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Overzicht coördinatoren werkgroepen IVN en KNNV  
 

IVN 
Excursies 
 
 
 
 

Vogelzangcursus 
 
  
 

Wilde plantencursus 
 
 
 

Klimaat  
 
 
 

Scharrelkids 
 
 
 

Kindernatuurgroep 
Meppel 
 
 

Veldlessen  
 
 
 

Oerschool 
 
 
 

Groen voor ouderen 
 
 

Fotogroep 
 
 

 
IVN Routes app 
 
 

Sociale 
media/Publiciteit 
 
 

Stand en verkoop 
materialen 
 
 

 
Natuurcafé/Verbinding 
 
 
 

NatuurGidsenOpleiding 
 
 
 

Natuur-
Jeugdbegeleider 
Opleidingen 
 
 

 
tijdelijk Jan Geerts 
ivnexcursies@ivnzwolle.nl 
06-30259030 
 

Krista Esselink 
vogelzang@ivnzwolle.nl 
038-4657590 
 

Marlène Vaessen 
wildeplanten@ivnzwolle.nl 
06-23683523 
 

Inge de Groot  
klimaat@ivnzwolle.nl 
038-4557446 
 

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

Marlène Vaessen  
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 
 

vacature 
natuurgidsenopleiding 
@ivnzwolle.nl 
 

Marlène Vaessen 
njo@ivnzwolle.nl 
06-23683523 

 

KNNV 
Vogelwerkgroep 
 
 
 

Knoflookpadden 
 
 

Mossen 
 
 
 

Planten  
 
 
 
 

Vleermuizen 
 
 

Vreugderijkerwaard 
 

Lezingen & excursies 
 
Gezamenlijke 
werkgroepen 
 

Paddenstoelen  
 
 
 

Insecten/vlinders 
 
 
 
Verwante organisaties 
 

Stichting Avifauna Zwolle 
 

Zoogdierenwerkgroep 
 
 
 
 

Milieuraad Zwolle 
 
 

Stichting Nooterhof 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorplaat 
 

 

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

Evert Ruiter 
e.j.ruiter@planet.nl 
 

Herma Visscher 
hermavisscher@home.nl 
038-4540282 
 

Elja van Dongen 
038-3762696 
Brunhilde Reicher 
038-4221228 
 

Vacature  
 
 

Vacature 
 

Vacature 
 
 
 
 

Tineke Burghard 
tinekeburghard@gmail.com 
038-4447227 
 

Martin Wolters 
insecten@ivnzwolle.nl  
06-21978608 
 
 
 

info@avifaunazwolle.nl 
 

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

Michiel van Harten 
milieuraadzwolle.nl 
 

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

 
 
op de foto   
harsmannetje 
 

foto             
Peter van Dam 
 

commentaar 
Het harsmannetje of harsbuil 
is een gal op de grove den. 
Hierin groeit geen galwesp op 
maar een vlinder. Dat duurt 
twee jaar. 
 
P 
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Van de redactie 
 

In dit lentenummer van het ZNT veel 
aandacht voor insecten. Dat sluit goed 
aan bij de groeiende interesse voor deze 
diertjes. Die toename is ook goed te 
merken aan de enorme belangstelling 
voor de insectenstudieavonden in De 
Nooterhof. De formule die op die avonden 
wordt toegepast is bijzonder aantrek-
kelijk: ongeveer om het kwartier een 
andere spreker en dus een andere soort of 
insectengroep. Het is echt genieten en 
wellicht een goed idee om ook door 
andere werkgroepen te worden toegepast. 
 

In dit nummer een eerste update van het 
Soortenjaar 2023 waarin zoveel mogelijk 
Zwollenaren een bijdrage is gevraagd om 
alle soorten die ze binnen de gemeen-
tegrenzen waarnemen door te geven aan 
Waarneming.nl. In de maanden januari en 
februari zijn meer soorten gemeld dan de 
voorgaande jaren. Ook in maart is dat al 
het geval.  
 

Nieuw is de rubriek fotoverhaal. Hier is 
plek voor een serie natuurfoto’s die samen 
een thema belichten of een natuurverhaal 
vertellen. Slechts weinig tekst, want de 
foto’s vertellen eigenlijk het verhaal. Heb 
je zo’n serie, mail ze dan naar de redactie. 
 

Met artikelen over insecten en vogels gaat 
het goed en recensies zijn er altijd. In dit 
nummer staat een mooi artikel over de 
otter in Zwolle, maar meer artikelen over 
zoogdieren zijn meer dan welkom. Af en 
toe wordt verslag gedaan van een lokaal 
natuuronderzoek, waarvoor veel leden 
gegevens hebben verzameld. Over 
planten wordt helaas weinig geschreven.  
 

Onze vraag aan jullie lijkt me duidelijk: 
denk na over welke bijdrage je aan het 
ZNT kunt leveren. Klim in de pen en maak 
de bijbehorende foto’s. Als dat laatste niet 
goed lukt, zijn er wellicht leden die al over 
die foto’s beschikken. Je kunt die bijdrage 
ook samen met anderen schrijven. 
 

Veel plezier met het lezen van dit eerste 
nummer in 2023. 
 

namens de redactie  
Peter van Dam en Evert Ruiter 
 

Kopijsluiting: zondag 21 mei 2023 
 

petervandam38@yahoo.com 
of zntredactie@live.nl 
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Zilveren fluitje 
vers van de pers – Peter van Dam 
 

Voor liefhebbers van insecten is net de ideale tijd 
begonnen. Zelf kijk ik alweer maanden uit naar de 
eerste wilde bijen, wespen en andere veelpoten. Zo heb 
ik de afgelopen jaren, min of meer gedwongen door de 
donkere coronawolk, heel wat uren doorgebracht in 
mijn tuin. Zittend bij een insectenhotel heb ik tientallen 
insecten op de foto gezet, met behulp van 
Waarneming.nl op naam gebracht en veel nieuwe 
soorten leren kennen. Soms is het niet gelukt om de 
naam vinden. Geen probleem, komt later wel! 
 

Vorige maand heb ik weer een serie foto’s afgewerkt. 
De grootste verrassing is het zilveren fluitje. Het blijkt 
de kleinste behangersbij te zijn in ons land. De naam 
voor dit diertje, van ongeveer een halve cm grootte, is 
ooit bedacht door Jac. P. Thijsse. Het vrouwtje maakt 
een heel hoog zoemend geluid. Volgens sommigen past 
het geluid beter bij een auto uit het Formule-1 circuit. 
Waar komt het diertje eigenlijk voor? Langs de hele 
Nederlandse kust en op enkele plekken in het 
zuidoosten. Slechts op 1 plek in het binnenland staat hij 
nu bekend als waargenomen: in onze Zwolse tuin!  
 

 
 zilveren fluitje - Megachile leachella                   foto Peter van Dam 
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Zomerprogramma Plantenwerkgroep KNNV-Zwolle 2023 
Elja van Dongen 
 

 Maandag 24 april 
 19.00 - ±21.30 uur 

  

 In het kader van het 4000-soortenjaar van 
KNNV, IVN en Nooterhof in de gemeente 
Zwolle inventariseren we de berm langs 
de Veerallee.  

  

Verzamelen om 19.00 uur vóór de 
uitspanning ‘het Engelse werk’ in het 
Engelse werk. Om 19.15 uur zijn we dan op 
de Veerallee. 
 

 Woensdag 10 mei 
 19.00 - ±21.30 uur  

  

 In het kader van het 4000-soortenjaar van 
KNNV, IVN en Nooterhof in de gemeente 
Zwolle inventariseren we de strook langs 
het Kamperpad en het terrein naast de 
WRZV-hallen. 

  

Verzamelen om 19.00 uur vóór de 
uitspanning ‘het Engelse werk’ in het 
Engelse werk. Om 19.15 uur zijn we dan op 
het parkeerterrein van de WRZV-hallen. 
 

 Woensdag 24 mei 
 19.00 - ±21.30 uur 

  

 In het kader van het project ‘Mijn berm bloeit’ / ‘Nectarindex’ van FLORON, inventariseren 
we 2 stukken berm langs de Haersterveerweg en de Kranenburgweg (zie de witte 
ballonnetjes op de kaartjes). 

  

De methode is als volgt: inventariseer 100 meter berm door om de tien meter stil te staan 
en alle planten te noteren die binnen 1 meter van je groeien (in totaal 10 keer). Ook niet 
bloeiende planten doen mee. Voor verdere informatie zie https://www.floron.nl/nectarindex. 
 

Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspanning ‘het Engelse werk’ in het Engelse werk. We 
zijn dan om 19.15 uur op de parkeerplaats aan het eind van de Haersterveerweg. Deze 
gegevens komen ook in het 4000-soortenproject van KNNV, IVN en Nooterhof. 
 

 
 
 

 
 

  
P 
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 Zaterdag 3 juni 
 excursie naar het struunpad in het Koekangerveld. 

 

Geleid door Ruurd en Deyke van Donkelaar.  
Vertrek om 9.15 uur vanaf uitspanning ‘het Engelse werk’ in het Engelse werk.  
De excursie in Koekange start om 10.00 u., Ruinerweg 44, 7958 RD, Koekange. 
Duur van de excursie ± 2 uur. Koffie en thee zijn bij de excursie inbegrepen. 
 

Bij Ruurd en Deyke zit het groenvak in de genen. Ruurd is geboren tussen de vele 
cactussen op de kwekerij van zijn ouders. Als tienjarig jochie verkocht hij zijn eerste 
vijverplantjes van eigen kweek. Later behaalde Ruurd zijn groene vakdiploma’s en diverse 
verdiepende cursussen onder meer bij het herbarium Leiden en de cursus Historisch tuinen 
en parken. 
 

Deyke heeft haar groene opleiding onder meer gevolgd aan de tuinbouwschool ‘Huis te 
Lande’. Bij bevlogen docenten als Wim Oudshoorn heeft zij haar liefde voor planten en 
gedegen soortenkennis  opgedaan. Later voltooide zij de Pabo, een mooie basis voor de 
kennisoverdracht waar zij zich sterk voor maakt. 
 

Een brede kennis van planten en beplanting vormt de basis van al hun activiteiten. In het 
bureau ‘Van Donkelaar groenadvies’  houdt Ruurd zich bezig met de beplantingsprojecten. 
Daarnaast werkt hij als adviseur groen erfgoed  voor Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumenten (ERM). Deyke richt zich vooral op het ontwikkelen van cursussen en 
trainingen en heeft de leiding over Tuinderij ‘De Bostulp’, een proeftuin voor inheemse en 
historische planten die ze toepassen in hun projecten. 
 

Voor meer informatie, zie  
http://www.ruurdvandonkelaar.nl/wp-content/uploads/2017/04/Het-Struunpad-van-
Koekangerveld.pdf 
 

 Zaterdag 10 juni 
 9.15 - ± 12.00 uur 

  

 We bezoeken natuurgebied Hoge broek bij Raalte nabij Krieghuisweg 29. 
Verzamelen om 9.15 uur vóór de uitspanning ‘het Engelse werk’ in het Engelse werk. 
 

Hoge Broek is een natuurparel met zeer bijzondere planten 
vlakbij Raalte. Vroeger was het een beekdal met 
waterstroompjes en schrale graslanden. Later werd het een 
landbouwgebied en door ontwatering en bemesting 
verdwenen vrijwel alle oorspronkelijke plantensoorten. Om 
deze bijzondere planten terug te krijgen heeft 
Natuurmonumenten het gebied weer ingericht als 
natuurgebied. Delen ervan zijn afgegraven, waardoor de 
bodem schraler is en het kwelwater naar boven komt. 

 

 

Maar dat was niet voldoende om het gebied weer in bloei te 
krijgen. Voor het ontkiemen van planten zijn zaden nodig. 
De soorten van een beekdal verspreiden hun zaden vooral 
via water. Dat gebeurde vroeger door het overstromen van 
de beek, maar die is er niet meer. Daarom hebben vrijwil-
ligers maaisel uit een gebied in de buurt uitgestrooid over 
het Hoge Broek. Met een geweldig resultaat! Hierdoor staat 
het Hoge Broek nu weer vol met bijzondere beekdalplanten 
als de grote ratelaar, stijve ogentroost en blauwe knoop. 
P 
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 Maandag 12 juni 
 19.00 - ±21.30 uur 

  

In het kader van het 4000-soortenjaar van 
KNNV, IVN en Nooterhof in de gemeente 
Zwolle inventariseren we bij de 
Herfterwetering, waar ProRail van alles 
overhoop heeft gehaald. 
 

Verzamelen om 19.00 uur vóór de 
uitspanning ‘het Engelse werk’ in het 
Engelse werk. We zijn dan om 19.15 uur ter 
plekke. Parkeren aan de Heinoseweg tussen 
huisnummer 3 en 5 bij fietspad. Aan het 
eind links gaan we langs het hek. Het is een 
open zanderig stuk tussen het spoor en het 
water. Hier groeien veel  pioniersoorten. 
 

 Woensdag 21 juni 
 19.00 - ±21.30 uur 

  

 Inventariseren van het afgeplagde 
terreintje in het Westerveldse bos. Ons 
laatste bezoek was in 2014.Verzamelen om 
19.00 uur vóór de uitspanning ‘het Engelse 
werk’ in het Engelse werk. Om 19.15 uur 
zijn we dan op de parkeerplaats aan het 
eind van de Kolksteeg. 
 

Deze gegevens worden ook opgenomen in 
het 4000-soortenproject van KNNV, IVN en 
Nooterhof. 
 

 Woensdag 28 juni 
 19.00 - ±21.30 uur 

  

In het kader van het 4000-soortenjaar van KNNV, IVN en Nooterhof in de gemeente Zwolle 
gaan we weer naar de strook langs het Kamperpad inventariseren en het terrein naast de 
WRZV-hallen. Zie woensdag 10 mei. 
 

 Woensdag 5 juli 
 19.00 - ±21.30 uur 

  

 We gaan naar de berging bij de Wester-
veldse Aa achter het voormalige water-
schapsgebouw aan de Dokter Van Thienen-
weg 1 in Zwolle. We zijn hier in 2016 voor 
het laatst geweest. 

  

Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspan-
ning ‘het Engelse werk’ in het Engelse werk. 
Om 19.15 uur zijn we dan bij begin van 
fietspad in de bocht van de Dokter van 
Heesweg en Dokter van Thienenweg. De 
gegevens gaan ook naar het 4000 soorten-
project van KNNV, IVN en Nooterhof. 
P 
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 Woensdag 12 juli 
 19.00 - ±21.30 uur 

  

 In het kader van het 4000-
soortenjaar van KNNV, IVN 
en Nooterhof in de gemeen-
te Zwolle inventariseren we 
de strook tussen de 
Rijnlaan en de Wijde Aa, 
ter hoogte van de Kolksteeg. 
 

Verzamelen om 19.00 uur 
vóór de uitspanning ‘het 
Engelse werk’ in het Engelse 
werk. Om 19.15 uur zijn we 
dan ter plekke. 

 

 

 Woensdag 19 juli 
 19.00 - ±21.30 uur 

  

 In het kader van het 4000-
soortenjaar van KNNV, IVN 
en Nooterhof in de 
gemeente Zwolle inventa-
riseren we bij de sluizen 
bij het Engelse Werk. 
 

 Verzamelen om 19.00 uur 
vóór de uitspanning ‘het 
Engelse werk’ in het Engelse 
werk. Om 19.10 uur zijn we 
dan ter plekke aan het eind 
van de Katerveerdijk. We 
beginnen bij de sluizen en 
lopen terug richting de 
IJsselbrug. 

 

 

Organisatie van alle excursies: Elja van Dongen (038-3762696 / 06-23334743) en 
Brunhilde Reicher (038-4221228). 
 

Tot ziens bij de excursies! 
Elja en Brunhilde 
 

 
gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata)                                                                                          foto’s Elja van Dongen 
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Recensie ‘Bosbadbox, beleef de natuur als jouw gids’ 
foto’s en tekst Carin van de Ploeg 
 

Onze wereld is drukker dan ooit. Veel mensen razen maar 
door tot ze erbij neervallen en verliezen zichzelf uit het oog. 
Gelukkig zijn er ook nog mensen die wél de rust weten te 
vinden. Vaak zijn dit mensen die van nature oog en gevoel 
hebben voor hun natuurlijke leefomgeving. Niet alleen zíen 
en voelen zij wat er in de natuur speelt, zij kennen ook de 
helende werking van een natuurlijke omgeving. 

 

 

Eefje Ludwig is zo’n mens en heeft een opleiding tot 
gecertificeerd bosbadgids gevolgd. Tevens is zij oprichter 
van ‘the Forest Bathing Circle’.  
 

De bosbadbox, uitgegeven door  Uitgeverij Samsara, 
bestaat uit een box, een mooi en natuurlijk vormgegeven 
doosje, met een zakboek, een dagboek en een  30 delige 
kaartenset. 
  

In het bosbadenzakboek (160 pagina’s) legt Eefje uit wát bosbaden is, hoe ze er toe 
gekomen is om de opleiding tot bosbadgids te gaan volgen en hoe je zelf, zonder poespas 
en zweverigheid, zelf van de helende werking van de natuur kunt profiteren. Niet alleen in 
het bos, maar overal buiten om je heen. 
 

In het bosbadendagboek kun je je ervaringen opschrijven of tekenen. 
 

 

De set van 30 inspiratie-
kaarten zijn uitnodigingen 
om de natuur om je heen 
écht te leren ervaren. “Hoor 
de stilte” ”Proef de lucht” 
“Laat je dragen” “Kus de 
aarde”. Natuurlijk kun je de 
uitnodigingen letterlijk op-
volgen, maar het kan je ook 
helpen om op een andere 
manier dan je gewoon bent, 
met de natuur te leren 
omgaan.  
 

De bosbadbox is makkelijk 
mee te nemen in een rugzak 
en stevig uitgevoerd. De set 
is zo samengesteld om 
iedereen gelegenheid te 
geven om kennis te nemen 
van het bosbaden en zich 
erin te verdiepen. 

 

Wie meer uit zijn of haar natuur wil halen, kan zijn of haar hart ophalen met de box, en 
mocht je met een bosbadsessie van Eefje mee willen of haar boeken of zelf bosbadgids 
willen worden, dan kun je contact opnemen via www.theforestbathingcircle.com. 
 

Kartonnen box met zakboek, dagboek en kaartenset, formaat: 22,1 x 16,0 x 5,6cm.  
Tekst en foto’s: Eefje Ludwig omslagontwerp: Joyce  Zethof, uitgeverij Samsara: www.samsarabooks.com, 
ISBN 9789493228689, € 24,90. 
P 
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Recensie ‘Van tegeltuin naar jungle’ 
foto en tekst Carin van de Ploeg 
 

In deze tijd van duurzaamheid, vergroenen en biodiversiteit, komt een boek dat je op een 
praktische manier helpt dit te realiseren op het juiste moment. 
 

Katja Staring - journalist, blogger, fotograaf 
en instagrammer, die al meerdere boeken 
op haar naam heeft staan, kocht eind 2021 
een huis met een ‘stenen tuin’. Ze gaf 
zichzelf de opdracht om er een fijne leefbare 
jungle met ruimte voor mens, plant en dier 
van te maken. Ze haalt de tegels er één 
voor één uit en beschrijft hoe ze te werk 
gaat om dit doel te realiseren. Ze begint 
met uitleg over de ecologische voetafdruk, 
uitleg over tegels, materiaal en hoe je een 
eerste plan maakt. Van eenvoudige praktijk: 
“hoe wip en splits je tegels” tot aan 
hergebruik en het uitleg over eco-
kathedralen, over zand onder je tegels en 
bestrating tot aan het maken van een 
kruidenspiraal. Waar mogelijk hergebruikt 
Katja alle materialen uit haar oude tuin en 
geeft tips en adviezen waar je zo duurzaam 
mogelijk materiaal vandaan haalt om de 
nieuwe tuin te vullen. Ze heeft veel 
projectvoorbeelden en laat andere duur-
zame tuinierders aan het woord.  

 

 

Perzikstenen, blakerhout, zeewierdaken, bouwen met snoeiafval, takkenrillen, insecten-
hotels, regenwateropvang en gebruik, eetbare planten, touwvlechten met planten, terras-
sen en paden, wadi’s: het komt allemaal aan bod in dit boek. 
 

Naast vele verhelderende en verduidelijkende foto’s staan er ook prachtige kleurrijke 
illustraties van de hand van Petra Baan in het 204 pagina’s tellende boek.  
 

Het fijne aan dit boek is dat het makkelijk leest en praktisch opgezet is. De inhoudsopgave 
is verdeeld in de hoofdstukken: ‘Hergebruik’, ‘Tegels eruit’, ‘Water erin’, ‘Groen erin’, 
‘Dieren erin’ en ‘Plantenlijst en adressen’. De plantenlijst en adressen zijn zeer uitgebreid 
en maken dat de 28 projecten die in het boek beschreven staan voor iedereen bereikbaar 
en haalbaar zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Katja Staring 
illustraties: Petra Baan 
https://dailygreenspiration.nl,  
  
204 pagina’s, KNNV uitgeverij: 
www.knnvuitgeverij.nl  
ISBN 9789050118941  
€ 24,95 paperback 
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CICADEN, deel 2 
Tekst en fotografie © Gerard Beersma 
 

In Nederland komen cicaden voor uit 9 
verschillende families. Eén daarvan is zo 
zeldzaam dat ik er nog nooit een soort 
van heb gezien: de familie Tettigo-
metridae, ook wel de mierencicaden 
genoemd, 3 soorten. Van de overige 8 
families laat ik hierna enkele voorbeelden 
zien.  

 

 
schuimcicaden 

 

 
moerascicaden 

 

 
bloedcicaden 

 
 

dwergcicaden 
 

glasvleugelcicaden 
 

 
spoorcicaden 

 

 
kevercicaden 

 
doorncicaden 

 
mierencicaden 

 
 

 

Schuimcicaden, Aphrophoridae 
 

 

Van de schuimcicaden hebben we 10 soorten. 
In het vorige nummer zagen we het 
schuimbeestje al. 
 

Aphrophora alni is een algemene soort. Hoewel 
de naam suggereert dat hij vooral op els 
(Alnus) voorkomt zien we hem ook op allerlei 
andere loofbomen. Hij houdt van een wat 
vochtige omgeving. Rond Zwolle zie ik ze 
vooral veel bij de Horte en bij Windesheim. 
 
 
 
 
 

Aphrophora alni  
De Horte 
september 2020 

 

Aphrophora salicina komen we eigenlijk 
alleen op wilgen tegen (‘Salix’ betekent 
wilg). Daar is hij redelijk algemeen. Deze 
soort mist de opvallend lichte vlek in de 
vleugels die we bij Aphrophora alni altijd 
wel zien. Hoewel Aphrophora’s redelijk 
groot zijn vallen ze tegen de achtergrond 
vaak niet op.                             Aphrophora salicina 

Windesheim 
juli 2019 

 

 

Moerascicaden, Caliscelidae 

 

 

Deze Ommatidiotus dissimilis is de enige 
vertegenwoordiger van de familie van de 
moerascicaden in Nederland. Het afgebeelde 
exemplaar zat niet op zijn gebruikelijke 
voedselplant, want hij leeft normaal gesproken 
op veenpluis of wollegras. Een fraaie cicade 
met doorzichtige vleugels. Hij kan nog veel 
kleuriger zijn dan het exemplaar op de foto. 
 

Ommatidiotus dissimilis 
Fochteloërveen  
augustus 2016 
 

 

P 
P 

P 
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Bloedcicaden, Cercopidae 
 

In Nederland komen slechts 2 soorten voor, 
namelijk de bloedcicade, die we in het 
vorige deel al tegenkwamen, en deze 
roodzwarte dennencicade, die er enigszins 
op lijkt. De volwassen dieren vinden we op 
de grove den. De nimfen zitten vooral op of 
in de bodem, waar ze zuigen aan de wortels 
van grassen. 
 

We kunnen ze vooral tegenkomen in de 
maanden april tot en met juni. De 
volwassen dieren gaan in het najaar dood, 
de nimfen overwinteren.  
 
 
 

roodzwarte dennencicade  
Haematoloma dorsata  

Hessumsche Veld 
mei 2022 

 

Dwergcicaden, Cicadellidae 
 

 

De dwergcicaden vormen verreweg de 
grootste familie. Er komen in ons land maar 
liefst 328 soorten voor. Sommige  soorten 
kunnen aan de vegetatie waarop ze leven 
behoorlijke schade aanrichten. 
 

Een belangrijk kenmerk van deze familie is 
het voorkomen van talrijke stekeltjes aan de 
tibiae (dat zijn de scheenbenen) van de 
achterpoten. Op de rechter achterpoot van 
deze Lindbergina aurovittata is goed te zien 
dat de stekels in rijen staan. 
 
 
 
 

Lindbergina aurovittata  
Nunspeet  
nov. 2022 

 

Het geslacht Arboridia kent in Nederland 
ongeveer 30 soorten, die behoorlijk veel op 
elkaar lijken. Zelden of nooit zijn ze van een 
foto te determineren. Ik zal me er dus 
tevreden mee moeten stellen dat ik weet tot 
welk geslacht het beestje hoort. En dat 
geldt voor veel meer dwergcicaden, het is 
nu eenmaal een grote en moeilijke groep. 
 

Mocht ik ooit dode dwergcicaden vinden dan 
gaan ze zeker onder de microscoop voor 
weer een nieuwe leuke uitdaging. 

 

Arboridia spec.  
Nieuwe Veen, Hattem 
oktober 2022  
P 
P 
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Een leuke dwergcicade is Stenocranus 
major, vooral de zwarte lengtestrepen over 
kop en poten geven hem een wat koddig 
uiterlijk. Hij is voornamelijk in het najaar 
waar te nemen. Hoewel van het voedsel van 
veel soorten nog nauwelijks wat bekend is 
leeft deze waarschijnlijk vooral van rietgras 
(Phalaris arundinacea). 
 
 
Stenocranus major 
Zwolle, Zalné  
november 2022 
 

 

Errhomenus brachypterus is zonder twijfel 
het zeldzaamste insect dat ik ooit foto-
grafisch heb vastgelegd. De soort werd 
eigenlijk beschouwd als uitgestorven in 
Nederland; de laatste waarnemingen waren 
40 jaar daarvoor gedaan, en allemaal in 
Zuid-Limburg. De vondst is niet alleen gek 
door de zeldzaamheid en de vindplaats ver 
buiten Limburg, maar ook door het biotoop. 
In Limburg was hij nooit buiten bossen 
gevonden. 
 

Errhomenus brachypterus             
IJsseluiterwaard Windesheim 
februari 2018 

 

 
 

De best gecamoufleerde cicade is de 
oorcicade. Niet heel zeldzaam, maar weinig 
lezers zullen hem ooit hebben gezien, daar 
zorgt hij wel voor. Overdag bewegingloos op 
bijv. een boomstam, want bewegen is voor 
camouflage natuurlijk dodelijk. ’s Nachts 
wordt hij pas actief. Hij leeft voornamelijk 
van eikenblad.  
 
 
 
 

oorcicade  
Ledra aurita  
boven: nimf, Soeslo, mei 2016  
rechts: imago, De Horte, augustus 2015 
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Errastunus ocellaris is door de fraaie 
pantertekening een heel opvallende dwerg-
cicade. Hij is vrij algemeen en op veel 
plaatsen in het land is hij aan te treffen. 
 

We komen de soort vooral in de zomer 
tegen, met pieken in juni en september. 
 

 
 
 

Errastunus ocellaris 
Vreugderijkerwaard  

juni 2019  
 

 

Er komen in Nederland 10 soorten Oncopsis 
voor. Vooral op berken en elzen kunnen we 
ze aantreffen. Zijn de volwassen dieren al 
lastig uit elkaar te houden, bij de nimfen is 
dit helemaal onmogelijk. Het afgebeelde 
exemplaar zat op een dode boomstam, waar 
hij natuurlijk geen eten heeft. Hij zal 
springend een betere plek moeten zoeken. 
 
 
 
 

nimf van Oncopsis spec.  
Vreugderijkerwaard  
mei 2020 

 

Glasvleugelcicaden, Cixiidae 
 

Van de 13 soorten glasvleugelcicaden die 
hier voorkomen heb ik er nog maar 3 
gezien. De hier afgebeelde Tachycixius 
pilosus is van de andere soorten te 
onderscheiden door het voorkomen van een 
rij donkere knobbeltjes op het laatste stukje 
van de vleugelrand. Staan de knobbeltjes 
alleen aan het eind van de vleugeladers dan 
betreft het Cixius, staan ze er ook tussenin 
dan is het Tachycixius. 
 

Tachycixius pilosus  
Alerdinck  
juni 2015  

 

Spoorcicaden, Delphacidae 
 

 

De spoorcicaden vormen een familie met in 
Nederland 76 soorten. Gemeenschappelijk 
kenmerk is de grote spoor aan het 
scheenbeen van de achterste poten. 
 

De soorten uit het geslacht Chloriona lijken 
allemaal zoveel op elkaar dat ze op basis 
van een foto niet zijn te determineren. 
 

Chloriona spec. 
De Horte 
juli 2018 

 

P   
P 
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Kevercicaden, Issidae 
 

Van de kevercicaden zien we meestal de 
hiernaast afgebeelde soort Issus coleop-
tratus, deze komt algemeen voor. In het 
vorige nummer liet ik een nimf van die soort 
zien die geparasiteerd was door een wespje. 
De enige andere Issussoort is Issus 
muscaeformis. Deze is zeer zeldzaam, ik 
ben hem alleen bij het Hulshorster Zand een 
keer tegen gekomen.                        

Issus coleoptratus 
Wezepsche Heide 

juli 2022  
 

 
Issus muscaeformis, Hulshorsterzand augustus 2019 
 

In vergelijking met de andere groepen zien 
de doorncicaden er vrij bizar uit. In de 
tropen komen we hier heel veel soorten van 
tegen, vaak met de meest vreemde uit-
steeksels op de rug. Een groepje van zulke 
cicaden op een boomtak geeft dan 
bijvoorbeeld het beeld van een fors geste-
kelde rozentak. Een typisch voorbeeld van 
mimicry, de dieren lopen door dit gedrag 
minder risico om opgegeten te worden.  
 

In ons land hebben we 3 soorten; de 
afgebeelde Gargara genistae is een 
voedselspecialist: hij leeft op brem. Hoewel 
ook in de kustgebieden brem voorkomt lijkt 
hij daar te ontbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gargara genistae  
Zalné, Zwolle 
augustus 2022 

 

P 
P 

P 
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Zwolle, hoofdstad van de sleedoornpage? 
Martin Wolters                                                                            
 

Als insecten- en vlinderwerkgroep Zwolle e.o. (IVWGZ) hebben we duidelijk 2 seizoenen: 
zomer en winter. In de zomer zijn we druk met ons excursies en tellingen buiten en in de 
winter kruipen we naar binnen met een goed insectenboek of komen we samen met de 
werkgroep in de Nooterhof. Behalve! Elke winter duiken we samen ongeveer 7 keer een 
hele zaterdag of zondag het struikgewas in van Zwolle om eitjes te tellen van de 
sleedoornpage. 
 

Dat doen we inmiddels minimaal 13 jaar.  Voor 2011 is er waarschijnlijk ook wel geteld, 
maar daar hebben we geen data en bewijzen meer van. Daarvoor is een aantal trajecten 
vastgesteld die in ieder geval elk jaar worden onderzocht, en daarnaast zoeken we de 
laatste jaren steeds meer op andere mogelijke potentiële vindplaatsen. 
 

Dat doen we inmiddels minimaal 13 jaar.  Voor 2011 is er waarschijnlijk ook wel geteld, 
maar daar hebben we geen data en bewijzen meer van. Daarvoor is een aantal trajecten 
vastgesteld die in ieder geval elk jaar worden onderzocht, en daarnaast zoeken we de 
laatste jaren steeds meer op andere mogelijke potentiële vindplaatsen. 
 

Het gaat om de volgende vaste trajecten:  
 

 de geluidswallen langs de IJsselallee vanaf de Hogeschool tot aan het Grenspad.  
(vooral de zuidzijde van deze wallen waar normaal gesproken eitjes worden 
afgezet); 

 rond het Jo van Marle Sportpark; 
 rond het bosje in het Schellerpark; 
 rond een bosje in het Ittersummerpark. 

 
 

 

 
 

Als je een grafiek maakt van deze 
tellingen zie je een dalende lijn. Vooral 
op het traject langs de IJsselallee ging 
het vanaf 2016 bergafwaarts.  Vanaf 
2021 zien we daar een licht herstel, 
maar daarover later meer. 
  

Op basis van deze gegevens krijg je de 
indruk dat het helemaal niet zo goed 
gaat met de vlinder. 

 Maar zoals gezegd tellen we ook op andere 
locaties. Een van die locaties is Zandhove 
waar we vanaf 2019 structureel zijn gaan 
tellen. En inmiddels is dit de beste locatie van 
Zwolle! Dit gebied (samen met de Oude Mars) 
is vanaf dit jaar nu ook een vast traject 
geworden, en dan ziet de grafiek er heel 
anders uit, en zien we vooral in de laatste 
jaren een positieve trend. 
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Tellingen 2022-2023 
 

26 november 2022; IJsselallee 
 

Bijna traditiegetrouw begonnen we de telling vanaf 
het parkeerterrein van het Leger des Heils aan de 
burgemeester van Walsumlaan om het traject 
IJsselallee te gaan tellen. Zo’n eerste telling van het 
seizoen is altijd weer spannend. Wat gaan we zien? 
En dit jaar ook: wat is het effect van de afgelopen 
hete droge zomer geweest?  Op de site van de 
Vlinderstichting zagen we al dat de aantallen op 
andere locaties in het land wel flink hoger waren. Zou 
dat voor Zwolle ook gelden?  
 

Zo’n eerste keer is daar ook het weerzien met Menno 
Venema van de Vlinderstichting die door het hele 
land de tellingen begeleidt. Als wij een eitje tellen, 
verifieert hij de waarneming, voorziet het van een 
touwtje en voert het in de Nationale Database Flora 
en Fauna (niet zichtbaar in waarneming.nl, dus!). Het 
is altijd prettig om zo samen weer op te trekken en 
zijn verhalen te horen en kennis te delen. 

 

                                         foto Henk Verhoef 
 

We wisten ook dat ROVA (zie Beheerplan sleedoornpage) in het voorjaar onderhoud had 
gepleegd aan de geluidswallen langs de IJsselallee. Voor de meesten van ons een eerste 
blik op de aangebrachte wijzigingen. Er waren eiken gekapt, maar minder dan aanvankelijk 
gepland. Er waren grote stukken braamvrij gemaakt en er was ruimte gemaakte voor de 
sleedoorn.  
 

Op diverse plekken was nieuwe sleedoorn ingepland. Helaas moet gezegd worden dat dit 
hier niet zo succesvol was. Het merendeel van deze nieuwe aanplant was doodgegaan door 
de droogte. We hebben op deze nieuwe aanplant dan ook maar 1 eitje gevonden. Wel 
zagen we dat vanuit de wortels soms toch wat jonge scheuten omhoog kwamen. Volgend 
jaar maar eens kijken hoe de sleedoorn er dan bijstaat. We konden niet het hele traject 
afmaken die dag, maar uiteindelijk vonden we die dag 114 eitjes i.t.t. 29 eitjes het jaar 
ervoor.  
 

 
                                                                                                                                                  Foto Carin van de Ploeg 

P 
P 
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18 december 2022; Grenspad – Reysigerweg 
 
 

Nadat we op 11 december de telling moesten afzeggen vanwege de rijp op de struiken (je 
ziet dan heel veel  eitjes over het hoofd, weten we inmiddels uit ervaring) wachtte ons 
opnieuw een koude teldag. De groep was niet zo heel groot, maar we hadden er wel zin in. 
We zouden die dag het laatste stuk van de IJsselallee (tussen Grenspad en Reyzigerweg 
doen, en dan verkassen naar de Burgemeester de Vos van Steenwijklaan. Het begon heel 
matig en we werden steeds kouder ondanks de dikke kleding. Maar hoe dichter we bij de 
Reyzigerweg kwamen hoe meer eitjes we vonden; 93 eitjes i.t.t 18 het vorige jaar. Ook 
een mooie toename dus. Alleen bij het Grenspad vonden we maar 6 eitjes i.t.t. 8 het vorige 
jaar. Daar kan het nog wel verbeteren.  

 

Inmiddels was het 1 uur ’s middags en waren we allemaal tot op het bot verkleumd en 
besloten we het bij een halve teldag te laten. Het heeft even geduurd voor we allemaal 
weer op temperatuur waren. 
 

7 januari 2023; Zwolle-Zuid 
 

In het nieuwe jaar begonnen we meteen goed met een mooie grote groep tellers aan de 
trajecten rond de Burgemeester de Vos van Steenwijklaan. Niet een ‘officieel’ traject, maar 
we tellen daar inmiddels sinds 2020. We begonnen daar te tellen in 2020 omdat het langs 
deze weg elk voorjaar letterlijk wit ziet van de sleedoorn.  Dat had de sleedoornpage ook 
ontdekt en elk jaar vonden we dus ook mooie aantallen eitjes. Zo ook vorig jaar. Toen 
vonden we 50 eitjes. Maar onze schrik was groot toen in het vroege voorjaar alle sleedoorn 
was weggesnoeid. Onmiddellijk gebeld met gemeente en ROVA Maar die wisten van niks, 
en wezen door naar ProRail. De plannen lagen er om daar te gaan klagen, maar dat is er 
gelukkig niet van gekomen. 
 

 
                                                                                      Burgemeester de Vos van Steenwijklaan (foto Carin van de Ploeg) 
 

Wat bleek nu: toen we dit jaar hier kwamen tellen hadden we er weinig hoop in dat we hier 
eitjes zouden vinden, maar we werden verrast met een hele nieuwe brede strook jong 
opschot van de sleedoorn. Deze had zich dus uitstekend hersteld van de nogal rigoureuze 
snoei. Toen we uiteindelijk geteld hadden stond de teller op 158 eitjes. Drie keer zoveel als 
vorig jaar! 
 

Diezelfde middag hebben we ook het Ittersumerpark nog onderzocht. Het gaat om het 
bosje dat in het uiterste zuiden van dit park ligt, tegen de weilanden aan. Ook dit is een 
zogenaamd ‘officieel traject’ dat we al sinds 2013 tellen. We waren heel benieuwd wat we 
zouden aantreffen, aangezien de beheersmaatregelen hier al in een vroeg stadium waren 
uitgevoerd. Hier is veel gekapt, hazelaar is teruggezet en sleedoorn aangeplant.  Die 
maatregelen zijn genomen omdat in dit bosje de sleedoorn werd weggedrukt door met 
name de hazelaar en omdat de sleedoorn flink was verouderd. Een flinke ingreep was 
nodig. 
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Vorig jaar toen de ingreep net gedaan was telden we er nog maar 2 eitjes, maar dit jaar 
kwamen we tot 32 eitjes. Het stuk ziet er nu veelbelovend uit, dus waarschijnlijk gaan we 
volgend jaar hier nog meer eitjes vinden. Misschien overtreffen we dan het aantal van 115 
eitjes in 2015. 
 

22 januari 2023; jubileumviering Vlinderstichting. Scheller- en Jo van Marlepark 
 

Deze dag was een heel bijzondere versie 
van een eitjesteldag. De Vlinderstichting 
viert dit jaar haar 40 jarig bestaan, en de 
eerste jubileumactiviteit werd gehouden 
in Zwolle; een eitjestelling van de 
sleedoornpage, met vooraf een lezing van 
Kars Veling over (nacht) vlinders en 
libellen in Overijssel. Onder het genot van 
gebak en koffie. Het werd een feestelijke 
ochtend in wijkboerderij de Scheller-
hoeve, waarbij ook onze vrijwilligers in 
het zonnetje werden gezet. We ontvingen 
een oorkonde en voor de vrijwilligers een 
vlinderboek.  

                                                            foto Martin Wolters 
 

Daarna gingen we met ongeveer 30 (!) mensen in het naastgelegen Schellerpark op zoek 
naar eitjes. Dat vergde wel een andere aanpak, want nu moesten de ervaren tellers hun 
aandacht richten op het begeleiden van de grote groep onervaren tellers, en konden ze 
minder zelf tellen. Toch kwamen we die ochtend tot 95 eitjes, wat voor het Schellerpark 
een absoluut record was. Ook hier was te zien dat de gemeente goed haar best had 
gedaan. Er was veel nieuwe aanplant van sleedoorn, waarop zelfs al eitjes te vinden waren. 
 

’s Middags toen de meeste ‘bezoekers’ al naar huis waren, zijn we verder gegaan met het 
traject rond het Jo van Marle Sportpark. Ook hier is flink onderhoud gepleegd. Er is veel 
hazelaar en dergelijke ‘teruggezet’ en sleedoorn aangeplant. Het Jo van Marle Sportpark 
lijkt klaar voor de toekomst van de sleedoornpage. Die zaterdag middag hebben we het 
traject niet helemaal af kunnen krijgen, dus de vrijdagmiddag er op volgend hebben we dit 
traject afgerond. Uiteindelijk kwamen we hier tot 193 eitjes. Dat is veel meer dan de 81 
eitjes van vorig jaar, maar nog lang niet het aantal van 280 eitjes dat we telden in 2015. 
 

 
PP 
P 
P 
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4 februari 2023; Oude Mars  
 

Deze dag begon met een grote groep tellers. Het waren dan ook erg prettige 
omstandigheden om te tellen. Het voelde als voorjaar, en de thermobroeken en dikke 
truien bleken al snel overbodig. Deze dag stond de Oude Mars op het programma, en als er 
voldoende tijd was, ook nog een stuk van het aanpalende Zandhove. Maar omdat we zo 
veel eitjes vonden kwamen we daar niet meer aan toe. Op de Oude Mars tellen we vooral 
langs de zuidkant van de geluidswal langs de Wijhese weg. Er is hier wel het één en ander 
aan onderhoud gedaan door de gemeente, maar nog niet zo ingrijpend als bij de andere 
trajecten die in het beheerplan staan. 
 

Uiteindelijk vonden we die dag 455 eitjes! Het hoogste 
aantal ooit dat op één dag in Zwolle is geteld. Bijzonder is 
dat in dit gebied tot 2021 wel eens geteld was, maar we 
nooit veel eitjes vonden. In 2021 waren dat er nog maar 
31, en daarna gingen we dus van 293 eitjes naar de eerder 
genoemde 455. 
 

Inmiddels  wordt er ‘overgestoken’ naar de Marslanden en 
aan de andere kant van de weg ligt ook een stukje natuur 
van Landschap Overijssel. 

 
 

Bram Brokelmans heeft bij deze organisatie een idee ingediend om daar extra sleedoorn 
aan te planten. Daar is in eerste instantie positief op gereageerd. Dat zou een mooi 
uitbreidingsgebied zijn voor de sleedoornpage.  We houden het warm!  
 

Dit jaar zijn voor het eerst verder buiten Zwolle aan de Aalvangersweg eitjes gespot, een 
locatie die we al langere tijd in de gaten houden omdat deze op redelijk korte afstand van 
Zandhove en de Oude Mars ligt.  Gaat de sleedoornpage nu ook buiten de stad kijken? 
 

11 februari 2022;  Zandhove 
 

We begonnen deze dag met 3 tellers die voor het eerst meegingen. 
Ze kwamen uit de wijde regio om ons te helpen met tellen. Bedankt 
mannen!  De teller stond aan het begin van de dag op ruim 1700 
eitjes, wat al een record was, maar we wilden eigenlijk de 2000 
eitjes voor heel Zwolle gaan halen. Een mooie uitdaging. Op 
Zandhove is veel beheer gepleegd, met name onder de 
hoogspanningsleidingen is veel hoge bosschage verwijderd en 
nieuwe sleedoorn aangeplant. We constateerden dat hier de 
sleedoorn niet zo goed was aangeslagen als op andere locaties, 
maar vonden toch redelijk wat eitjes. Wat wel goed gegaan is het 
verwijderen van metershoge braam op het deel waar heel veel 
sleedoorn staat. Deze populatie dreigde echt kopje onder te gaan, 
maar staat er nu weer heel goed bij. Er werd lekker geteld en deze 
keer was er ook erwtensoep van de gemeente Zwolle om de 
inwendige mens te versterken.  Uiteindelijk kwamen we die dag op 
ruim 340 eitjes. Een mooie afsluiting van het telseizoen!  Na veel 
plussen en minnen kwamen Menno en ik voor Zandhove en Oude 
Mars samen op zo’n 983 eitjes.  

jong geleerd, oud gedaan 
foto Elisabeth Voogt 

P 
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Overige (individuele) tellingen  
 

Buiten deze ‘teamtellingen’ is er ook een aantal fanatieke tellers continu aan het tellen op 
andere locaties, waarbij soms ook opvallend veel eitjes worden gevonden. De meeste van 
deze locaties liggen relatief dichtbij de overige locaties. Deze locaties worden niet 
meegenomen in de trends aangezien ze niet elk jaar even goed worden onderzocht, maar 
we nemen ze wel mee in de totaaltelling voor Zwolle; een overzicht: 
 

Gerenlanden 
Deze wijk waar Bram Borkent en Bram 
Brokelmans wonen én tellen is de 
hoeveelheid eitjes enorm toegenomen de 
laatste jaren. In deze wijk worden inmiddels 
290 eitjes geteld.  

Gerenbroek 
In deze wijk die niet ver van de Oude Mars 
werden dit jaar 41 eitjes geteld. Vorig jaar 
waren dat er 10.  Misschien komende jaren 
eens wat meer onderzoek daar doen.  
 

 

Marslanden 
In de Marslanden zijn een paar locaties waar 
we eitjes vinden. Ook deze locaties liggen 
niet ver van de kerngebieden. Op 
Marslanden F dit jaar 44 eitjes, en op 
Marslanden E hadden we vorig jaar 32 
eitjes, dit jaar is daar nog niet geteld. 

Bikkenrade 
In dit gebied zij nooit op een vlinderroute al 
imago’s geteld en dus hebben we vorig jaar 
in dit gebied ook geteld, en ook bij de 
aanpalende Golftuin. Vorig jaar 28 eitjes, en 
dit jaar 29, maar daar is dit jaar nog niet 
structureel gezocht.  

 

IJsselcentraleweg 
Ook hier vonden we dit jaar 31 eitjes. Neemt elk jaar iets toe. 
 

Pierik 
Een locatie waar we sinds 2 jaar eitjes 
zoeken is Pierik n.a.v. de waarneming van 
een imago aldaar. Dit jaar werden er tijdens 
een excursie van Ecogroen19 eitjes rond het 
sportpark gevonden. Is dit een op zich 
staande populatie?  Of dwalers uit Zuid?  

Zwolle-Noord 
Dit jaar hebben we geen energie gestoken in 
tellingen boven de A28. Toch heeft 
buurtbewoner én teller Henk Verhoef nog 6 
eitjes in de AA-landen gevonden en 4 eitjes 
in Holtenbroek. We snappen nog steeds niet 
hoe het kan dat we elk jaar nog eitjes 
vinden. Getalsmatig zou het niet meer 
kunnen. Dwaalgasten?  

 

Overige 
Verder zijn er nog enkele eitjes gevonden in Oldenelerlanden, Schellerbroek en -landen, 
Hanzeland, Ittersum, Windesheim, Spoolderbos, en Aalvangersweg. Dit zal voornamelijk ei-
afzetting door dwaalgasten betreffen. Mede gezien het aanbod van sleedoorn verwachten 
we daar niet meteen de ontwikkeling van nieuwe populaties. 
 

 
                                                                                                                                                   foto Carin van de Ploeg 
P 
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Resultaten en Conclusies  
 

 We kunnen zondermeer stellen dat het voor 
de sleedoornpage een heel goed jaar is 
geweest. Niet alleen in Zwolle, maar ook in 
de rest van het land. Alleen op de locaties op 
de droge zandgronden deed de vlinder het 
minder, maar daar was ook zichtbaar dat de 
sleedoorn het minder deed door de warme en 
droge zomer. De nieuwe aanplant deed het 
wat minder in Zwolle, maar de bestaande 
sleedoorn stond er eigenlijk prima bij, dus 
waren de omstandigheden voor de vlinder 
prima.  Op de vaste trajecten, waar nu dus 
ook Zandhove en Oude Mars bij horen telden 
we 1570 eitjes. Samen met alle andere 
tellingen komen we op maar liefst 2154 eitjes 
(en er wordt nog geteld). 

 
 

 

Hiermee is Zwolle de hoofdstad van 
de sleedoornpage geworden! 

 

 In de loop der jaren zien we een beweging van de populaties naar  het zuiden van 
Zwolle. Zo telden we 3 jaar geleden nog maar 30 eitjes in de Oude Mars; Inmiddels 
ruim 550. En dat terwijl er beide keren echt serieus geteld is. Ook in de wijk 
Gerenlanden zagen we dit jaar een grote toename.   

 

Aan de andere kant lijkt het in Zwolle-Noord een aflopende zaak te zijn. We hebben 
hier geen goede verklaring voor. 

 

 Het is nog te vroeg om conclusies te 
trekken over de invloed en uitvoering 
van het beheerplan van de gemeente 
en ROVA, maar we zijn tevreden over 
wat we tot nu toe hebben gezien 
tijdens het tellen. Hier en daar is de 
nieuwe aanplant niet helemaal goed 
aangeslagen en zou wat verouderde 
sleedoorn afgezet mogen worden, 
maar er is ook veel goed gegaan. Veel 
sleedoorn is vrij gezet, veel bramen 
opslag is verwijderd en er zijn ook 
hele nieuwe stukken sleedoorn 
aangeplant.  De voorwaarden voor 
een goede toekomst van de 
sleedoornpage in Zwolle zijn hele-
maal aanwezig. We zijn nu alweer 
benieuwd naar de resultaten van 
volgend jaar.   

 

 

Aan u als lezer nog een verzoek. Als u komende zomer (eind juli – half september) een 
sleedoornpage ziet vliegen, maak er dan een mooie foto van! En zet de waarneming in 
waarneming.nl. 
  

Hebt u geen account meld het dan aan ons via insecten@ivnzwolle.nl. 
P 
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Natuurcafé 
Hettie ten Klooster 
 

Vind je het ook leuk om andere natuurliefhebbers te 
ontmoeten? Kom dan naar het natuurcafé in het Earthship 
van de Nooterhof in Zwolle. Viermaal per jaar ontmoeten 
IVN- en KNNV-leden elkaar met iedere keer een thema. 
Vaste punten zijn een natuurmomentje, de fenolijn en de 
zeepkist. Als bezoeker van het natuurcafé word je van 
harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. We sluiten het 
gezellig af met een drankje en een snackje. 
 

Nieuwsgierig geworden??? Lees het verslag in ZNT 4-2022 
van Carin van der Ploeg (ZNT-2022-4.pdf (knnv.nl). De 
natuurcafés in 2023 zijn op 5 april, 28 juni, 6 september en 
22 november.  Graag aanmelden via natuurcafe@ivnzwolle.nl. 
 

IVN Werkgroep Verbinding 
Inge, Mieke en Hettie 

 
foto Berien Bakker 

 

 
holwortel 

 

spinnenweb 
 

boerenkrokus 
foto’s Hettie ten Klooster 

 
                                                                                                                                                          foto Berien Bakker 
P 
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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 
 

 
roerdomp                                                                      Albert Grit 

 
zeearend en kokmeeuw                                              Henk Wester 

 

 
goudhaantje                                                             Henk Luisman 

 
wintertaling                                                                Henk Wester 

 

 
waterral                                                                  Geke Bremmer 

 
velduil                                                                       Henk Wester 

 

 
rotgans, roodhalsgans en brandgans                                                                                                                               Warner Bruins Slot 
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Otters in Zwolle - een ontmoeting met Lidewij Disbergen 
Evert Ruiter 
 

Op het stenen talud onder een tochtige brug over de Soestwetering bekijkt Lidewij 
Disbergen aandachtig een klein hoopje otterpoep. In vaktermen heet dat een ‘otterspraint’. 
Met dit hoopje markeert een otter zijn/haar territorium. De spraint ligt opvallend hoog, valt 
mij op. “Op deze manier kan de geur van de spraint zich via de wind zo ver mogelijk 
verspreiden”, doceert Lidewij. Aha, weer wat geleerd! Otters zijn hele slimme dieren en 
hebben zich de laatste decennia goed aangepast aan een leven samen met de mens. Ook 
in Zwolle. 
 

 
Otterspraints liggen soms vrij hoog op de oever. 
 

Wat doet die otter in mijn wijk?  
 

Het is inmiddels een jaar of twee geleden dat Lidewij Disbergen (1975), woonachtig met 
haar gezin in de wijk Gerenlanden in Zwolle Zuid, zich aanmeldde bij de 
Zoogdiervereniging voor deelname aan het NEM Verspreidingsonderzoek Otter. NEM staat 
voor Netwerk Ecologische Monitoring. Zich oriënterend op waar haar natuurinteresse lag, is 
ze via mossen, vogels en andere soortgroepen terecht gekomen bij otters. 
 

Via het NEM komt ze in contact met Johan Spinder, een Zwolse otteronderzoeker. Dat 
onderzoek betekent zoeken onder bruggen en op andere plaatsen naar spraints en andere 
sporen van otters, cameravallen ophangen op strategische en kansrijke plekken, de beel-
den analyseren, et cetera. Wie schetste haar verbazing als blijkt dat er steeds vaker otters 
bij haar in de buurt werden gezien, zwemmend in de slootjes van de Gerenlanden of lopend 
over het ijs in de winter. Maar otters horen toch thuis in ongerepte waterrijke 
natuurgebieden als Nationaal Park Weerribben-Wieden? Niets bleek minder waar, want 
otters blijken zich wonderwel te hebben aangepast aan een leven in de stad. 
P 



25 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     3 0 e  J a a r g a n g  N u m m e r  1  

 

ZNT 
 

Inmiddels kan Lidewij zich een ervaren otterspeurder noemen en heeft samen met Johan 
en twee andere vrijwilligers de verspreiding van de otter in Zwolle goed in kaart gebracht. 
Een intensieve klus waar vele vrije uurtjes in zijn gaan zitten, maar ze doet het met veel 
plezier en is in de ban geraakt van dit prachtige dier. Bovenal vanwege het feit dat een 
‘wild’ roofdier dat aan de top van een voedselpiramide prijkt zomaar midden in woonwijken 
van een drukke stad als Zwolle voorkomt en er zich thuis voelt. 
 

Van sociale wetenschappen naar ecologie 
 

Lidewij groeide op in de Achterhoek en was als kind vaak buiten te vinden. De liefde voor 
de natuur zat er dus al vroeg in, maar een studie biologie liet nog even op zich wachten, 
want het werd sociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Na een carrière in 
onder meer welzijnswerk en het onderwijs realiseerde zij zich van lieverlee dat werken in 
de natuur haar meer aantrok. Inmiddels werkt ze voor IVN Flevoland en volgt ze een 
deeltijdopleiding aan Van Hall Larenstein in Velp met als doel zich inhoudelijk te 
ontwikkelen als ecoloog. Het werk voor het NEM verspreidingsonderzoek Otter past dus 
heel mooi in deze ontwikkeling. Maar, behalve op wildcamerabeelden, heeft Lidewij nog 
nooit een otter gezien. Niet verwonderlijk, want de otter is nog steeds een vrij schuw 
nachtdier. Toch zijn, met name in de winter, waarnemingen overdag ook mogelijk. Er blijft 
nog iets te wensen over. 
 

De otter is terug in Nederland 
 

In 1988 werd bij Langweer in Friesland een 
otter doodgereden. Het was een vrouwtje en 
het was bekend dat dit de laatste levende 
otter van Nederland was. Vanaf dat moment 
was de otter dus officieel uitgestorven in 
Nederland. Koos van Zomeren schreef daar 
destijds over: “Uitsterven is een wel erg 
hevige manier van sterven.” Vanaf 2002 
werd er een herintroductieprogramma 
uitgevoerd en zeven otters (afkomstig uit 
onder meer Tsjechië en Zweden) uitgezet in 
De Weerribben. In de jaren erna zijn er nog 
meer dieren bijgeplaatst. Aanvankelijk 
bleven de otters vooral in het gebied waar 
ze waren uitgezet, maar gaandeweg, na 
succesvolle voortplanting, zwerven de 
dieren uit richting Friesland en ook naar het 
zuiden. Inmiddels komen ze ook voor in de 
Nieuwkoopse plassen en vele andere 
plekken in Nederland. Waaronder dus 
Zwolle. Niet verwonderlijk, want via het 
Zwarte Water is Zwolle verbonden met 
Nationaal Park Weerribben-Wieden. 

 

 
 

Eerst worden sporen van otters waargenomen in de omgeving van Langenholte. Via de 
Vecht en de Regge gaat de verspreiding richting Duitsland. Via die weg komen de dieren 
ook in contact met de Duitse populatie. Een mooi gegeven, omdat bij herintroductie vaak 
het gevaar van inteelt op de loer ligt. Vanuit de rivieren worden de weteringen en de gracht 
van Zwolle gevonden. Otterspeurders (zoals Vincent Martens en Henk Mellema) vinden 
sporen op diverse plekken in de stad. Ook onder bruggen over de stadsgracht. De laatste 
jaren hebben Lidewij en Johan daar nog vele waarnemingen aan toegevoegd. 
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Waarom gaat het zo goed met de otter 
in Zwolle 
 

Zwolle is een waterrijke stad. Behalve de 
stadsgracht is er sprake van allerlei grote en 
kleine wateren. Bijvoorbeeld de IJssel, 
Overijsselse Vecht, Westerveldse Aa, 
Soestwetering en het Almelose Kanaal. Al 
deze wateren zijn op de een of andere wijze 
met elkaar verbonden. Daarnaast zijn er 
rond Zwolle veel natuurlijke plassen en 
zandwinplassen. De gemeente Zwolle heeft 
een aantal jaren geleden vervuild slib uit de 
stadsgracht verwijderd. Dit heeft ertoe 
geleid dat het water in de gracht schoner is 
geworden en er nu een grote diversiteit aan 
vissoorten voorkomt. Het is niet voor niets 
dat er langs de gracht en het Almelose 
Kanaal vaak in vol ornaat uitgedoste 
sportvissers te vinden zijn. De otter weet 
die visrijke plekken ook te waarderen. 

 

 
 

Van een ooit schuw dier (in vorige eeuwen werd de soort fel bejaagd) lijkt de otter nu een 
cultuurvolger te zijn geworden die zich prima thuis voelt in een stedelijke omgeving. Van 
mensen heeft hij niets meer te duchten. Alhoewel, het verkeer eist nog steeds een hoge 
tol. Vandaar dat er flink wordt geïnvesteerd in wildpassages. 
 

 

Goede bescherming is noodzakelijk 
 

Aan de keukentafel bij haar thuis benadrukt 
Lidewij het belang van groene en blauwe 
dooradering in de stad Zwolle. Daarbij laat ze 
de kaart met de Hoofdgroenstructuur zien. 
Even later in het veld wordt dit nog eens 
extra onder ogen gebracht. Watergangen met 
ongestoorde ruige oevers zijn van groot 
belang voor otters. Ze gebruiken het water 
om te jagen, maar migreren veelvuldig en 
makkelijk over land. Ze kunnen in één nacht 
vele kilometers afleggen. Dekking is daarbij 
van groot belang. Ruige ongestoorde oevers 
met lisdodde, riet, wilgen en dergelijke zijn 
noodzakelijk voor de nest- en rustplaatsen. 
Dat ze zich ook in de stad voortplanten is 
aangetoond via camerabeelden waarop een 
ottervrouwtje met een jong is te zien. 
Gelukkig zijn er in Zwolle, zowel in 
woonwijken als op bedrijventerreinen, 
voldoende ongestoorde en ruige situaties te 
vinden. 

 

Het is voor de otter, maar ook voor alle andere planten- en diersoorten die bij dit biotoop 
passen, van groot belang dat deze situaties intact en behouden blijven.    
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Lidewij op zoek naar sporen langs de oever van de Soestwetering. 
 

Nog veel te leren 
 

Tijdens het gesprek met Lidewij wordt duidelijk dat dit fraaie dier haar hart heeft gestolen 
en dat ze er nog veel meer over wil leren en te weten komen. Want, zoals het gaat met alle 
onderzoeken, elk antwoord levert weer nieuwe vragen op. En daarnaast zijn er nog tal van 
andere soorten die zich op haar aandacht kunnen verheugen. Bijvoorbeeld de bever, een 
soort die inmiddels al binnen de Zwolse stadsgrenzen voorkomt. Maar ook bunzing, 
hermelijn en wezel, enkele andere leden van de groep marterachtigen waartoe ook de otter 
behoort en waarover nog maar weinig bekend is waar het hun ecologie, levenswijze en 
bescherming betreft. 

 

 
 
 
 
Vind je het leuk om je aan te sluiten als 
onderzoeker bij het NEM Verspreidingsonderzoek 
Otter in Zwolle?  
Neem dan contact op met Johan Spinder: 
spind001@home.nl  
 
Voor meer informatie over het NEM 
Verspreidingsonderzoek Otter: 
https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-
doen/monitoring/meetprogrammas-nem/nem-
verspreidingsonderzoek-otter  

 

foto’s Evert Ruiter en Peter van Dam (otter) 

P 
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4000+                                                                                Tel mee! 
Peter van Dam 
 

De Zwolse afdelingen van KNNV en IVN zijn op 1 januari gezamenlijk begonnen zijn op 1 
januari begonnen aan het 4000-soortenjaar waarin elke soort telt. We nodigen iedereen uit 
alle waargenomen soorten organismen die binnen de gemeente Zwolle zijn waargenomen 
in te voeren op Waarneming.nl. We hopen zo meer dan 4000 soorten vast te stellen in 
2023.  
 

Liefhebbers kunnen voorspellen hoe groot het aantal uiteindelijk zal zijn. Dat kan nog 
steeds! Meld je voorspelling op soortenjaar@gmail.com en maak daardoor kans op een 
mooi natuurboek. Doe dat wel uiterlijk 1 april as. Dat is heel binnenkort! 
 

Twee maanden afgerond 

 
grote wolfsklauw - Lycopodium clavatum              foto Bram Brokelmans - 21-02-‘23 

Inmiddels zijn we bijna drie 
maanden bezig. De onder 
liefhebbers populaire site 
Waarneming.nl is niet 
alleen handig, maar ook een 
enorme stimulans. Je kunt 
daar de bioblitz waaraan we 
zijn begonnen prima volgen. 
 

Bij Waarneming.nl kun je 
kiezen uit het melden van 
soorten, hybrides, verzamel-
soorten, synoniemen, va-
rianten, ondersoorten en 
forma. Hybrides zijn kruisin-
gen, synoniemen zijn soor-
ten die onder een lokale 
naam worden gemeld, enz. 
 

Ons soortenjaar telt uitsluitend soorten en ondersoorten, waarbij we exoten en escapes 
uitsluiten. Hierbij is het jammer dat veel soorten Nederlandse wilde planten, die vaak al 
meer dan 50 jaar in een tuin of park groeien, als escape worden gezien en niet meetellen, 
terwijl ze wel degelijk bijdragen aan de biodiversiteit. De grote aantallen soorten insecten, 
die deze planten bezoeken tellen wel mee. Die hebben zo’n tuin immers zelf gevonden. Niet 
voor niets kunnen bijvoorbeeld zaden en plantjes van wilde soorten worden aangeschaft bij 
De Cruydt-hoeck in Oosterwolde (https://www.cruydthoeck.nl). Hiemee kan bijna elke tuin 
worden omgetoverd in een biodiverse insectentuin. 
 

Cijfermatig 
 

soorten jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. hele jaar 
2019 374 482 680 939 1168 1367 1126 1186 1041 877 580 471 3455 
2020 590 469 716 1051 1543 1572 1393 1203 1222 965 600 460 3912 
2021 495 442 783 722 1311 1503 1392 1259 897 856 486 319 3521 
2022 481 469 819 1114 1810 1761 1700 971 903 873 528 286 3745 
2023 651 595            

 

 

In de tabel is goed te zien dat de aantallen waarnemingen de maanden januari en februari 
in 2023 fors hoger zijn dan in de jaren ervoor. Dit kan wijzen op meer tellers, het noteren 
van meer soorten tijdens de waarnemingen of een combinatie van beide. Elke soort telt 
mee!   
 

Op 21 maart 2023 (09.25 uur) staat het aantal in 2023 getelde soorten op 1081. Dat is 
ongeveer 28% van het nagestreefde aantal. Niet minder dan 639 waarnemers hebben 
inmiddels 20967 waarnemingen gemeld. ‘We’ zijn goed op weg. Tel je mee? 
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grote vos – Nymphalis polychloros                                                                                          Geke Bremmer 19-03-‘23 
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De favoriete planten van hommels 
Bram Borkent 
 

Hommels staan bekend als generalisten: ze bezoeken een breed spectrum aan 
planten voor hun nectar- en stuifmeelbehoefte. Toch kan je in je eigen tuin zien 
dat niet iedere hommel op iedere plant afkomt. Sterker nog: iedere hommelsoort 
heeft een bijna unieke set aan favoriete planten. 
 

Omdat dit een nieuw fenomeen voor mij was, en ik mij afvroeg of de bloemvoorkeur van 
hommels verband zou houden met hun tonglengte, besloot ik om dit in mijn eigen tuin te 
onderzoeken. 
 

Tussen 21 maart en 1 augustus 2022 liep ik op willekeurige momenten een rondje door de 
voor-, zij- en achtertuin (afstand ca 50 meter) en noteerde daarbij de aantallen foera-
gerende hommels per soort per plant. De hommels werden daarbij in één oogopslag geteld 
in een stapvoetse wandelgang (de ‘snapshot methode’ [1]). In de tuin staan ruim honderd 
verschillende soorten planten en heesters, zodat hommels genoeg keuze hadden uit 
verschillende opties. 
 

In 73 tellingen werden in totaal 654 hommel-bloem interacties waargenomen op 55 
verschillende soorten planten. In de tuin bleek de akkerhommel het meest talrijk aanwezig 
(50% van alle waarnemingen), gevolgd door de steenhommel (26%). De aardhommel-
groep liet zich relatief weinig zien (8%), wat overeenstemt met het landelijk beeld in 2022 
waarin opvallend lage aantallen werden gezien. 
 

 
in de tuin staat rode klaver langs de 
rand van de wadi      foto Bram Borkent                                                                         

 

 

Welke planten zijn het meest populair bij hommels? De top-10 van meest bezochte planten 
ziet er als volgt uit: 

 

De lijst wordt gedomineerd 
door planten die favoriet zijn 
onder akker- en steenhom-
mel: rode klaver en rolkla-
ver. Vooral de sterke voor-
keur van akkerhommel voor 
rode klaver valt op: maar 
liefst 44% van alle akker-
hommels was op rode klaver 
te vinden! 
P 
P 

PP 
P 
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Wat verder opvalt is dat ieder staafje een eigen kleurenpatroon heeft. Iedere plant trekt 
dus een andere categorie hommels aan. Sommige planten worden door maar één 
hommelsoort bezocht, anderen door twee soorten (maar in verschillende verhoudingen), 
terwijl duifkruid populair is bij maar liefst zeven van de acht hommelsoorten. Andersom 
geformuleerd: hommels hebben uitgesproken voorkeuren voor bepaalde soorten planten. 
 

Dan nu naar de tonglengte. Als we de planten top-6 opstellen voor de zes meest algemene 
hommels (zie tabel, met tonglengte tussen de haakjes), zien we het volgende beeld: 
 

 
De top-6 van planten bestrijkt 65 - 75% van alle plantbezoeken per hommelsoort, en geeft 
daarmee een goed beeld van de belangrijkste planten. Hoewel iedere hommelsoort een 
breed spectrum aan verschillende planten bezoekt, zien we een beperkte overlap tussen de 
lijstjes. De vier hommelsoorten met een korte tong (weide, steen, aard, boom) hebben 
zelfs allemaal een unieke planten top-3. De twee hommelsoorten met overlap in de top-3 
(tuin en akker) hebben juist behoorlijk verschillende tonglengtes. Kortom: hommelsoorten 
hebben ieder hun eigen set aan favoriete planten en tonglengte lijkt daarin geen rol van 
betekenis te spelen. 
 

Een verklaring voor het fenomeen ‘favoriete planten’ kan zijn dat hommels (net als andere 
wilde bijen) niet alle soorten stuifmeel even gemakkelijk kunnen verteren, en dus een 
bepaalde plantvoorkeur hebben ontwikkeld. Ook voor planten is een dergelijke voorkeur 
voordelig, omdat daarmee de kans op kruisbestuiving wordt vergroot. 
 

Interessant is dat een vrijwel identieke studie over dit onderwerp is gepubliceerd door Rosi 
Rollings en Dave Goulson (bekend van diverse populairwetenschappelijke boeken over 
hommels) in 2019 [2]. 
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Zij pakten het een 
stuk systematischer 
aan door de studie vijf 
jaar lang te herhalen 
en het aantal bloem-
bezoeken te corrige-
ren voor het aantal 
bloemen per vierkante 
meter. Uit hun top-6 
per hommelsoort 
trekken zij de volgen-
de conclusie: "There 
was little overlap 
between the most-
visited plants for each 
species." Kortom, de-
zelfde conclusie! 

 
de akkerhommel is een uitgesproken liefhebber van rode klaver  
(foto Peter van Dam) 

 

 
voor een tuinhommel is de lange bloembuis van het zeepkruid geen probleem  
(foto Peter van Dam) 

Als we de top-6 lijstjes van 
mijn tuin naast die van 
Rollings & Goulson leggen, 
zien we weinig overlap, be-
halve voor de steenhommel. 
De verklaring is simpel: 
Rollings & Goulson hebben 
vooral naar gecultiveerde 
tuinplanten gekeken, terwijl 
ik met name inheemse 
planten in de tuin heb staan. 
De top-5 voor akkerhommel 
in mijn tuin is bijvoorbeeld 
niet onderzocht door Rollings 
& Goulson. Andere planten = 
andere top-6.  

 

De steenhommel is een verhaal 
apart. In de studie van Rollings & 
Goulson bestaat de top-6 voor 
steenhommel uit louter inheemse 
planten. Dat is opvallend aange-
zien zij grotendeels reguliere tuin-
planten gebruikten (78% van alle 
aanwezige planten). Toch heeft de 
steenhommel in hun studie een 
uitgesproken voorkeur voor in-
heemse soorten als knoopkruid, 
wilde cichorei en duifkruid, terwijl 
andere hommels ook fanatiek op 
tuinplanten vliegen. Heeft de 
steenhommel een bijzondere 
voorkeur voor inheemse planten?! 

 
steenhommel op sint-janskruid                                   foto Bram Borkent 

P 
P 
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Ten slotte, met de kennis uit dit artikel wordt het mogelijk om de beplanting in de tuin 
beter af te stemmen op bepaalde hommelsoorten. De top-6 lijstjes uit mijn onderzoek en 
die van Rollings & Goulson kunnen daarbij helpen. Zo is donkere ooievaarsbek echt een 
aanrader voor de weidehommel. Een wadi met rode klaver en (moeras)rolklaver is zeer 
aantrekkelijk voor steen- en akkerhommel. Zo is er heel wat mogelijk om het onze 
hommels naar de zin te maken. 
 

[1] Garbuzov M, Ratnieks FLW (2014) Quantifying variation among garden plants in attractiveness to bees and 
other fower-visiting insects. Funct Ecol 28:364–374. 
 

[2] Rollings R, Goulson D (2019) Quantifying the attractiveness of garden flowers for pollinators. Journal of 
Insect Conservation 23:803–817. Open access. 
 

 
Akkerhommel op distel                                                                                                                        foto Peter van Dam 
P 
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fotoverhaal 
de slechtvalken van Fortmond 
Theo Hurenkamp 
 

 
 

  
 

De schoorsteen van de oude steenfabriek in Fortmond nabij de Duursche Waarden.  
 

In 2006 werd de schoorsteen met Europese subsidie gerenoveerd, compleet met 
nestgelegenheid voor de slechtvalk. 
 

Vanaf 2018 is het nest bewoond. Sindsdien zijn vier nesten succesvol grootgebracht. In de 
ruïnes van de ovens huizen zeven verschillende soorten vleermuizen, waaronder de 
grootoor- en de dwergvleermuis.                                            
 

foto’s Maurits Koenen van KNNV Amersfoort 
 
 
 

Heb jij ook een serie foto’s met een overkoepelend thema of ‘verhaal’? Mail ze naar de redactie en verras ons. 
 
 



35 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     3 0 e  J a a r g a n g  N u m m e r  1  

 

ZNT 
 

 
 



36 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     3 0 e  J a a r g a n g  N u m m e r  1  

 

ZNT 
 

Insectencursus 2023 
Alfred van der Burgh 
 

Eind mei start er weer een insectencursus in Zwolle. Deze wordt verzorgd door het IVN en 
KNNV Zwolle e.o. en zal worden gegeven door verschillende docenten.  
 

De binnenlessen vinden plaats op donderdagavond in de Nooterhof van 19.30 – 21.30 
uur. Aansluitend gaan we dan op zaterdagmiddag van 14 – 16 uur het veld in om de 
opgedane kennis waar te nemen en toe te passen in verschillende terreintjes in en rond 
Zwolle. 
 

Twee uitzonderingen:  
 

 De start van de cursus is niet op donderdag, maar op 
woensdagavond 24 mei! 

 De vlinderavond is op vrijdag 7 juli waarbij we 
diezelfde avond aansluitend met lampen nachtvlinders 
gaan kijken en zaterdagmiddag dagvlinders. 

 

Hieronder zie je het schema met alle data.  
                                 zompsprinkhaan 

 

woensdag 24 mei bouw en indeling van de insecten, 
vangmethoden 
 

Alfred van der Burgh 

zaterdag 27 mei veldexcursie met bovenstaand onderwerp 
 

 
donderdag 1 juni de relatie tussen mens en insect 

 

Inge de Groot 
zaterdag 3 juni veldexcursie met bovenstaand onderwerp 

 

 
donderdag 15 juni libellen en juffers 

 

Evert Ruiter 
zaterdag 17 juni veldexcursie met bovenstaand onderwerp 

 

 
vrijdag(!) 7 juli 20.30 – 22.00! dag- en nachtvlinders 

 

Silvio Lindhout 
vrijdag(!) 7 juli 22.00 – … uur! veldexcursie nachtvlinders 

 

 
zaterdag 8 juli veldexcursie dagvlinders 

 

 
donderdag 7 sept. sprinkhanen 

 

Wim Bakker 
zaterdag 9 sept. veldexcursie met bovenstaand onderwerp 

 

 
 

 
Kempense heidelibel 

 
roodpootschildwants 

 
                                  citroenvlinder 

 

Wanneer één van de excursies in het water valt, verplaatsen we deze naar zaterdag 15 juli. 
Je ontvangt een beknopte reader met de lesinformatie. 
De kosten voor de cursus bedraagt €40 voor niet-leden en €25 voor leden van IVN of 
KNNV. 
 

Voor vragen of opgave, zie onderstaand mailadres. 
 

namens het docententeam, 
Alfred van der Burgh 
alfredbur@hetnet.nl                                                                         foto’s Peter van Dam 
P 
P 
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Veelpoot verschenen 
Geert van Poelgeest 
 

Bij de Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van de KNNV is het blad Veelpoot, jaargang 33 
nr 2 uitgekomen. Veelpoot is het blad voor de leden van de LIW. Belangstellenden die zich 
in insecten willen verdiepen worden uitgenodigd een kennismakingsnummer aan te vragen 
via liw@knnv.nl. 
 

Enkele artikelen zijn 
 

 De aankondiging voor het kamp in 2023 naar Well in 
Limburg. Een korte terugblik op het weekeinde 
Ellertshaar in Drenthe (2022). 

 Een spinnendoder die metselspecie steelt van de rosse 
metselbij. 

 Een indrukwekkend stuk van Aart Noordam over de 
getijgerde lijmspuiter (Scytodesthoracica) en zijn en 
zijn relaties met het papiervisje en de grote trilspin 
(Pholcusphalangioides). Onder de ruim 600 Neder-
landse spinnensoorten staat de getijgerde lijmspuiter 
volledig apart. Hij maakt geen web, jaagt ook niet 
zoals wolfspinnen of springpinnen. Het is onze enige 
spin die prooien van een korte afstand bespuit met 
giftige lijm. Het is een zuidelijke soort, die het bij ons 
alleen in en rond huizen uithoudt. 

 Guus Dekkers beantwoordt de vraag “waarom zoeken 
wij tevergeefs naar kaasjeskruiddikkopjes in West-
Brabant?” 

 En dan nog artikelen van de heelblaadjespalpmot en 
de stokroossnuitkevers 

 

Met deze artikelen laat de LIW de veelzijdigheid van 
insectenwereld en de activiteiten van de LIW zien. 

 
                                grote dansvlieg 

 
                                         wenkvlieg 

 
                              gewone snuitvlieg 

 

Wat is en doet de LIW (KNNV)? 
 

De Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging stelt zich de volgende doelen: 
 

1. Het bevorderen van de studie van insecten en andere geleedpotigen. 
    (determinatie, biotooponderzoek, gedragsstudie en beheersmaatregelen) 
2. Het uitwisselen van activiteiten op lokaal en regionaal gebied. 
3. Het organiseren van bijeenkomsten, weekeinden en eventueel kampen 
4. Het bevorderen dat specialisten niet-specialisten helpen en begeleiden in hun studie.  
 

Het lidmaatschap van de LIW staat open voor alle KNNV-leden die geïnteresseerd zijn in 
het doen en laten van geleedpotigen. 
 

 
https://liw.knnv.nl 
liw@knnv.nl 
 
 
 
 
 
foto’s Peter van Dam 

 
                                                                                                                         hoornaar 
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Lepelaars passen zich aan 
tekst Peter van Dam 
 

Zolang mensen zich kunnen heugen is de lepelaar in ons land een gewone verschijning. 
Rond Alkmaar zijn bij opgravingen skeletresten gevonden, die aantonen dat deze vogel hier 
al 580 jaar voor de jaartelling heeft geleefd. In het verre verleden hebben mensen in de 
lepelaarkolonies eieren geraapt. Dit liep zo uit de hand, dat het in de Krimpenerwaard al in 
1554 werd verboden ‘lepelaars te roven’. Rond 1900 kende ons land nog twee 
lepelaarkolonies: het Zwanewater (± 300 paren) en het Naardermeer (± 80 paren).  
 

Lepelaars zijn vooral bodembroeders. Opdringerige vossen hebben ervoor gezorgd dat de 
kolonie van het Naardermeer werd verlaten. Veel lepelaars trokken naar de Wadden-
eilanden. Vanaf 1933 broedden ze op het vossenvrije Texel en vervolgens op alle eilanden. 
In 1968 was het aantal lepelaars in ons land echter gedaald tot 160 paren. Beschermings-
maatregelen zorgden vervolgens voor herstel. In 1997 waren er landelijk voor eerst meer 
dan 1000 broedparen. In 2020 bedroeg dit aantal ongeveer 3500 broedparen.  
 

De lepelaar is een succesvolle soort gebleken, die in staat is zich goed aan te passen. Het 
aantal kolonies en broedparen stijgt nog steeds. Spectaculair is de groei van de kolonie van 
De Auken, tussen Giethoorn en Steenwijk. In 2003 zijn daar de eerste 3 broedparen 
geteld. Onderzoek met behulp van een drone heeft aangetoond dat de kolonie is gegroeid 
naar 261 bezette nesten. Alleen al in 2020 was er een groei met 51 broedparen. 
 

Herkenning 
 

Vliegende lepelaars herken 
je aan een wat omlaag 
gebogen gestrekte hals. 
Volwassen lepelaars hebben 
geen zwarte veren. Die zie je 
wel aan de vleugelpunten 
van juveniele vogels.  
 

Volwassen lepelaar herken je 
o.a. aan de hangende kuif en 
een brede oranjegele 
borstband. Een gele oogring 
loopt door tot in een gele 
keel. De geribbelde, lepel-
vormige snavel is zwart en 
heeft een oranjegeel einde.  

volwassen lepelaar                                                                                   PvD 
 

De snavel van juveniele lepelaars is niet zwart, maar vleeskleurig. Hun snavel heeft 
aanvankelijk niet de snavellengte van hun ouders, maar groeit snel. 
 

 
omlaag gebogen en gestrekt           HW 

 
samen vissen                                PvD 

 
PvD 

P 
P 
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Bijzonder gereedschap 
 

De platte, breed uitlopende snavel is een bijzonder gereedschap. Hiermee rennen lepelaars 
in ondiep water en bewegen hem snel heen en weer. Heel knap vangen ze dan kleine 
organismen, zoals driedoornige stekelbaarsjes, slakjes, waterinsecten en in de Waddenzee 
garnaaltjes. Heel behendig wippen lepelaars hun snavel omhoog en zorgen er dan voor dat 
een gevangen visje in de geschikte richting ligt om te kunnen worden doorgeslikt. Gezien 
de venijnige rugstekels van een stekelbaars is dat niet onverstandig. 
 

 
Hebbes! 

  
                                                   HW 

 

Het vinden van voldoende voedsel beheerst de lepelaar prima, maar is die snavel altijd 
handig? Een juveniel steekt hem bijna helemaal achter in de keel van zijn ouder. 
Kokhalzend stort deze het voedsel in het keelgat van het jong. Even later rent de jonge 
vogel weer luidruchtig zeurend achter de voedselvertrekker aan. Het lijkt nooit genoeg! 
 

Die lange snavel is lastig als je je veren moet poetsen, want ook lepelaars doen dat 
dagelijks. Vooral het onderhoud van de kopveren is dan moeilijk. Daar hebben lepelaars 
wat op gevonden: kameradenhulp. Twee lepelaars helpen elkaar dan door gelijktijdig 
elkaars veren te verzorgen. De rest van het lijf kunnen ze zelf wel. Af en toe nemen ook 
lepelaars een bad. 
 

 
zelfhulp                                         HW 

 
kameradenhulp                               AG 

 
in bad                                          PvD 

 

 
transport wel                                HW 

 
verdedigen niet                              

 
HW 

 

Lepelaars transporteren nestmateriaal met hun platte snavel, beetje bij beetje. Anders dan 
je misschien verwacht, verdedigen lepelaars zich niet met dit unieke hulpmiddel. 
 

Migratie 
 

Lepelaars zijn trekvogels. Als je hierover informatie zoekt in oudere literatuur, lees je 
vrijwel overal dat lepelaars in augustus of september ons land verlaten richting Afrika en 
dat de eerste alweer terugkeren in februari. Jonge vogels komen pas terug in het derde of 
vierde levensjaar. Dan zijn ze volwassen en klaar voor de voortplanting. 
P 
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Van de naar het naar het zuiden trekkende lepelaars vliegt ongeveer tweederde deel door 
naar Afrika en bezoekt daar o.a. de kust van Senegal en Gambia. Een derde van de 
lepelaars zoekt geschikte gebieden in Marokko, Frankrijk en Spanje. 
 

Het trekgedrag verandert. Een klein aantal lepelaars overwintert tegenwoordig in ons land. 
Vogelbescherming meldt dat het jaarlijks gaat om 100 tot 200 vogels, terwijl tussen de 
3000 en 4000 vogels naar het zuiden trekken. De in ons land overwinterende lepelaars zag 
je tot voor kort alleen langs de kust van Noord Holland en vooral op Texel. 
 

Tijdens de eerste excursie 
van de Vogelcursus van de 
KNNV in 2022 werd begin 
februari een vliegende lepe-
laar gezien bij Ramspol. Dat 
kan een vroege terug-
keerder zijn geweest, maar 
ook een overwinteraar. 
 

In november en december 
van 2022 en ook in januari 
2023 werden groepjes lepe-
laars gezien bij het Reeve-
diep. Het waren overwegend 
juveniele vogels.  

overwinterende groep juvenielen                                                                  HW 
 

 
HW 

Is dit een gevolg van de 
opwarming van de aarde? 
Meer soorten vogels hebben 
hun activiteiten om te over-
winteren bijgesteld. Noor-
delijke soorten, waaronder 
de kleine zwaan, trekken 
niet meer of in ieder geval 
minder naar ons land. Veel 
soorten ontdekken onderweg 
nieuwe plekken om te over-
winteren of kiezen nieuwe 
vliegroutes, zoals de kleine 
rietgans. 

 

Lepelaars kunnen hier natuurlijk alleen overwinteren als er voldoende voedsel beschikbaar 
is. Dat lijkt in het Reevediep het geval. Ook is het belangrijk dat voedselgebieden niet 
dichtvriezen. Dat gebeurt steeds minder dan vroeger, maar is nooit helemaal uitgesloten. 
Wellicht zijn deze jonge lepelaars vorstgrenstrekkers geworden, die pas wegtrekken als de 
winter echt zijn intrede doet. 
 

De trek naar het zuiden is ook niet onge-
vaarlijk. Uitputting, roofvogels, jacht en 
hoogspanningskabels eisen hun tol. Minder 
dan 40% van jonge de lepelaars overleeft 
die reis. Bij de volwassen vogels ligt het 
aantal op ongeveer 80%. 
 

Vertrekken naar het zuiden of overwinteren 
in Nederland? Is hier sprake van risico-
spreiding?   

rustend naast grote zilverreiger                                     HW 
P 
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Familieband 
 

Jonge lepelaars verlaten na 5 
tot 6 weken het nest. Daarna 
blijven ze nog tot 10 weken bij 
hun ouders, in het begin bede-
lend om voedsel en vervolgens 
zelf zoekend. Al voor de 
mogelijke trek naar het zuiden 
staan de jongen op eigen 
benen. Dat veel juveniele 
lepelaars niet met hun ouders 
naar het zuiden trekken, blijkt 
wel uit de groepen overwin-
terende juvenielen. In zo’n 
groep zie je maar zelden een 
volwassen vogel.  

op weg naar de eerste winter; nog geen slagpenrui                                     HW 
 

Nu lepelaars ook in het Reevediep overwinteren, krijgen we de kans om de veranderingen 
te zien in het verenkleed van juveniel naar adult. De zwarte vleugelpunten kleuren in het 
tweede jaar eerst naar bruin. Het verbindingsstreepje tussen de snavel en het oog, de 
teugel, is pas zwart als de vogel volwassen is. De snavel verandert van vleeskleurig via 
bleekgeel naar zwart met gele punt. 
 

Geringd en gezenderd 
 

Over het gedrag van lepelaars valt nog veel te leren. We weten dat veel jonge lepelaars de 
eerste jaren van hun leven doorbrengen in Afrika. Maar hoe zit dat met de juvenielen die in 
Nederland overwinteren? Trekken zij een jaar later wel naar het zuiden of blijven ze ook 
dan hier? 
 

Al jarenlang krijgen lepelaars kleurringen. 
Door te kiezen voor verschillende kleuren-
combinaties zijn de vogels individueel te 
volgen. De onderzoekers willen graag dat 
waarnemingen van deze vogels worden ge-
meld.  
 

Andere lepelaars worden gezenderd. Zij 
kunnen worden gevolgd op het internet. 
 

De komende maanden kunnen we weer veel 
lepelaars observeren langs het Reevediep en 
bij de Vreugderijkerwaard. Wellicht leveren 
we dan een bijdrage aan het onderzoek naar 
deze prachtige vogels. 

 
geringd op pad                                                             HW 

 

Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa – Volume 1 – Cramp & Simmons 
Vogelatlas van Nederland – SOVON vogelonderzoek Nederland 
Avifauna van Nederland 2 – Algemene en schaarse vogels – Rob G. Bijlsma, Fred Hustings en Kees (C.J.) Camphuysen 
Handboek Europese Vogels deel 1 – Nils van Duivendijk 
 

Lepelaar | Vogelbescherming 
VN0509compleet.indd (vogelbescherming.nl) 
Ringen melden (werkgroeplepelaar.org) 

Gek van de trek | Sovon Vogelonderzoek 
Lepelaar: kennis en weetjes | Ecomare Texel 

Volg lepelaars uit Nederland - NIOZ 
Regelmatige overwintering van Hollands geringde Lepelaars in het noorden van Marokko - MaghrebOrnitho (magornitho.org) 
 

foto’s AG Albert Grit, HW ©Henk Wester en PvD Peter van Dam 
P 
P 
P 
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Recensie ‘Veldgids Hommels van Nederland en België’ 
Carin van de Ploeg 
 

Het is altijd fijn als er een nieuwe veldgids verschijnt met determinatiesleutels en 
tekeningen en foto’s. De veldgids Hommels in Nederland en België is eind 2022 uitgegeven 
en kan dus mooi dit voorjaar uitgeprobeerd worden.  
 

De gids is van een prettig formaat en past goed in de rugzak. 
 

In deze gids staat een inhoudsopgave van 9 hoofdstukken, 
waarin onder andere de bouw van een hommel, zijn 
levenswijze, de biotopen, bedreiging en bescherming 
worden beschreven. Ook komt het herkennen en 
onderzoeken van hommels aan bod. Het boek beschikt over 
een eenvoudige tabel om snel een hommel uit één van de 
vijf groepen: bruinruggen, roodkonten, geelkonten, 
witkonten en koekoekshommels te kunnen herkennen, maar 
ook een complete tabel, waarin de echte specialist mee uit 
de voeten kan. Een determinatietabel met 
structuurkenmerken als de achterlijfspunt, de kop, het 
middenbasitarsus en de punctuering van de zijkant van het 
tergiet. 

 

 

Het boek telt drie bijlagen: kleurplaten van de hommels in 
Nederland en België; een overzicht van het mannelijke 
genitaal van hommels en een naamlijst van hommels in 
Nederland en België. 
 

Op pagina 94 tot en met 157 worden alle voorkomende hommelsoorten beschreven: met 
twee kleurenfoto’s op de linkerpagina en een beschrijving met tekening van zowel man als 
vrouw op de rechter. Tevens staan (Latijnse) naam, gelijkende soorten, voorkomen, 
biotoop en levenswijze van de betreffende hommel beschreven. 
 

Hoewel hommels makkelijke insecten zijn, ze willen vooral veel bloemen, is het toch 
hommeles met de hommel. In Nederland staat 17 procent van de hommels op de Rode 
Lijst als kwetsbaar, (ernstig) bedreigd of verdwenen. 
 

 
    hommel landt op honingmerk gele lis 
                             foto Peter van Dam 

P 

De gids is op dezelfde manier vormgegeven als de andere 
veldgidsen van de KNNV. Samen met de veldgids 
Nederlandse flora, korstmossen, zeewieren, schelpen, 
vogeltrek, Europese zoogdieren, kevers, zweefvliegen, 
sprinkhanen en krekels, libellen en amfibieën en reptielen 
vormt dit een prachtige verzameling waarin je als 
natuurminnend buitenmens iedere vondst of ontdekking een 
naam kan geven. Het is een zeer uitgebreid en goed 
naslagwerk, voor de beginnende ‘hommelaar’, die zeker een 
ervaren hommelonderzoeker kan worden.  
 

Tekst: Martijn Kos, Vincent Kalkman, John Smit, Illustraties: Martijn Kos, 
Jeroen de Rond en Naturalis, 180 pagina’s, KNNV uitgeverij : 
www.knnvuitgeverij.nl, ISBN 9789050118996, € 32,95 hardcover, eerste 
druk 2022 
 

Tot slot nog wat hommelweetjes:  
* In het voorjaar zijn bloeiende wilgen van groot belang voor de 
   hommels. 
* In Europa heeft de das een voorliefde voor hommelnesten. 
* Mieren zijn nestpredatoren van hommels. 
P 
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