te zien op de titelfoto). De oude huid blijft achter. De vleugels 
zijn zacht en moeten nog opgepompt worden, de cicade is nu 
kwetsbaar. Pas dus bij het bekijken of fotograferen op dat je het 
dier of de plant waar hij op zit niet aanraakt. Na het drogen en 
uitharden verschijnen de uiteindelijke kleuren. Volwassen dieren 
kunnen vliegen, maar fantastische vliegers zullen het nooit 
worden. 

 

  
foto 1 en 2: landgoed Windesheim, augustus 2009;  
foto 3: De Horte, september 2019; foto 4: Westerveldse Bos, augustus 2017 
 

Vijanden 
 

Zoals bij alle insecten is het aantal vijanden van cicaden 
enorm. Dat ze zo geweldig kunnen springen is er natuurlijk 
ook niet voor niets. Of cicaden in staat zijn om tijdens hun 
sprong een spinnenweb te zien en dit vervolgens al 
vliegend te omzeilen weet ik niet, in elk geval komen er 
nogal eens cicaden in een web terecht. Daar vormen ze een 
gemakkelijke prooi voor in dit geval de zeldzame 
driestreepspin. 
 

 
 
 

driestreepspin met cicade 
Nieuwe Veen, Hattem, oktober 2022  

 

P   
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Deze nimf van een Issus coleoptratus lijkt wel met 
een aktentasje rond te sjouwen. De werkelijkheid is 
minder vrolijk. Een wespje uit de familie Dryinidae 
(waarschijnlijk Dryinus collaris) heeft de nimf 
geparasiteerd door er een ei in te leggen. De 
wespenlarve leeft van de nog levende cicade. Het 
achterlijf steekt onder de vleugelaanleg uit, omgeven 
door een zakje van vervellingsresten. Is de larve 
eenmaal volgroeid dan eet hij de rest van de 
cicadenimf ook op en verpopt zich op de grond of in 
een plant. 
 
 

 
geparasiteerde Issus coleoptratus 
mijn tuintje, juni 2020 

 

Verlegen? 
 

Wil je geen cicaden vangen, maar je wilt ze wel zoveel mogelijk op naam brengen? Dan 
zijn goede foto’s eigenlijk onontbeerlijk. Liefst 3 foto’s per beest: 1 van opzij, 1 van 
bovenaf en  1 recht van voren. Veel cicaden zijn van opzij en van boven prima te foto-
graferen en mits je dat rustig doet blijven zij ook vaak wel zitten. Lastiger wordt het als we 
ze recht in het gezicht willen kijken. Want dat willen wij wel maar zij niet. Zo gauw je ze 
van de voorkant benadert draaien ze zich van je af. Vast niet omdat ze verlegen zijn, maar 
waarom dan wel? Ik vermoed dat ze dan bij het opspringen te dicht bij hun potentiële 
vijand in de buurt zouden komen of er zelfs tegenaan zouden springen. Door hun lichaam 
weg te draaien kunnen ze dat voorkomen. Dat laatste fotootje kost extra tijd en moeite, 
maar voor determinatie is het frontaal-aanzicht vaak van belang. Hieronder een voorbeeld 
van de 3 belangrijke aanzichten. 
 

   
Allygus modestus, Laag-Zuthem, juli 2021 

In het volgende nummer zal ik enkele 
vertegenwoordigers laten zien van de 
verschillende families.  
 

Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt 
van de site van Marco de Haas, waarop heel 
veel soorten worden afgebeeld. Marco 
bewerkt de cicadencollectie van Naturalis en 
weet dus waar hij het over heeft. 
 

https://truehopperswp.com/distribution/NL/species 

         nimf van Iassus lanio, landgoed Windesheim, juni 2016 
P 
P  
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De Raaf van Sinterklaas  
Evert Ruiter 
 

In 1944 broedde het laatste paar raven in Nederland. We hadden geen compassie voor 
deze zwartrokken en verdreven ze met het geweer uit ons land. Veranderende inzichten 
leidden er evenwel toe dat vanaf 1975 raven werden geherintroduceerd. Aanvankelijk was 
dit niet succesvol, maar gaandeweg lukte het en nu broedt de raaf weer in klein aantal in 
ons land. Terecht, want deze vogel hoort hier thuis. Vooral op de Veluwe, in Brabant, 
Overijssel en Drenthe zijn ze te vinden. Maar zelfs in het Noord-Hollands Duinreservaat 
komen ze nu voor. 
 

Onze provincie biedt ruimte aan enkele tientallen 
paren, want de raaf houdt er een zeer groot 
territorium op na. Raven met een nest op bijvoorbeeld 
de Lemelerberg komen tijdens hun zoektochten naar 
voedsel met gemak in Ommen, Heino of Dalfsen. Het 
liefst schuimen ze rond over heidevelden, 
veengebieden, zandverstuivingen en langs bosranden 
op zoek naar iets eetbaars. Dat doen ze in losse 
groepjes of als paar, want deze vogel is monogaam en 
sluit een band voor het leven. Ze kunnen wel 40 jaar 
oud worden. Vanaf januari-februari worden de 
nestplaatsen bezet en begint de balts. Doorgaans 
worden twee jongen grootgebracht, maar soms zijn 
het er drie of zelfs vier. Als nestplek zoeken ze een 
hoge den met een kale stam en alleen bovenin wat 
stevige takken.  

 
jonge raaf wordt geringd         foto Evert Ruiter 

 

Gedurende de broedtijd zijn raven schuw en oplettend. Iedere indringer wordt met 
argusogen gevolgd of als het moet fel verjaagd. Wanneer ze het nest verlaten laten ze zich 
stilletjes langs de stam naar beneden vallen en vliegen laag weg. Tijdens de balts zijn ze 
alles behalve stil en schuw en halen ze allerlei acrobatische luchttoeren uit. Daarbij tollen 
ze vanaf grote hoogte naar beneden, vliegen soms een eind ondersteboven en meer van 
dat soort gekkigheid. 
 

 
raaf Slovenië                                                                                                                                        foto Evert Ruiter 
 

De raaf behoort tot de kraaiachtigen. Kraaien zijn zangvogels al zou je dat, gezien hun 
gekras, niet direct verwachten. De raaf is dus de grootste Europese zangvogel en beschikt 
over een groot repertoire aan klanken en klokgeluiden. Het zal echter niet iedereen even 
muzikaal in de oren klinken. Een ervaren vogelaar herkent de ravenroep meteen en niet 
zelden wordt de vogel alleen gehoord en niet gezien. Het horen of zien van een raaf is 
altijd een sensatie, want met de bijzondere roep, de spanwijdte van 1.20 meter, de 
wigvormige staart en die enorme snavel is het waarachtig een indrukwekkende 
verschijning. 
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Dat ontzag gaat ver terug. In de mythologie van de Germanen* speelt deze vogel een 
belangrijke rol. Germaanse volkeren kenden een aantal goden of liever gezegd 
‘bovennatuurlijke wezens’. Bijvoorbeeld Wodan (door de Noren Odin genoemd). Die reisde 
door het zwerk op zijn witte, achtbenige hengst Sleipnir. Hij stuurde regelmatig zijn twee 
trouwe helpers naar Midgard, het aardrijk waar de mensen wonen. Die helpers waren twee 
raven, Huginn en Muninn. Zij luisterden aandachtig bij de huizen wat de mensen daar 
uitspookten. Vooral schoorstenen waren prachtige plekken om je ravenoor te luisteren te 
leggen. Alles wat zij hoorden vertelden ze aan Wodan. Germaanse volkeren kenden ook de 
gewoonte om tijdens midwinter, de kortste dag, speeltjes en cadeautjes rond een heilige 
eik te leggen. Als verrassing voor hun kinderen. Dan versierden ze hun huizen met hulst en 
andere groene takken om de komst van de lente te verbeiden. 
 

Een bovennatuurlijk wezen 
op een wit paard met twee 
zwarte helpers die onder-
zoeken of de mensen wel 
braaf zijn, cadeautjes rond 
een boom, altijd groene 
takken als versiering in je 
huis. De link is makkelijk 
gelegd. En inderdaad, na de 
kerstening van Europa zijn 
deze ‘heidense verhalen en 
gewoontes’ opgenomen als 
onderdeel van de christelijke 
jaarfeesten Sint Nicolaas en 
Kerst. 

 
acrobatisch buitelen                                                            foto ©Henk Wester   

 

Wanneer de goedheiligman en de kerstboom weer zijn verdwenen, denken de raven aan 
een nieuw legsel. Het is voor ravenonderzoekers ieder jaar weer een uitdaging om het nest 
te vinden. Ze raken er zo van in vervoering dat ze er wel een gedicht over zouden willen 
schrijven. 
 

*Germanen is een verzamelnaam voor de grote diversiteit aan volkeren (stammen) die ooit noordwest Europa bewoonden. 
 

 
enorme snavel, spanwijdte tot 1.20 meter en wigstaart                                                                       foto ©Henk Wester   
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Verslag Natuurcafé, woensdag 9 november 2022 
Carin van de Ploeg 
 

Sinds begin dit jaar heeft het IVN een werkgroep ‘verbinding’, die bestaat uit Inge, Hettie 
en Mieke.  
 

Zij zijn deze werkgroep gestart omdat ze vonden dat er meer verbinding zou kunnen zijn 
tussen de leden van IVN (al snel werd dit alle leden van IVN én KNNV). Zo ontstond het 
idee om informele avonden zonder strak programma te gaan organiseren, om elkaar te 
leren kennen en  kruisbestuivingen te genereren. Deze bijeenkomsten werden ‘het 
Natuurcafé’. 
 

 
heggenmus 

Inmiddels zijn er al vier geweest: het eerste in de Leemkule 
in april dit jaar voor actieve IVN leden. Het tweede werd in 
de zomer op de Horte gehouden en was buiten en de derde 
keer vond plaats tijdens de opening van de Nooterhof in 
september dit jaar. 
 

Het Natuurcafé van woensdag 9 november vond plaats in 
het Earthship in de Nooterhof. Er waren ruim twintig 
mensen. De avond had toch een klein programma: na de 
koffie en het kennismaken, dat zeer ongedwongen ging, 
vertelde Inge over het Natuurmoment: op alle tafels lagen 
takken met knoppen en werden de aanwezigen uitgenodigd 
om de knoppen af te pellen en te kijken wát er zich allemaal 
in deze knoppen, die nu aan de bomen en struiken de herfst 
en winter ingaan, bevindt.  

 

Daarna kwam een workshop ‘Verhalen vertellen’ door Jaap 
van Driezum. In drie kwartier tijd nam Jaap ons mee in een 
prachtig verhaal over een worm en een kikker en leerden 
we hoe we zo’n verhaal zelf konden onthouden en 
vertellen. Aan de hand van twee technieken (taalkundig en 
visueel) konden we het verhaal zelf navertellen.  Het was 
zeer leerzaam en leuk. Er zijn verhalen te vinden op 
www.natuurverhalen.nl en bijvoorbeeld in het boekje 
‘Waarom de koolmees een stropdas draagt’ (KNNV 
Uitgeverij).  

groene kikker 
 

 
reeën  

Vervolgens vroeg Inge of er bijzondere of interessante 
natuurwaarnemingen waren geweest, dit was ‘de Fenolijn’, 
in navolging van de Fenolijn van Vroege Vogels. Veel 
mensen hadden iets bijzonders meegemaakt: een ree met 
kalfjes in de tuin, een hulst met bessen, die door spreeuwen 
werden leeggegeten, twee zeearenden boven de 
Tichelgaten.  

 

 
zeearenden 
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Tot slot van het programma was er ‘de Zeepkist’ (die er nog 
niet fysiek was, maar daar wordt aan gewerkt): een 
gelegenheid om oproepen te plaatsen: zoeken naar 
vrijwilligers voor bepaalde klussen of gelegenheden. Inge 
deed een oproep om in het komende Natuurcafés 
werkgroepen hun verhaal te laten vertellen: over de 
werkgroep zelf of over een onderwerp dat aanspreekt.  
Mocht je iets willen vertellen over je werkgroep, dan kun je 
contact opnemen met Inge, Hetty en Mieke via 
natuurcafe@ivnzwolle.nl.   

vuurwants 
 

 
rozenbottels 

Hans de Jong zoekt  vrijwilligers voor een educatief team 
dat basisschoolkinderen gaat begeleiden in de Nooterhof 
komend jaar. Er zijn al leskisten, maar nog geen mensen 
die er mee kunnen werken. Het doel is om een educatief 
centrum te maken van de Nooterhof. Mocht u interesse 
hebben om hier aan mee te werken, dan kunt u contact 
opnemen met Hans de Jong. 
 

Girbe Buist, die schrijft voor de Assendorper,  deed een 
oproep, omdat hij mensen zoekt die hij wil portretteren aan 
de hand van de bomencirkel in de Nooterhof. Geïnte-
resseerden kunnen contact met hem opnemen.  

 

Tot slot was er nog een oproep voor de klimaatcursus die in januari 2023 start. Deze zal 
bestaan uit 7 theoretische bijeenkomsten en 3 veldexcursies.   Onder het motto ‘minder 
kennis, meer actie’ gaan de deelnemers  meer over het klimaat te weten komen én daar 
zelf mee aan slag in eigen omgeving. Mocht je hetzij in de organisatie, hetzij als deelnemer 
hier meer over willen weten, dan kun je contact opnemen via klimaat@ivnzwolle.nl.  
 

Na afloop kon iedereen nog genieten van een drankje en hapje en werd er gezamenlijk 
opgeruimd. 
 

 
   gehakkelde aurelia                                                                                                                       
 

Het doel is om vooralsnog vier keer per jaar (één keer per kwartaal) een Natuurcafé te 
organiseren. Het volgende is gepland op woensdag 5 april 2023. Naast IVN en KNNV leden 
zijn introducés welkom. Wel graag even opgeven bij natuurcafe@ivnzwolle.nl.  
 

                                                                                                                                                    foto’s Peter van Dam 
P 
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Ook eens op pad met niet-Zwollenaren … 
Op vakantie met de KNNV kampen of reizen 
tekst en foto’s Marjolein Koopmans 
 

“Wat doe jij morgen?” “de kruipexcursie, Albula-pas…” ”Ik heb nog een tafel over, hebben 
jullie daar wat aan?“…. 
 

Het verbaast me af en toe. Er lijken wel twee soorten KNNV-ers en/of IVN-ers. 
‘Die van de afdelingen’ en ‘die van de kampen’. 
 

Als kind al werd ik meegenomen met verschillende KNNV activiteiten. Mijn ouders waren 
heel actief in KNNV afdeling Epe-Heerde. Maar we gingen ook naar de landelijke kampen. 
IVN-ers zijn er tegenwoordig net zo welkom. Ik ben daar nog steeds te vinden. De 
Zwollenaren ontmoet ik natuurlijk in de afdeling, o.a. tijdens het jaarlijkse 
Schiermonnikoogweekend (ik hoop dat het weer opgepakt wordt).  
 

Op de landelijke kampen tref ik echter vooral een andere groep. Die mensen blijken vaak 
vooral lid te zijn vanwege de kampen en vaak  weinig actief in de afdeling.  Het lijken soms 
wel twee soorten KNNV/IVN-ers. Aangezien we op de landelijke kampen graag nieuwe 
deelnemers verwelkomen, heb ik tijdens het Alpenkamp in augustus beloofd dat ik een 
wervend artikel zou schrijven en dat doe ik dus bij deze. Naast de kampen zijn er ook 
reizen, maar aangezien ik daar nauwelijks ervaring mee heb, laat ik die even buiten 
beschouwing. 
 

Ja, wat is dat dan, zo’n kamp? 
 

Je kampeert met elkaar (ca. 15-40 mensen) 
in een prachtig gebied. Tegenwoordig staan 
we, normaal gesproken op een eigen, apart 
veld, op een camping, met bijbehorende 
voorzieningen. In mijn jeugd was het nog 
een boerenweiland en eigen gegraven 
‘tijger’ (wc-tent).  
 

Voorzitter en administratie leiden alles in 
goede banen. De excursieregelaars organi-
seren de tochten. Hierbij worden de ver-
slagen van eerdere kampen in hetzelfde 
gebied worden goed benut. Je komt dus 
gegarandeerd op mooie plekken. 
 

Je gaat overdag in kleinere groepen  op 
excursie, kijkt met elkaar naar “alles wat 
leeft en bloeit en ons altijd weer boeit”, net 
als in de eigen afdeling dus. Van elke tocht 
worden een sfeerverslag en waarneming-
lijsten verzorgd. Per dag wordt bekeken wie 
het leuk vindt om te doen.  
 

Bijna altijd zijn er mensen die ergens veel van weten en die graag anderen verder wegwijs 
maken in planten, vogels, vleermuizen, insecten geologie of nog wat anders. Soms is er  
een excursie onder leiding van een lokale natuurliefhebber of –beheerder met veel 
boeiende informatie. 
 

Ik hoorde wel eens zeggen dat ze toch wat strak geregeld worden, die kampen. Nou, dat is 
niet mijn ervaring. Er is genoeg ruimte om ook eens je eigen gang te gaan, het programma 
wordt aangepast aan wensen, weer en nieuwe ideeën. Je kunt ook altijd een dag thuis-
blijven of zelf iets doen. Meestal is er ook een rustdag zonder excursies. 
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Koken en eten doet ieder met het eigen gezin of groepje, maar als je alleen bent, vind je 
meestal wel een maatje (maatjes) om gezellig samen te koken en eten. ’s Avonds kom je 
bij elkaar, worden ervaringen en vondsten uitgewisseld en de excursies voor de volgende 
dag toegelicht. En daarna nog lekker nakletsen. Met gelijkgerichte (natuur)mensen ben je 
niet gauw uitgepraat. Je kunt klusjes op je nemen (een excursie leiden, een dagje de 
planten noteren, een cadeautje verzorgen voor de kampeercommissie, de gezamenlijke 
maaltijd organiseren en ’s avonds erbij zijn in de kring, maar het hoeft niet. 
 

Thusis 
 

Afgelopen augustus was ik in Thusis, in de Alpen. De 
camping was dicht bij het stadje, wat gemakkelijk was voor 
de boodschappen. We konden elke dag kiezen uit lichtere of 
zwaardere bergwandelingen,  afhankelijk van je conditie en 
hoe je pet die dag stond. Ik vind dat een van de grote 
voordelen van zo’n kamp; je hoeft, ook als je als gezin of 
groepje naar het kamp gaat, niet altijd hetzelfde te kiezen. 
Geen probleem dus als je interesses, je conditie of gewoon 
je zin die dag verschillend zijn. Je ziet elkaar aan het eind 
van de middag dan wel weer.  
 

Ik heb in Thusis meestal voor de middelzware tochten 
gekozen; soms in het dal door het bos en weides vol 
bloemen, soms hoog in de bergen. Voor dat laatste 
maakten we ook gebruik van een stoeltjeslift en kabelbanen 
met cabines. Zo kwamen we zonder al te veel moeite op 
3000 meter, met fantastische uitzichten (zie de foto’s). 
Onderwijl waren de stoerdere klimmers naar een berghut 
(huttentocht met daar overnachten) en dus ook hoog.  
 

 
franjegentiaan                                       Gentianopsis ciliata 

De meeste avonden was er veel te melden; 
veel rode en zwarte wouwen, steenarenden, 
steenbokken, Alpenmarmotten, edelweiss, 
een bijzonder, klein orchideetje Chamorchis 
alpina, rouwmantel, Spaanse  vlag 
(vlinders), ... Een enthousiast jongetje van 
drie meldde de koeien met bellen die hij 
gezien had.  
 

Natuurlijk genoten we ook van de 
bergriviertjes, een diepe steile kloof (Via 
mala = slechte weg) waar je met meer dan 
driehonderd treden in kon afdalen, 
bergtoppen, uitzichten op alpenweiden of 
dorpjes. Ook het klimmen en dalen op zich 
was fijn om te doen; soms lastige stukjes 
met losse stenen, grote rotsblokken (voor 
een klein vrouwtje als ik reuzenstappen) en 
elk pad weer anders. 
 

De een na laatste avond aten we met z’n 
allen, d.w.z. een paar groepjes aan de 
kaasfondue en een groepje aan de 
pannenkoeken. 

P 
P 
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De gezelligheid is voor mij een van de dingen waarom ik 
vaak voor zo’n kamp koos. Meestal ga je met elkaar niet 
alleen maar op excursie. In Denemarken (en andere 
kampen) maakten we muziek, in de Jura zongen we met z’n 
allen. Ook lieten we de kinderen een keer beesten bouwen 
met uit het bos gehaald materiaal of hielden we een 
wedstrijd pannenkoeken bakken, met de meest wonderlijke 
creaties als resultaat. Ik herinner me (van ‘heel vroeger’) 
ook kampvuren, een versierde tent van een jarige, bonte 
avonden…. We zijn ook wel eens z’n allen gaan 
zwemmen,een dag bij een meertje gaan luieren of we 
gingen naar een museum of een concert of festiviteit. In 
Thusis speelden we Weerwolfje en bezochten we musea in 
Chur. Ook bezochten we een botanische tuin.   

Spaanse vlag   Euplagia quadripunctaria 
 

Elk kamp zijn er wel mensen die je al van eerdere kampen kent, meestal een enthousiast 
weerzien. Tegenwoordig worden natuurlijk ook de mobieltjes gebruikt voor de kamp-app, 
navigatie, contacten onderweg en voor alle foto’s  en herinneringen achteraf.  
 

Voor je het weet is het kamp weer voorbij en wordt iedereen uitgezwaaid. En dus zit ik nu 
hier thuis weer te tikken. Binnenkort komt het programma voor volgend jaar. De AKC 
(Algemene Kamp Commissie) heeft het al vrijwel rond. 
 

En … volgend jaar kan ik meer kampen doen, want dan ga ik met pensioen. 
 

 
P 
P 
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Een bewust alleenstaande merelmoeder?! 
tekst en foto’s Piet Bremer 
 

Het is het geluid van een fietspompje, de eerste geluidjes van jonge merels in hun nest in 
de knot van de knotesdoorn. Een mooiere plek voor succesvol broeden is niet te bedenken. 
Maar het vreemde is het moment van het jaar. Het is 23 juli 2022, in de week dat het 
temperatuurrecord boven de 37 graden uitkomt en ook de natuur in al haar hoeken en 
scheuren kreunt en puft. Toch zit er een nest met minimaal één jong vogeltje in de 
knotesdoorn en het is niet het eerste nest van dit seizoen. 
 

Al in mei begon het merelfeest 
waarbij het vrouwtje een niet 
te stelpen behoefte had aan 
nestmateriaal: een behoefte 
aan vezelrijk, iets modderig 
spul. En elk jaar zijn mijn 
potjes met de unieke collectie 
wilde planten weer de klos. 
Voordat ik er erg in heb is er 
alweer een aantal over de kop 
gehaald. En nu moest de 
collectie gulden sleutelbloem 
er aan geloven. Het ging 
allemaal snel en overtuigend. 
Het lukte nog net andere 
potjes op tijd tegen haar furie 
te beschermen. Om haar te 
helpen heb ik wel zo snel 
mogelijk een speciaal modder-
bad voor haar gebouwd, waar 
ze toch diverse keren gebruik 
van maakte (zie foto). Een 
zucht van verlichting ging door 
de tuin en een serene rust 
hing over de tuin toen de 
nestbouw achter de rug was.  

 
 
Een alternatief met een modderbak werd geaccepteerd. Al snel voldeed het niet 
meer en week de merel weer uit naar de potjes. Iets van een goede 
wortel/modder verhouding? 

 

Geen ekster in de buurt, toch de grootste stoorzender. Die 
had meestal door wie er in de knot broedde. Na drie weken 
waren er jongen die door pa en ma hoog frequent werden 
voorzien van eiwitrijk eten. Het nest werd vooral vanuit de 
tuin aangevlogen, dus relatief minder opvallend, dan als het 
vanaf de straatzijde zou zijn gebeurd. De eksters hadden 
dat ‘gelukkig’ niet door. En de obesitaskatten in de directe 
omgeving waren te onoplettend en sloom om een echte 
bedreiging te zijn. 
 

Begin juni verlieten de vier jongen met succes het nest. 
Hilariteit bij de ouders want er loopt altijd wel een kat wat 
suffig rond die erg geïnteresseerd kan zijn in een jonge 
vogel. De vier jongen zaten de eerst dag nog in mijn tuin. 
Daarna waren het er drie, toen nog twee in de hazelaar en 
het eindigde met één. 
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Aan het alarmeren van de ouders was te horen dat ze 
zich hadden verspreid in kattengebied. Van één van de 
jongen vond ik later veertjes in mijn tuin. De beide 
obesitaskatten maakten zich nog snel uit de voeten, 
zich van geen kwaad bewust. Ze handelden immers 
naar hun aard en dat kwijt ze vrij van alle bloedige 
daden. Maar goed, vier jongen uitgevlogen, dat was een 
goede score. Er waren jaren dat de pogingen tot 
nestelen mislukten. In de meidoorn en in de Japanse 
liguster, maar die knotesdoorn blijkt altijd een succes.  
 
 

De oogst van het tweede broedsel was mager maar leverde toch een mooie zoon dan wel dochter op, die de concurrentie van 
broertjes/zusjes had weten te weerstaan en als enige overleefde. Of had het merelvrouwtje maar één ei gelegd? 
 

 

De merelouders hadden dus hun werk goed verricht en 
hadden in mijn ogen alle recht om nu eens lekker uit te 
rusten. Dat zou je menselijkerwijs zeggen. Eind juni werden 
alweer potjes belaagd en het gesleep wees weer op 
nestbouw. Toen moeder merel eenmaal op het nest zat, 
gebeurde er nog iets opmerkelijks. Het broedseizoen was 
voorbij. De tweede week van juli gaf het manvolk er de brui 
aan. Er kwam plotseling een eind aan het ochtend- en 
avondconcert van Turdus merula, dat mij en ongetwijfeld 
alle lezers verblijd moet hebben vanaf begin maart. Vier 
maanden lang elke ochtend een gratis drie kwartier concert 
met meestal er doorheen slapen en soms genieten. Het had 
ook gefunctioneerd als een soort wekker bij het te vroeg 
wakker worden. En nu die doodse stilte, maar wel met een 
vrouwtje dat een buiten territoriale doorstart maakte om 
het nog vreemder of unieker te maken. Het mannetje werd 
bij het nest geweerd. Zijn vaderschap werd niet op waarde 
geschat. Niet zingen, dan ook geen nestzorg. Of lag het 
complexer?   

 

Nu kun je je afvragen of tweede broedsels na een eerste wel zo slim zijn. Uit het nest 
kwam zo nu en dan wel een piepend geluidje. En het vrouwtje, ondanks de indringende 
droogte van de maand juli, bleef aandachtig op zoek naar voedsel. Kopje wat scheef en 
toeslaan. Weer een mini insect of andere ongewervelde te pakken. Hoe krijg je als 
alleenstaande moeder daar je kroost mee groot? Het beeld van juni, toen pa en ma met de 
bek vol om het kwartier regenwormen kwamen aanslepen bij het nest, was nu geheel geen 
sprake. Door de droogte zaten de wormen diep en veilig. De jongen moest het met 
tweedehands voedsel doen. Daar hoorden ook naaktslakken bij.  
 

Het was moedermerel dan toch gelukt als alleenstaande moeder één jong op te voeden, 
ondanks de uiterst magere voedselvoorziening en geen enkele hulporganisatie. Door het 
voedselgebrek zullen haar broertjes en zusjes het niet hebben gehaald. Survial of the 
fittest vanaf de eerste dag in het nest. Het jong vloog uit, fladderde zelfs een beetje en zat 
later op de avond in het iepenboompje naast ons huis. De volgende dag was ze al verder 
gevlogen. Ik heb haar daarna niet meer gehoord. Niet zo vreemd, want zo’n eenling is veel 
minder rumoerig dan een vierling, waarbij de jongen om het hardst om eten blijven 
schreeuwen, ook in kattengebied. Dat hoefde hier niet, wat ook minder de aandacht op het 
jong deed richten. 
 

2022 was een mager slakkenjaar. De droge aprilmaand was weinig bevorderlijk voor hun 
groei. Maar toch lukte het moeder merel een enkele keer een slak te grazen te nemen. 
Vangen en dan doodslaan op de harde ondergrond – zachtzinnig is de door ons bejubelde  
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natuur geenszins – en daarmee door te gaan totdat de slak in stukjes te behappen was en 
vervolgens werd meegenomen naar het nest. De laatste maandag van juli kwam het geluid 
van de jonge merels niet meer uit het nest, maar vanuit de struik naast de nestboom. Daar 
zat slechts één half vliegvlug jong.  
 

Seizoen 2022 was geen slecht jaar voor tuinbroedvogels. Tenminste op mijn groene erfje. 
Een pimpelmees in de koolmeeskast had acht eieren, wat slechts één jong opleverde. 
Turkse tortels maakten hun nest in de hazelaar vlak voor ons raam op de eerste 
verdieping. Een live camera was niet nodig. Na weken tedere zorg vlogen twee jongen uit. 
Ook was er de houtduif met een eerste nestpoging in de met klimop begroeide meidoorn 
en op de laatste dag van juli in de cipres. Vier soorten in een tuin van 165 m2. Mijn 
geheim, niet doorvertellen, een robuuste heg rondom de hele tuin met een grote variatie 
aan soorten en structuur, inclusief hazelaar, meidoorn en klimop. 
 

 
Mijn unieke botanische collectie moest eraan geloven. Op de foto een potje met zeegroene zegge dat deels over de kop wordt 
gewerkt door de jonge aankomende moedermerel 
 

Ik ben benieuwd of andere lezers van het ZNT weleens een alleenstaande merel-moeder in 
hun tuin hebben gehad na het einde van het broedseizoen. We weten dat in het 
broedseizoen ouders er alleen voor kunnen komen te staan. Een sperwer of kat pakt één 
van de ouders en de overblijvende ouder staat er dan ouderziel alleen voor, met gevolgen 
voor deze alleenstaande weduwe of weduwnaar en de jongen. Een dergelijke ouder is 
bijvoorbeeld bij de pimpelmees zo afgevlogen na weken van op-en-aan vliegen, dat die het 
einde van het jaar niet haalt.   
 

De literatuur over merels levert tientallen verhalen op (www.natuurtijdschriften.nl),  maar 
niets over het onderwerp van een alleenstaande moeder. Check op Limosa en Ardea 
(tijdschriften NOU) leverde een interessante studie op van de Pool Wysocki in enkele 
parken in de Poolse stad Szczecin, waarbij dieren dagelijks werden gevolgd. In totaal 
werden 813 broedpogingen genoteerd betreffende 310 paren. Het bleek wel dat het 
echtpaar met een eigen territorium de standaard was, maar dat de merel er daarnaast nog 
diverse relatievormen op na kan houden. Een mannetje heeft soms twee vrouwtjes, die 
beide een nest bouwen en broeden (polygynie). Er kan sprake zijn polyterritoriale 
polygynie waarbij een mannetje twee territoria verdedigt met elk een vrouwtje. Er was ook 
een geval van een vrouwtje met meerdere mannetjes (polyandrie), of een nest dat door 
twee verschillende paren werd gebruikt. Er is dus heel wat mogelijk bij merels, maar die 
van een alleenstaande moeder merel ontbreekt in hun lijstje.   
 

Literatuur  
 

Wysocki, D., 2004. Alternative mating strategies in the urban population of the European blackbird Turdus merula in Szczecin 
(NW-Poland). Ardea 92(1): 103 - 112. 
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Nooit uitgeteld!  
tekst en foto’s Peter van Dam 
 

Het hele jaar door zie je binnen de Zwolse 
gemeentegrenzen natuurliefhebbers. Aan 
verrekijker, vogelgids en notitieboekje 
herken je de vogelaar; aan loep en 
plantengids de plantenkenner; aan de luie 
stoel naast een bijenhotel of een 
vlinderstruik de insectenliefhebber. En dan 
heb ik het nog niet eens over de mensen, 
die uitgerust met schepnetje in sloten 
prutten of de nachtbrakers die met een 
batdetector in voorjaar en zomer in de 
schemering speuren naar vleermuizen. 
 

Velen melden hun waarnemingen op de site Waarneming.nl. Tot op het moment dat ik dit 
stukje schrijf hebben 126.527 waarnemingen gezorgd voor 3927 waargenomen soorten in 
2022, waaronder 232 soorten vogels en 894 soorten planten. We hebben, op de dag dat 
dit ZNT in de mailbox valt nog twee telweken te gaan. De eindtotalen zijn dus nog niet 
opgenomen in de grafiek hieronder van alle waargenomen soorten van 2000 tot en met 
2021. Ik ben nieuwsgierig naar op welke aantallen we uiteindelijk eindigen in 2022. 
 

 
 

Bij 3637 soorten in 2021 horen alle waargenomen soorten levensvormen samen. Het gaat 
om het totaal aantal planten, zoogdieren, insecten, vogels, paddenstoelen, enz. Hierbij 
gaat het juist niet alleen om de bijzondere soorten, die vanzelfsprekend wel in het totaal 
zijn opgenomen. Elke soort telt! Op Waarneming.nl kun je iedere waarneming invullen bij 
de juiste soortgroep. Een gemelde waarneming krijgt een stip op de kaart van in dit geval 
de Gemeente Zwolle. 
 

 
boommier     



37 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     2 9 e  J a a r g a n g  N u m m e r  4  
 

ZNT 
 

De grafieken van waargeno-
men soorten, planten en 
vogels laten natuurlijk niet 
zien, dat er een enorme 
toename van soorten is. Het 
toont wel dat er meer soor-
ten zijn gemeld op internet. 
Het aantal ingezonden waar-
nemingen liep van 18.295 in 
2000 op naar 1.387.892 in 
2021!   
 

Het aantal gemelde soorten  
vogels in 2021 is 255. Het 
totaal aantal waargenomen 
soorten van 2000 tot en met 
2021 is 342. De slangen-
arend van 2022 staat daar 
nog niet bij. Van 2007 tot en 
met 2021 is het aantal 
gemelde soorten per jaar 
redelijk stabiel.  
 

 
gele kwikstaart 

 
brede orchis 

 
doodskopzweefvlieg 

 

Determinatie 
 

Waarneming.nl helpt de waarnemers met een handig gereedschap om niet herkende 
soorten te determineren. Bij de soortmelding kun je een foto plaatsen. Die foto wordt 
gebruikt om de determinatie te controleren. Zelf kun je met dit middel een soort 
determineren zonder hem vervolgens in te voeren. Zie je een ‘nieuwe soort’ op je 
insectenhotel? Fotografeer hem en ontdek via Waarneming.nl welk insect bij de 
biodiversiteit van jouw tuin hoort. 
 

Vinger aan de pols 
 

Floron, EIS-Nederland, 
SOVON, de Vlinderstichting 
en Zoogdiervereniging VZZ  
gebruiken sinds 2009 de 
gegevens van de site voor 
eigen onderzoek. 
 

Soms wordt de site gebruikt 
voor andere waarnemingen, 
zoals een onderzoek naar 
het gebruik van het giftige 
glyfosaat op het platteland.    

otter                                                                             
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Italiaanse toestanden bij de ganzenjacht  
terugblik in oude nummers 
Peter van Dam 
 

In de afgelopen decennia zijn er in het ZNT en zijn voorgangers Fritillaria (IVN) en De 
Tureluur (KNNV) veel artikelen geschreven. Af en toe kijken we terug op zo’n artikel. In dit 
ZNT blik ik terug op een eigen artikel in 1986 over de ganzenjacht. 
 

Ganzenjacht op de korrel 
 

Enkele leden van de Vogelwerkgroep besloten in november 1985 om hier en daar de ganzenjacht nader te 
observeren, hetgeen resulteerde in een onderzoekje. Het interesseerde ons te bekijken welke jachtmethodes worden 
gebruikt, welk percentage van de schoten ganzen doodt, hoeveel vogels zichtbaar gewond doorvliegen, enz. We 
hielden de resultaten bij op een speciaal daartoe ontworpen telformulier. Meestal waren we met één auto op pad, 
soms met drie. In totaal acht leden telden mee. We kregen te maken met allerlei intimidatietechnieken van jagers, 
die echter geen succes hadden.  
 

Tenslotte hebben we het onderzoeksresultaat vergeleken met een serie artikelen uit ‘De Nederlandse Jager’, 
betreffende het gebruik van hagel. Het onderzoek vond plaats in de maanden december 1985 en januari 1986. We 
waren zeventien keer op pad, waarvan één teldag voor het onderzoek afviel vanwege de mist. 
 

Intimidatie 
 

Tijdens onze aanwezigheid in het ‘vrije’ veld en op de openbare weg werd 
de belangstelling voor ons steeds groter. In het groen gestoken mensen met 
een verrekijker waren blijkbaar heel bijzonder. Al de eerste keer bleek dat 
men op de één of andere manier tegenstanders van de ganzenjacht 
verwachtte. Eén van de jachtmaatjes was bereid z’n tijd op te offeren als 
uitkijkpost langs de weg. Toen wij keken hoe de jacht zich voltrok wist hij 
niet hoe snel de mensen in de hut gewaarschuwd moesten worden. Na 
enkele jachtdagen maakten we mee dat ons autonummer demonstratief werd 
genoteerd, dat het de moeite waard was ons te fotograferen en dat we zelfs 
interessant genoeg waren in een film over het ‘jachtgenoegen’.   

jachthut                 foto Peter van Dam 
 

Weer een andere keer probeerden jachtsympathisanten ons te provoceren met allerlei dubieuze kreten, die ze langs 
rijdend uit hun auto lanceerden. Ook maakten we mee dat twee mannen een gesprek met ons begonnen om onze 
activiteit in het belachelijke te trekken. Tenslotte bleek maar al te duidelijk dat je als vogelliefhebber beter niet in je 
eentje moet gaan kijken. Henry Tiernego heeft het aan den lijve ondervonden. Hij stond ergens in Mastenbroek te 
observeren toen een boer z’n tractor voor z’n auto parkeerde. De boer sommeerde Henry, die zijn auto afgesloten 
had, met driftige stem en aangepast woordgebruik naar buiten te komen. Henry bleef wijselijk zitten. De man 
probeerde vervolgens de autoportieren los te rukken. Toen ook dat niet lukte dreigde de man Henry een volgende 
keer lijfelijk te zullen pakken. 
 

Voor ons is het maar al te duidelijk van wie de agressie uitgaat tijdens confrontaties tussen jagers en niet-jagers. 
Wie dat niet gelooft moet maar eens een uur of wat vanaf de openbare weg met een verrekijker naar ganzenjagers 
kijken. 
 

 
in of op de vlucht                                                                                                                              foto Peter van Dam 
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Jachtmethoden 
 

Naar onze schatting zullen er langs het Zwarte Meer, alwaar veel ganzen slapen, dertig tot veertig jachthutten zijn. 
Alleen in de polder Mastenbroek telden we er achttien.  
 

De jagers verschuilen zich in de hut. Rond de schuilhut scharrelen meestal tamme kol- en rietganzen, variërend in 
aantal tussen 5 en 100. Als er wilde ganzen naderen gooien de jagers af en toe een lokgans uit de hut omhoog. Het 
naar beneden fladderende dier heeft de taak aandacht te trekken. We hadden de indruk dat andere lokkers met een 
touw tot fladderen werden gedwongen. 
 

 
kolganzen                                                foto Henk Wester 

De jagers lieten de wilde ganzen rustig naderen om ze 
vervolgens staande naar beneden te schieten. Soms 
schoten ze op ganzen die duidelijk te hoog vlogen. In 
die gevallen betrof het altijd dagen met een voor de 
jagers geringe buit. Het waren dan meer schoten uit 
verveling’. We hebben sterk de indruk dat een actieve 
koppel lokganzen bepalend is voor het jachtsucces. 
Geschoten ganzen worden rond de hut gelegd om de 
indruk van een grazende menigte te versterken.  
 

Soms waren er jagers in de hut met een hond, maar we 
hebben nooit waargenomen dat het dier bij de 
ganzenjacht werd ingezet. Sommige jagers jaagden 
vanuit een slootkant of bij een hek. Deze hekschutters 
hadden nauwelijks succes. 

 

Onderzoek 
 

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk jachthutten te observeren van de ochtendschemering tot een uur of tien. Dit 
lukt ons zestien keer zonder mist. Alle mistwaarnemingen zijn buiten de cijfers gelaten, omdat we op die 
momenten alleen maar schoten konden tellen. 
 

Aantal teldagen     
Aantal ganzen dat boven de jachthutten verscheen     
Aantal schoten   
Geschoten ganzen   
Afgemaakt met geweer    
Nek omgedraaid     
Zichtbaar gewond doorgevlogen vogels    
Gemiddeld aantal schoten per hut   
Gemiddeld aantal dode ganzen   
Maximum 48 dode ganzen,  
minimum 1 op één ochtend 
Percentage dood geschoten ganzen     
Zichtbaat gewond doorgevlogen ganzen  

0016 
1945 
0606 
0221 
0019 
0016 
0031 
0037,9 
0013,8 
 
 
0011,4% 
0001,6%  

familiegroepje kolgans        foto Peter van Dam 
 

Op het eerste gezicht valt het aantal gedode ganzen op 16 teldagen misschien mee en vraagt een ieder zich wellicht 
af waarover we ons zo druk maken. Enkele berekeningen wijzen echter duidelijk uit dat het juist wel om 
onrustbarende aantallen gaat. Als alle hutten op één teldag bezet zijn en het afschot bedraagt het gemiddelde 
afschot dat wij waarnamen, worden er die dag 552 ganzen geschoten.  
 

De jachtperiode waarin wij telden omvatte 8 zaterdagen. Als we nu voor het gemak rekenen dat alleen dan alle 
hutten bezet zijn en we gaan weer uit van het gemiddelde afschot, levert dat 4416 gedode ganzen op en nog eens 
vele honderden aangeschoten exemplaren. Natuurlijk waren nooit alle hutten bezet, maar het aantal jachtdagen dat 
bij de berekening voor het gemak op 8 dagen werd gehouden, gaat dat aantal ver te boven. Onze schatting van 4416 
ganzen is waarschijnlijk aan de uiterst lage kant.  
 

Hoeveel ganzen niet zichtbaar raak geschoten werd ligt waarschijnlijk zeer hoog, hetgeen duidelijk wordt 
uit de vergelijking met het jagersblad. 
P 
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Hagel geeft de doorslag 
 

Aldus luidt de titel van een der artikelen die wij lazen in het blad ‘de 
Nederlandse Jager’. Breed uitgemeten praat men daar over kalibers en 
hagelkorrels, hetgeen toch interessante gegevens oplevert. Zo vernamen we 
o.a. hoeveel korrels hagel er in één patroon zitten: 

hagelnummer 
 
 

4 
5 
6 

aantal korrels  
per patroon van 

36 gram 
177 
225 
291 

 

Bij de verdere beoordeling kiezen we hagelnummer 6, omdat daarmee waarschijnlijk het meest wordt geschoten op 
ganzen.  
 

Interessant was ook te lezen welke spreiding de korrels krijgen nadat ze de loop hebben verlaten. Op 35 meter 
afstand van de loop bevinden zich in een doorsnede van 50 cm gemiddeld 59 korrels en binnen een cirkel van 75 
cm 112 korrels. Hierbij gaat het om hagelnummer 6 met 291 korrels per patroon. Hieruit volgt dat 291 – 112 = 179 
korrels nog verder afzwaaien. Eén schot kan dus erg veel ganzen raken, maar er komen ook bijzonder veel loden 
korrels in het milieu terecht. 
 

 
ganzenjager          foto Peter van Dam 

We telden 606 schoten met dus een productie van ongeveer 176.346 
hagelkorrels. Al die keren werd 21,8 kg lood geschoten. Als we weer 
uitgaan van het gemiddelde aantal schoten over acht jachtzaterdagen met 
een volle bezetting van de hutten levert dat voor 8 zaterdagen 40 x 8 x 36 x 
37,9 (aantal hutten x zaterdagen x patroongewicht x gemiddeld aantal 
schoten) = 436,6 kg lood op, waarvan slechts een klein deel direct dodelijk 
is. Veel korrels komen in andere ganzen terecht, waarvan een deel zal 
sterven. De meeste korrels komen echter terecht in het milieu.  
 

Ik vraag me af hoe het loodgehalte is van de melk die de koeien uit de 
jachtgebieden produceren. Vergeleken met de schade, die er volgens ons 
niet is en door anderen onvoldoende bewezen, lijkt me de conclusie 
gerechtvaardigd dat de ganzenjacht alleen al vanwege de invloed op het 
milieu en onze gezondheid moet worden gestopt. 

 

Andere redenen als het belang van Nederland voor de wereldpopulatie van de ganzen, de liefde voor die dieren en 
de verachtelijke plezierjacht, versterken die wensen tot een einde van de jacht alleen maar. 
 

Excessen 
 

Tenslotte merken we op dat de jacht vaak te vroeg begint en te lang doorgaat na tien uur. Ook zagen we een keer 
dat er een blauwe reiger werd neergeschoten. Gezien de berekeningen begrijpen we alle intimidatiepogingen wel, 
omdat wij de jacht als zodanig bedreigen. Toch rekenen wij die pogingen ook tot de excessen. 
 

 

kolganzen                                                                                                                                           foto Henk Wester 



41 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     2 9 e  J a a r g a n g  N u m m e r  4  
 

ZNT 
 

In de winter na die eerste tellingen gingen wij als groep door met het verzamelen van 
gegevens. Ook de intimidaties gingen door. We werden benaderd door jagers met hond, 
een aantal tellers werd onder schot gehouden door een aangeschoten ganzenjager en een 
auto uit onze groep werd tot Zwolle achtervolgd door minimaal acht auto’s van jagers. 
 

Blijkbaar had het artikel indruk gemaakt op 
sympathisanten. Steun kregen we van wijlen 
Jan Nap. Hij werkte toentertijd als 
ambtenaar bij de gemeente Kampen en 
bezorgde ons stiekem een document met 
daarop gastaktes voor 400 buitenlandse 
gastjagers uit 13 verschillende landen.  
 

In Kampen was sprake van jachttoerisme en 
dus commerciële jacht. In een Duits 
jachtblad stonden advertenties met com-
binatieaanbiedingen voor overnachting en 
ganzenjacht. Onder die jagers was iemand 
die na de ganzenjacht op weg ging voor het 
schieten van een tijger. De meeste 
gastjagers waren in Duitsland gelegerde 
Amerikaanse militairen.  

 
gastjagers uit Frankrijk                         foto Peter van Dam 

 

De ganzenjagers maakten graag gebruik van lokganzen. In de Polder van Mastenbroek was 
een boer met minstens honderd lokganzen. Elke lokgans at voor ongeveer 1 gulden voer 
per dag. Voor een lokstal van honderd ganzen werd dus per dag honderd gulden (50 euro) 
uitgetrokken. De ganzenjacht moet dus wel een aantrekkelijke ‘bijverdienste’ zijn geweest; 
veel interessanter dan de vermeende door wilde ganzen veroorzaakte schade. 
 

Ganzen trekken ‘s winters in familiegroepjes. Zodra een gans achterblijft, om welke reden 
dan ook, keert de familie terug om hem te ‘halen’. Tijdens onze tellingen in het tweede 
teljaar keken we ook naar het effect van de jacht op die ganzenfamilies. We zagen 
bijvoorbeeld dat uit een groepje van zes kolganzen bij de eerste keer schieten direct drie 
vogels uit de lucht vielen. De resterende drie vogels kwamen terug om te kijken waar het 
achtergebleven drietal bleef. Dit keer overleefden twee vogels hun komst niet. Slechts één 
gans vloog door. 
 

 
aandacht van de pers foto Peter v Dam 

Nico de Haan en toenmalig directeur van Vogelbescherming 
Nederland Siegfried Woldhek stapten in een vliegtuigje en 
telden het aantal jachthutten rond het IJsselmeer. Naar 
zeggen gebruikten ze onze telgegevens om te berekenen 
dat er jaarlijks meer dan 50.000 ganzen werden geschoten. 
Ze haalden hiermee de nationale pers met als kop 
‘Italiaanse toestanden’. 
 

Toenmalig minister Braks kon niet anders dan het gebruik 
van levende lokganzen te verbieden vanaf 1988. Daarna 
was de commerciële ganzenjacht voor buitenlandse jagers 
minder interessant.  

 

Ons volgen van de ganzenjacht op afstand is na twee jaar gestopt. Zonder het in het eerste 
teljaar te beseffen hebben we een bijdrage geleverd aan het stoppen van de levende 
lokganzen en het stoppen van de commerciële jacht. 
P 
P 
P 
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De Vreugderijkerwaard 
Janny Leenheer 
 

Dit jaar heb ik vijf maal de Vreugderijkerwaard bezocht. Het eerste bezoek was op 26 
februari met de Natuurwerkgroep de Reest. Het was een prachtige winterdag. En echt een 
Voermanuitzicht vanaf de dijk. Met wolken, wilgen en de toren van Zalk. We zagen heel 
veel smienten, een torenvalk, een graspieper. En even voorbij de smalle brug op de keien 
gewoon muisjesmos. De knoesten van struiken op het pad naar de uitkijkhut zaten vol 
korstmossen. 
 

 
 

 

In juli ging ik met twee vriendinnen het Laarzenpad 
lopen. Wat bijzonder om op een landtong omgeven 
door water te lopen. Van die wandeling herinner ik me 
de heelblaadjes. Zoveel zagen we.  
 

Begin augustus was ik er met familie uit Oosterhout. 
Zij waren ook heel erg verrast door het prachtige 
uitzicht. Het Laarzenpad liepen we weer. Van alles 
gezien maar niets opgeschreven. 
 

heelblaadjes 
 

Vervolgens met twee vriendinnen die ik jaren 
geleden op een vogelreis heb ontmoet. We hebben 
adressen uitgewisseld en bezoeken elkaar driemaal 
om in elkaars gebied de natuur te bekijken. Dat was 
op 15 september. Als eerste zagen we de visarend. 
En die hadden we de dag ervoor nog in Hardenberg 
bij de Vecht gezien. Kieviten, kwikstaarten, nog 
enkele zwaluwen, ganzen en de heelblaadjes waren 
er nog.  

visarend  
 

Tot slot, maar wie weet, bezocht ik 21 september de Vreugderijkerwaard met mijn 
pleegdochter die  in Stadshagen woont op tien minuten afstand en er nooit eerder was 
geweest. De heelblaadjes waren er nog steeds en de wandeling over het Laarzenpad vond 
ze prachtig.  
 

En bij alle bezoeken dronken we koffie, aten een broodje bij de Vreugdehoeve. 
Samenvattend: een uniek natuurgebied.                                                    foto’s Peter van Dam 
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