Afdeling Deventer

Quadrifolia

Zondag 7 januari 2007.
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Jitske
Karssenberg
Dit jaar houden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst bij Jitske (tel. 0575526202). Zij woont op een prachtige plek aan de IJssel en bij goed weer
kunnen we hier dus ook prima een korte wandeling maken. Al of niet
zelfbereide hapjes en drankjes zijn altijd welkom.
Vanaf 14.00 worden we verwacht op Stokebrand 508 in Zutphen.
Routebeschrijving: komend vanuit Deventer ga je na de brug over het
Twentekanaal in Eefde bij de eerste stoplichten linksaf. Deze rondweg
volgen tot ANWB-bord Zutphen/De Stoven. Hier rechtsaf. Bij de
volgende twee rotondes rechtdoor. Hierna de eerste weg links = de
Harenbergweg. Derde weg rechts: Stokebrand / even nummers.Meteen na
eerste drempel rechtsaf en dan nr.508 zoeken! Om alles vlot te laten
verlopen is het absoluut noodzakelijk je uiterlijk woensdag 3 januari
op te geven bij Koos Anema (dus niét bij Jitske).

Donderdag 18 januari 2007. Dialezing van
Ruud Knol over de Leemputten bij
Staverden
Het natuurmonument De Leemputten bij Staverden is ongeveer 35 ha
groot en bestaat uit heide met vennen, grotendeels met bosopslag
overgroeide oude kleiputten en door natuurlijke opslag ontstaan naaldbos.
Aan de oostkant grenst het aan de bossen van landgoed Staverden van
Geldersch landschap.
Vanavond gaan we kennismaken met dit gebied en begin juni volgend jaar
zal Ruud ons er rondleiden.
Door de winning van klei zijn grillige complexen van kleine en
middelgrote putten ontstaan.De basis voor de grote botanische rijkdom is
de bijzondere geologische opbouw. Afgedekt door dekzand uit de laatste
IJstijd bevindt zich in de ondergrond een kalkrijk kleipakket. Plaatselijk
kan stagnerend regenwater in winter en voorjaar langdurig binnen het
bereik van de wortelzone komen. Door al deze factoren is een zeer
interessante en gevarieerde vegetatie ontstaan. Maar ook vele soorten
insecten en paddestoelen vinden er hun laatste levensruimte. Door de
effectieve beheersmaatregelen is het gebied één van de belangrijkste
natuurmonumenten van Nederland.
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis “De Pompe”, Kerkstraat 25 in Wilp.
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Contributie 2007
Dit jaar worden geen
acceptgirokaarten bijgesloten
maar vragen we u het
verschuldigde bedrag (24 Euro
voor een hoofdlid, 10,50 Euro
voor een huisgenootlid en
eventueel 1,20 Euro voor de zgn.
milieuriks) over te maken op
postbankrekening 4339541 t.n.v.
Kon Ned Natuurhistorische Ver
Afd Deventer te Laren.
Bij voorbaat dank.
De Penningmeester

Zondag 28 januari
2007. Excursie naar
de Oostvaardersplassen
Vandaag gaan we met Ronald
Groenink (tel. 06-51095815) naar
de Oostvaardersplassen. Hier is op
vogelgebied altijd wat te beleven
en wie weet, zien we de
Zeearenden nog. We verzamelen
om 8 uur bij het Mercurehotel en
zijn om 16.00 á 17.00 uur weer
terug. Dus brood en koffie mee en
uiteraard zijn warme kleding en
schoeisel aan te bevelen.

Bezoek aan de Bathmense vistrap
(pag. 5)
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Donderdag 8 februari 2007. Dialezing door
Hans Grotenhuis over zijn botanische reis
door Californie
Samen met een vriend (KNNV’er uit Vaassen) heeft Hans in juni 2005
een botanische reis gemaakt door een groot deel van Californië. Natuurlijk
zijn de Redwoodbossen bezocht, evenals het bekende Yosemite National
Park. Een groot deel van de reis is echter besteed aan de minder bekende
nationale parken en aan botanisch interessante gebieden buiten de
nationale parken. Over deze minder bekende gebieden gaat de lezing van
vanavond.
We gaan kijken op een aantal graslandhellingen in de buurt van San
Francisco met enkele superzeldzame endemische soorten, in het
kustgebergte ten zuiden van San Francisco (Santa Lucia Mountains), in
het Joshua Tree National Park in het zuiden, in de woestijnstreken in het
zuidoosten (o.a. Daeth valley), in de White Mountains (onderdeel van de
meest oostelijke bergketen) en tenslotte in het noorden in de Siskiyou
Mountains, het meest eenzame plekje van de reis.
Behalve ruime aandacht voor de flora, zullen ook de biotopen en
landschappen waar deze flora voorkomt, aan de orde komen. Om er
enkele te noemen: bossen, graslanden, berggebieden, kust, extreem droge
en hete biotopen en groeiplaatsen met zeer bijzondere en afwijkende
bodemtypen.
Het wordt wellicht iets later dan de gebruikelijke 22.00 uur, maar niet
later dan 22.30 uur. Aanvang: 20.00 uur in het Dorpshuis “De Pompe” in
Wilp.

Zondag 18 februari 2007. Winterwandeling
naar Klein Noordijk
Vandaag maken we een wandeling door Klein Noordijk o.l.v. Dick
Steenstra (tel. 0570-6191760 en Koos Anema (0575-431821).
Het bos van Klein Noordijk is al heel oud, wat te zien is aan de
indrukwekkende bomen en het voorkomen van Hulst. Er staan o.a een 150
jaar oude Moseik en Rode beuk. In de luwte zal het ook in de winter fijn
wandelen zijn.
We verzamelen om 10 uur bij de noordelijke ingang aan de
H.W.Iordensweg (zie ook het kaartje op www.mooigelderland.nl –
terreinen en kastelen – Klein Noordijk).
Route: A1 richting Apeldoorn – afslag Twello. Richting Twello blijven
volgen. Je komt dan op de H.W.Iordensweg. Deze maakt een grote bocht
naar rechts (je rijdt nu al langs Klein Noordijk). Even voordat de weg naar
links buigt, is rechts de ingang waar we parkeren.

Donderdag 1 maart 2007. Kleine excursie
naar de Haere
O.l.v. Jelle Algra (tel.0570-643410). De Haere is een kasteeltje aan de
weg N337 van Deventer naar Olst. Bij De Haere vinden we een bosrijke
omgeving en vlakbij zijn de uiterwaarden van de IJssel. We hopen de
eerste voorjaarsplanten in het bos en veel vogels in de uiterwaarden te
zien.

We volgen uit Deventer de weg
N337 richting Olst; 5 km vanaf de
rotonde bij het begin van de N337
in Deventer zien we rechts in de
berm een kanon staan. Daar gaan
we rechtsaf de Kletterstraat in; na
een 1/2 km gaan we op de
viersprong rechtsaf de
Hengforderweg in. Nu nog 600
meter en dan rechtsaf de
Bockhorsterstraat in en na 100
meter vinden we rechtsaf op een
onverharde weg een parkeerplaats.
Hier verzamelen we ons om 14.00
uur.

Donderdag 8 maart 2007.
Ledenvergadering
Onze jaarlijkse ledenvergadering
vindt plaats op 8 maart 2007 in
“De Pompe”.
Agenda en notulen van de vorige
vergadering vindt u elders in deze
Convo.
Jaarverslagen van secretaris en
penningmeester liggen op de
vergadering ter inzage.
Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 17 maart. Laatste
voorbereidingen; vrijdag
23 t/m zondag 25 maart
Jubileumviering
In 2007 bestaat de afdeling 90 jaar
en we gaan dat natuurlijk vieren.
Op bovengenoemde data
presenteren we ons naar buiten
d.m.v. allerlei activiteiten in het
Milieucentrum in Deventer. Het
zou fijn zijn als zo veel mogelijk
leden mee willen helpen met de
voorbereidingen en op die dagen
een bijdrage leveren. Laten we er
samen iets moois van maken en
meld je aan bij Koos Anema.
Voor de leden met aanhang
organiseren we in juni 2007 een
vaarexcursie naar de Weerribben
met aansluitend een
gemeenschappelijke maaltijd.
Over beide evenementen ontvangt
u nog nader bericht.
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Donderdag 29 maart 2007. Kleine excursie naar Hackfort.
Vandaag maken we onder leiding van Koos Anema ( 0575 – 431821) een
lentewandeling door de prachtige omgeving van Kasteel Hackfort bij
Vorden. Ongetwijfeld zijn de vogels in voorjaarsstemming en we hopen
op veel bloeiende Bosanemonen. Het is een geriefelijke wandeling met

halverwege een bankje, dus voor
iedereen goed te doen.
We vertrekken om 14.00 uur van
de parkeerplaats van Hackfort aan
de Baakseweg in Vorden.

Terugblik
Waterbeestjes
10 september 2006 - Op deze prachtige nazomerdag hebben 9 leden o.l.v.
Herman en Klaske ten Grotenhuis zich verdiept in de wereld van de
Waterbeestjes.
Ieder jaar organiseert de KNNV een publieksactie, waarbij iedereen aan
de hand van een zoekkaart een aantal eenvoudig te herkennen soorten of
groepen kan doorgeven. De gegevens worden landelijk verwerkt en zijn
op de website van de KNNV te vinden. Een aantal jaren zal “Water” in de
belangstelling staan en dit jaar zijn dat de waterbeestjes.
De eerste monsterplaats betrof de Berkel ter hoogte van de Velhorst.
Gewapend met schepnetten gingen we aan het werk en bij de eerste
poging kregen we al Ruggezwemmers , Watervlooien en een Vlokreeftje
te zien. Ook verschillende soorten kroos, o.a. het Puntkroos werden
opgevist. Vervolgens vonden we o.a. een Poelslak, Steekmuglarven,
Libellenlarven, een Waterpissebed, Haftenlarve en het Waternetje (een
Groenwiersoort). Ook vonden we nog een waterkever. Boven de oever
vlogen Blauwe glazenmaker, een Rode heidelibelsoort, Houtpantserjuffer
en Lantaarntje.Van de planten noemen we Watergentiaan, Waterpest,
Grof hoornblad, Zwanenbloem, Gele plomp en Waterzuring. Herman liet
zien hoe een Reuzenbovist zijn sporen verspreidt.
Natuurlijk wilden we ook even het Staringkoepeltje bekijken, dus trokken
we met het pontje naar de overkant. Vanaf de bovenverdieping van het
koepeltje heb je een prachtig uitzicht over de Berkelvallei.
Na bij de picknicktafel de lunch gebruikt te hebben begaven we ons naar
het Landgoed Ampsen. Hier was een fraai poeltje en we installeerden ons
in een weitje, met een kist met spullen en een overzichtsmikroskoop.
Naast soorten die we ook al in de Berkel zagen vonden we een aantal
nieuwe, zoals prachtige Staafwantsen, Posthoornslakkken, Donderkopjes
en kleine Groen kikkertjes, een wijfje Geelgerande watertor en
Stekelbaarsjes. Hier groeiden Grote waterweegbree, Bosbies, Wolfspoot,
Echte koekoeksbloem, Gele lis en Kattestaart. Onder de mikroskoop
bleken de libellenlarven ware monsters.

Het Ganzenei
14 september 2006 - Onder
leiding van Jitske
Karssenberg maakten 7
leden een korte excursie
door de uiterwaarden van
Het Ganzenei bij Zutphen.
Een wandeling door dit
gebied heeft altijd iets weg
van een hordenloop, want er

lopen koeien en paarden en
daarom moet regelmatig over
draad geklommen worden. Maar
onze senioren lieten zich hierdoor
niet weerhouden. Al meteen
vonden we een aantal planten,die
in dit gebied thuishoren, zoals
Kruisdistel, Cypreswolfsmelk,
Knikkende distel en Gewone
Agrimonie. De Sleedoorns
droegen dikke pruimen en in het
struweel slingerde op diverse
plaatsen het (Hop?)warkruid zich
naar boven. Iemand ontdekte
“Spijkerzwammen” op een
paaltje, maar ze bleken van ijzer te
zijn…..Er waren ook nog heel wat
vlinders, zoals Bont zandoogje,
Kleine vuurvlinder, Groot
koolwitje, Gamma-uiltje en
Koevinkje. Daarentegen werden
niet veel vogels gezien: alleen een
paar Blauwe reigers en een
Buizerd. Nog een paar
plantensoorten: Echt walstro,
Knoopkruid, Kleine ruit,
Heggenrank, Hop, Akkermunt,
Veldlathyrus en de
Karweivarkenskervel.
Teruglopend naar de auto’s
zochten we nog naar de
Besanjelier die hier moest staan,
maar zagen hem niet (dat wil
zeggen zagen hem over het
hoofd). Tot groot leedvermaak
van Ben, die achteraan liep en
hem wèl vond en markeerde met
een bosje hooi op de weg.
Natuurlijk gingen we even terug
om de planten te bewonderen.
Na afloop dronken we gezellig
koffie op het terras van het
IJsselpaviljoen.
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Het Blankenbergsche veld
24 september 2006 - Onder leiding van Roel en Eefke van Schaik
bezochten 11 leden dit vrij onbekende gebied dat grenst aan Verwolde bij
Laren( het heet dus niet Langenbergse veld, zoals abusievelijk in het
programma vermeld stond). Door de afwisseling van bos en open delen,
naast natte en droge stukken, was er veel variatie in biotopen.
Het begon al goed: een aantal knotsen van Reuzenbovisten in een
weiland. Er bloeiden nog heel wat planten, zoals Koninginnekruid,
Moerasspirea en Kamperfoelie.Verder kwamen we langs een plek met
Waterviolier. Een Pad kruiste ons pad en een Bont zandoogje fladderde
rond. Ook hoorden we Staartmezen en een Boomklever.
En natuurlijk waren er veel paddestoelen. Een greep uit de waarnemingen:
zeer veel, zeer grote Grote Stinkzwammen en duivelseieren,
Grofplaatrussula, Roodbruine slanke amaniet, Platte tonderzwam en Echte
tonderzwam, veel Aardappelbovisten, Blauwe en Bittere kaaszwam,
Reuzenzwam, Zwartpurperen russula, Braakrussula, een prachtig gaaf
exemplaar van de Dennenvoetzwam, Roestvlekkenzwam in een kleine
heksenkring, Biefstukzwam , Berijpte russula, Vliegenzwam, Kleine
stinkzwam, een zeer fraaie Sponszwam, Krulzoom en
Breedplaatstreephoed. Leuk was ook de vondst van de Poederzwamgast
op een Grofplaatrussula. Ook vonden we op diverse plaatsen klodders van
slijmzwammen, waaronder de gele Heksenboter. Hier en daar stond het
fraaie Kussentjesmos. Regelmatig hoorden we de Zwarte specht en ook de
Grote bonte specht was aanwezig. Er waren nogal wat plukplaatsen van
een roofvogel (Havik?); met resten van een Houtduif maar ook van
uitsluitend witte veren (kippen?).
Het was een bijzonder geslaagde excursie in een zeer rustig en gevarieerd
gebied. We zullen hier zeker nog eens terugkomen.

Kerkuilen door Zomer Bruyn
12 oktober 2006 - Op deze eerste lezingenavond van het najaarsseizoen
konden 22 leden genieten van een prachtig verhaal over een
Kerkuilengezin. Zomer Bruyn fotografeert al jaren Kerkuilen. De Kerkuil
is een soort die maar weinig vet opslaat in het lichaam en daarom
bijzonder kwetsbaar is in strenge winters. Bij veel vorst en sneeuw kan hij
geen muizen vangen en hij kan dit maar een dag of 10 volhouden.
Bovendien worden de galmgaten in kerktorens tegenwoordig meestal met
gaas afgesloten, zodat de dieren voor het broeden vrijwel uitsluitend op
nestkasten zijn aangewezen.
De spreker vertelt hoe hij in de nok van een boerenschuur een
observatiekast plaatst en voor zichzelf daarbij een schuilhut bouwt. Met
behulp van allerlei technische foefjes kan hij merken wanneer een uil in
het donker de kast invliegt. Door tijdelijk een radio te laten spelen (de
uilen zijn gewend aan dit lawaai van de boer) kan hij onopgemerkt de
ladder naar zijn schuilplaats beklimmen.
Vóór er eieren worden gelegd jaagt het vrouwtje een poosje niet, en wordt
zij gevoerd door het mannetje. Hierdoor passen de eierstokken zich aan,
zodat een zo gunstig mogelijk aantal eieren wordt gelegd in relatie tot het
voedselaanbod. Om de andere dag wordt een ei gelegd en er wordt direct
gebroed. Het gevolg is dat er jongen van verschillende leeftijd in het nest
zijn. De broedtijd bedraagt 30 dagen. In het besproken geval zijn er
aanvankelijk 4 jongen. Als ze nog klein zijn bijt het vrouwtje eerst de kop

van de prooi (meestal muizen) af
en eet die op, zodat de jongen niet
de scherpe tanden en kiezen
binnen krijgen. Na een dag of 10
zijn de jongen groot genoeg om
elkaar warm te kunnen houden en
kan het vrouwtje mee gaan jagen.
Helaas hebben in een periode van
grote hitte 2 kleintjes het loodje
gelegd, maar de oudste en jongste
overleven het. In de kast worden
ook vliegoefeningen gehouden.
Als de oudste is uitgevlogen voert
hij ongewild de jongste mee
omdat hij de gevangen prooi
binnen blijft opeten. De jongste
ziet dan kans ook zijn deel te
krijgen.
Dit hele verhaal wordt met een
groot aantal haarscherpe dia’s
geillustreerd. Hierbij zien we
potsierlijke plaatjes van jongen
die al een bevederde kop hebben
maar een onderlijf met dons, zodat
het lijkt of ze een balletrokje aan
hebben.’s Winters wordt de kast
door de ouders als vluchtplek
tegen de kou gebruikt. Door het
enthousiasme van de spreker en de
heel bijzonder plaatjes beleefden
we een zeer geslaagde avond.

Hoog Buurlo
14 oktober 2006 - Onder leiding
van Ruud Knol hadden 10 leden
een schitterende
paddestoelenexcursie naar Hoog
Buurlo.
De verwachtingen waren niet zo
hoog gespannen omdat het erg
droog was geweest, maar
kennelijk hadden enkele buien in
de afgelopen week wonderen
verricht. In totaal zagen we 76
soorten, waaronder heel
bijzondere.
De wandeling begon in een
loofbos met mooie oude beuken
en waar ook veel dood hout op de
bodem lag. Hier zagen we o.a.
Franjezwam, Hertenzwam,
Braakrussula, Melksteelmycena,
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en Fopzwam. Er groeiden veel soorten op takken en stammen, zoals
Scherpe schelpzwam, Elfenbankje, Fopelfenbankje, Spekzwoerdzwam,
Gele korstzwam en Doolhofzwam. Verder zagen we op de bodem o.a.
Breedplaatstreephoed, Kruidige melkzwam, Roodsteelfluweelboleet,
Grote parasolzwam, Berijpte russula, Roodbruine slanke amaniet, Scherpe
kamrussula, Gele berkenrussula, Kaneelkleurige melkzwam,
Zwarpurperen russula en behalve de gewone Gele knolamaniet ook de
witte variëteit “alba”. Een jonge Biefstukzwam, waar het “bloed” uitdroop
zou je zó in de pan stoppen. Toen kwamen we bij het hoogtepunt van de
dag. Op een grote liggende beukenstam groeiden een aantal schitterende
Gelobde pruikzwammen, die we prachtig van dichtbij konden bekijken.
Ook de Roze knoopzwam en Beukenweerschijnzwam waren leuke
waarnemingen. Vervolgens vermelden we nog Eekhoorntjebrood,
Kastanjeboleet, een aantal Kleine stinkzwammen, waarvan een
duivelseitje van binnen werd bekeken en de Oesterzwam. Na een fraai stel
Schubbige bosparasolzwammen en Geschubde inktzwammen zagen we
nog een Reuzenzwam. Het laatste deel van de wandeling leverde o.a. nog
Waaierbuisjeszwam, het bruinviltige ozonium van de Grote viltinktzwam,
Bleke oesterzwam, een Heksenboleet, de Grote bloedsteelmycena en een
jonge Vermiljoenhoutzwam op. Ook vonden we nog de Wollige
franjehoed, Lila gordijnzwam en Okergele gordijnzwam.
Een deel van de wandeling voerde langs een heideveld, waar na plaggen
een fraaie vegetatie van Rode bosbes was ontstaan.
Het was een fantastische excursie die ons nog lang zal heugen.

Vistrappen in de Schipbeek bij Bathmen
19 oktober 2006 - Deze middag wandelden 13 leden o.l.v. Jan Oosterman
naar de in het voorjaar van 2006 aangelegde vistrappen in de Schipbeek
bij Bathmen. Langs de oevers is een plas-dras situatie gecreeërd en een
groot aantal pioniers had zich hier dit jaar al gevestigd. Prachtig was te
zien hoe soorten als Kruipende boterbloem en Fioringras met hun
wortelende uitlopers de bodem vastlegden. Verder zagen we allerlei
vochtminnende planten zoals een nietbloeiende waterkers (waarschijnlijk
Moeraskers), Blaartrekkende boterbloem, Zompvergeetmijnietje en
Greppelrus. Als vertikale accenten domineerden Riet en Grote lisdodde.
Uiteraard waren er ook veel ruigtesoorten, bv Harig wilgenroosje,

Teunisbloem met opvallend kleine
bloemen (iets om in de zomer nog
eens beter naar te kijken),
Zandkool en Akkerkers. Ook
bloeiden er nog Vlasbekje,
Reigersbek en Knolboterbloem.
Aangekomen bij de vistrappen
vertelde Jan ons iets over de
achtergrond. Dit gebied maakt
deel uit van de Ecologische
hoofdstructuur en de constructie is
gemaakt naar het model “Winde”.
In het water zijn een aantal
betonblokken zo geplaatst dat er
nauwe openingen overblijven
waar stroomversnellingen
optreden. Verder zijn er ondiepe
plekjes, waar het water warmer
kan worden en die geschikt zijn
als paaiplaats. Turend in het water
zagen we inderdaad visjes
zwemmen. Samen met de
verderop gelegen poelen is het
gebied ook geschikt voor
Amphibieën en Insekten. Wat
betreft de vogels zagen we een
overvliegende Aalscholver en in
het water Meerkoeten, een Zwaan,
een Waterhoentje en een Fuut. Jan
wees ons op een nestkast die
Vogelwerkgroep Bathmen onder
een brug had aangebracht in de
hoop dat de Grote gele kwikstaart
erin zou broeden. Dat is hier wel
gebeurd maar in een balk van de
brug. Op de terugweg vroeg Minie
zich af of de bodem uit leem
bestond, maar na proeven was
haar conclusie dat er toch wel veel
zand in zat, getuige het geknars
tussen haar tanden. We zagen
slechts 2 paddestoelsoorten: het
Hazenpootje en de Grote
parasolzwam. Het bleek een
gebied met interessante
mogelijkheden en we willen er
graag in de zomer nog eens
terugkomen. Na afloop streken we
met z’n allen neer in huize
Oosterman en genoten van koffie
of thee met lekkere koeken van de
Bathmense bakker.
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Voorster klei
5 november 2006 - De Voorster klei is een prachtig uiterwaardengebied en
13 leden hadden o.l.v. Harry Weimer op deze rustige herftdag een fijne
wandeling. De voorafgaande periode was abnormaal warm geweest en de
wintervogels lieten het helaas afweten. Bij slot Nijenbeek stond een
Ooievaar en zagen we een groepje tamme ganzen van allerlei pluimage.
Bovenop de ruïne troonden 2 Nijlganzen. We zagen nog een fraaie Grote
kaardebol met al weer jonge rozetten er omheen. Vervolgens slaagden we
allemaal voor de vuurproef: Harry liet ons nl. een bijzonder smal hekwerk
passeren, maar niemand liep vast. Het graspad langs de maisvelden, wat ’s
zomers uitermate saai is, gaf nu een wijds uitzicht. Onder oude fruitbomen
lagen appeltjes te lonken en daar werden er natuurlijk wat van
meegenomen.
Er waren ook nog paddestoelen, zoals het Plooirokinktzwammetje. Verder
hier en daar Gaaien, Vinken, Zwarte kraaien en een Ekster. Ook kwam er
nog een vlucht Kolganzen over en even later 2 Knobbelzwanen. Tijdens
de koffiepauze genoten we van het prachtige uitzicht richting Nijenbeek
met spiegelende bomen in het water. Een groepje Staartmezen trok de
aandacht. Op een stuk boomstam waren de resten van de

Goudvliesbundelzwam te
herkennen. In een weiland zat een
vette haas. Het laatste deel van de
wandeling ging over de
bomendijk. Hier zagen we nog
een mannetje Sperwer en waren
nog wat meer paddestoelen te
vinden, zoals
Knotsvoetrechterzwam, Berijpte
russula, Gele knolamaniet,
Kastanjeboleet en Gewone
krulzoom. De Gewone
salomonszegel stond in herfstkleur
en er bloeide nog een
Dagkoekoeksbloem.
Ondanks de tegenvallende
vogelwaarnemingen was deze
wandeling door het mooie
heggenlandschap van de IJssel een
succes.

Actueel
Nieuw inventarisatieproject
“De Kraaigraaf”
Opnieuw hebben we een verzoek van Geldersch landschap ontvangen om
voor hen een terrein te inventariseren.
Het betreft “De Kraaigraaf” bij Twello, gelegen ten noorden van de Oude
Wezeveldseweg. Het gebied is in 1989 verworven en is 19 ha groot. In
1993 is langs de Kraaigraaf een ontwikkelingsproject uitgevoerd, waarbij
grasland is afgeplagd en een aantal poelen gegraven. Momenteel bestaat
het gebied uit een kronkelige oude watergang met langgerekte stroken
Populierenbos en schraal vochtig grasland. In het bos komt een struiklaag
van diverse loofboomsoorten en o.a. Muskuskruid voor. De graslanden
zijn soortenrijk met o.a. Biezenknoppen, Holpijp, Rietorchis en veel Grote
ratelaar. Door de vele soorten planten is het gebied geschikt voor allerlei
vlindersoorten. Langs de poelen komen waterjuffers en libellen voor en
verder leven er veel kikkers en salamanders.
Voor meer informatie en een kaartje zie www.mooigelderland.nl terreinen en kastelen – Kraaigraaf.
Het lijkt een zeer aantrekkelijk onderzoeksgebied en het bestuur stelt
voor, bij voldoende deelname, op het verzoek in te gaan.
We hebben met Geldersch landschap afgesproken dat we er 2 jaar over
mogen doen (dus 2007 en 2008). Er zijn dan 2 seizoenen om te
inventariseren, zodat we wat ruimer in de tijd zitten en eventuele
weersinvloeden (vlinders, paddestoelen) wat gecompenseerd kunnen
worden.
Hans Grotenhuis en ondergetekende zijn weer bereid het eindrapport te
maken en Roel van Schaik heeft toegezegd weer de layout te verzorgen.

En hoewel de definitieve
uitvoering aan het eind van het
project vorm krijgt hebben ook
wij nu wat meer tijd om de klus te
klaren.
Het is niet noodzakelijk dat je
over een uitgebreide
soortenkennis beschikt. Goed
waarnemen is ook heel belangrijk
en er zijn voldoende deskundigen.
Zo kun je op een leuke manier je
kennis uitbreiden.
Als je zin hebt om mee te doen,
laat dan even wat van je horen
(wie zich al aangemeld heeft hoeft
niet te reageren).
We willen graag weten:
-naam, adres, telefoonnummer en
eventueel emailadres
-met welke werkgroep je mee wilt
gaan doen: planten, vogels,
vlinders en libellen, paddestoelen,
andere nl……
Opgeven bij Koos Anema
j.anema-roeleveld@hetnet.nl
tel. 0575-431821
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Een juweeltje in de tuin

Website

Een paar weken geleden vloog er een vogeltje tegen het raam. Het bleef
verdoofd en hevig hijgend op zijn rug op het straatje liggen. Uit het raam
leek het een Boomklever te zijn. Ik heb hem rustig laten liggen en omdat
ik bezoek verwachtte heb ik er een krukje overheen gezet. Toen bleek het
een IJsvogel te zijn! Langzamerhand begon hij wat rustiger te ademen en
na een half uur lag hij heel stil. Ik dacht dat hij dood was en ging
voorzichtig kijken. En.....als een flits schoot hij onder het krukje vandaan
en vloog in een boom. Mijn tactiek om zulke diertjes rustig te laten liggen
bleek dus weer eens de juiste te zijn.

Hierbij een mooie website over
paddestoelen:
www.fotoherbarium.nl/paddestoel
en.php

Die zelfde dag ontving ik van Eefke en Roel een mailtje dat ze een
IJsvogel op het dak van de garage hadden gezien. Je zou denken dat het in
ons land wemelt van de IJsvogels... .In deze tijd van het jaar zoeken de
jongen een eigen territorium, maar dat we er op dezelfde dag zowel in
Almen als in Colmschate één in de tuin hadden, was toch wel heel
bijzonder.
Koos Anema

IN HET LATE LICHT
in de lucht doven rosrode lijnen in
hoogten
onder de hemel welven
bleekblauwe heuvels in verten
boven de grond dwalen deinende
muggen in scholen
over de weiden hangt lichtgrijs
waas in laagten
langs de velden sluipen
bontbruine dieren uit holen
tot de avond omarmt alle
vergezichten in donker
Olga van der Veen

Verenigingsnieuws
Nieuwsgroep
Via het secretariaat komt regelmatig informatie binnen over activiteiten
die voor de leden interessant kunnen zijn maar niet tijdig in de convo
kunnen worden gemeld. N.a.v. de oproep in de vorige convo is een
“Nieuwsgroep”geformeerd.
Leden die hun emailadres hebben doorgegeven worden automatisch op de
hoogte gehouden van relevante activiteiten waarvan gegevens bij het
secretariaat binnenkomen. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, maar
nog niet gereageerd, geef je emailadres op aan Koos (j.anemaroeleveld@hetnet.nl) als je op de hoogte wilt blijven van tussentijdse
informatie.
Bestuursperikelen
De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:
Bob Maks: voorzitter
Koos Anema: secretaris en natuurhistorisch secretaris
Herman ten Grotenhuis:penningmeester en ledenadministratie
Dick Steenstra: vertegenwoordiger naar het Gewest en vice-voorzitter
Paul Winkelman: lid en webmaster.
Normaal bestaat het bestuur uit 7 leden, dus er zijn momenteel 2
vacatures. In 2008 zijn Koos, Herman en Paul aan de beurt om af te
treden. Hiervan zullen Koos en Herman zich niet weer herkiesbaar stellen.
Komend jaar vieren we ons 90-jarig jubileum. Is dat tevens het laatste jaar
dat we als afdeling Deventer bestaan? Nee toch!
Heb je er wat tijd voor over om onze afdeling op de been te houden, meld
je dan bij Koos. Je kunt dan eerst een jaar als lid van het bestuur zonder

speciale functie meedraaien, zodat
je al wat ingevoerd raakt in het
reilen en zeilen.

Notulen van de
ledenvergadering
van de KNNVafdeling Deventer,
gehouden op 9
maart 2006
Plaats: Dorpshuis “De Pompe” te
Wilp.
Aanwezig: 22 leden.
Met kennisgeving afwezig: Jelle
Algra en Mieke Geerlink.
1.Opening.
De voorzitter Babs Heijungs opent
de vergadering.
Er wordt stilgestaan bij het
overlijden in het afgelopen jaar
van Miep Leppink en Annie
Weimer. Met name Annie Weimer
was een zeer trouw lid, die zelden
bij onze activiteiten ontbrak en tot
op hoge leeftijd de lezingavonden
bijwoonde.
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2. Notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2005.
Babs vraagt hoe het met het onderbrengen van het archief is afgelopen.
Dit bevindt zich nu in het Gemeentearchief van Deventer en een verkorte
inhoudsopgave staat in de convo van het 2e kwartaal 2006.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken.en mededelingen.
3.1 Er komt weer een landelijk waarnemingsproject. Dit keer wordt het
een serie over de natuur in en rond het water.
2006: Waterbeestjes, 2007:Libellen, 2008: Watervogels, 2009:
Oeverplanten.
Het is de bedoeling in september in ons programma een excursie op te
nemen met speciale aandacht voor de waterbeestjes.
3.2 Aankondiging van een basiscursus, gegeven door het RAVON.
3.3.Informatie van Hans Grotenhuis betreffende Oostermaet/De Slenk (zie
onder rondvraag).
3.4 Mieke Geerlink is aan de beurt voor aftreden en wil na vele jaren
bestuurslid te zijn geweest er een punt achter zetten. We zijn erg blij dat
Roel en Eefke van Schaik de verzorging van de convo over willen nemen.
In de pauze kan de Quadrifolia van het 2e kwartaal 2006 bij Eefke
opgehaald worden.
4. Jaarverslag van de penningmeester.
Er wordt van gedachten gewisseld over de besteding van de jaarlijkse
rente over de schenking van Thea Riddering. Hans Grotenhuis vraagt of
hier niet iets extra’s van gedaan kan worden bv een wat duurdere spreker
of bijzondere excursie. In de praktijk wordt dit al gedaan.
5. Verslag kascommissie.
Omdat Jitske Karssenberg in het buitenland vertoeft, heeft Jelle Algra de
kas alleen gecontroleerd. En omdat Jelle vanavond verhinderd is leest
Babs het verslag voor. Alles is prima in orde bevonden en de
penningmeester wordt décharge verleend.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
Reina Oosterman en Leen de Oude stellen zich beschikbaar. Margreet
Tegeler zal als reserve fungeren.
7 Vertegenwoordigende vergadering op 22 april 2006 in Zeist.
Aangezien de stukken nog niet zijn ontvangen kan hier niets over gezegd
worden.
Afvaardiging voor de periode 2007-2008: Afgevaardigde is Hans
Grotenhuis en plaatsvervangend afgevaardigde Herman ten Grotenhuis.
8. Bestuurszaken.
Babs Heijungs treedt af als voorzitter.
Aangezien er geen opvolger gevonden kon worden heeft Bob Maks zich
bereid verklaard de functie van haar over te nemen. Dick Steenstra gaat
als vice-voorzitter fungeren.
Koos Anema bedankt Babs voor de 10 jaar die ze onze afdeling heeft
geleid en biedt haar een potje Kievitsbloemen en een boekenbon aan.
Hierna wordt de vergadering o.l.v. Bob voortgezet.

Hij stelt zich kort voor. De
komende jaren wil hij helpen de
afdeling een betere bekendheid te
geven bij een breder publiek.
Verder zouden we eens een
activiteit samen met het IVN
kunnen organiseren.
Nu komt eerst nog het jaarverslag
van de secretaris aan de orde
(stond niet op de agenda).
N.a.v.de opmerking over het vele
werk, dat door een aantal leden is
verricht in verband met het
inventarisatieproject Verwolde,
klinkt een spontaan applaus.
Het jaarverslag wordt
goedgekeurd.
9. Rondvraag.
*in de pauze zal een kaart
rondgaan voor Henk Piepenbroek,
die onlangs een hartinfarct heeft
gehad.
*Hans Grotenhuis vertelt iets over
het toekomstig beheer van De
Oostermaet.
Doordat per 1 okt. 2005 de nieuwe
Natuurbeschermingswet van
kracht is geworden komt er een
langere beheerplanperiode (6 jaar)
en een andere financiering.
Ook is de gemeente Deventer
bezig met onderzoek van
mogelijkheden voor de realisering
van de ecologische
verbindingszone Frieswijk –
Oostermaet.
Hans is bij de voorbereiding van
beide betrokken geweest.
Het ziet er naar uit dat
bovenstaande niet slecht uitpakt
voor De Slenk.
*Koos vraagt aandacht voor de
door ons te verzorgen
gewestelijke themadag op 10 juni
en wil graag namen van
excursieleiders ontvangen.
*Het schrijfwerk voor het
inventarisatierapport Verwolde is
klaar. Het is de bedoeling t.z.t. de
overhandiging aan GL op het
Kasteel te laten plaatsvinden en er
een feestelijk tintje aan te geven.
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Dialezing over de Drôme
Na de pauze laten Jan en Corrie Ossebaard prachtige dia’s zien van
landschap en planten van de Drôme.
Vooral de Orchideeën krijgen de aandacht en Jan vertelt met zijn bekende
deskundigheid allerlei bijzonderheden over de getoonde soorten. Zo zien
we o.a. Hommelophrys, Bleke orchis, Stippelorchis, Soldaatje,
Aapjesorchis, Poppenorchis, maar ook een kruising tussen Purperorchis
en Aapjeorchis. Vervolgens zien we Hondskruid, Wit bosvogeltje,
Vliegenorchis, Spinnenorchis en de endeem de Drômeophrys.
Bob bedankt Jan en Corrie hartelijk voor hun bijdrage en sluit de
vergadering.
Koos Anema, secretaris

Agenda ledenvergadering
afdeling Deventer en
omstreken, 8 maart 2007
Opening
Notulen 9 maart 2006
Ingekomen stukken en
mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Het landelijk en gewestelijk
overleg
Bestuurszaken
Het 90 jarig jubileum
Rondvraag
Sluiting

Colofon
KNNV in vogelvlucht
- zondag 7 januari; Nieuwjaarsbijeenkomst bij Jitske Karssenberg
- donderdag 18 januari: Dialezing Leemputten bij Staverden
- zondag 28 januari: Excursie naar de Oostvaardersplassen
- donderdag 8 februari: Dialezing over Californië
- zondag 18 februari: Winterwandeling Klein Noordijk
- donderdag 1 maart: Kleine excursie naar de Haere
- donderdag 8 maart: Ledenvergadering en bijzondere paddestoelen van
Herman ten Grotenhuis
- zaterdag 17 maart: Laatste voorbereidingen jubileumviering
- vrijdag 23 t/m zondag 25 maart: Jubileum in het Milieucentrum
- donderdag 29 maart: Kleine excursie naar Hackfort
Meldt u zich bij deelname minimaal één dag voor de excursie aan bij de
excursieleider of bij Koos Anema (0575 – 431821). Indien u zich niet
aanmeldt bestaat het gevaar dat de excursie ten onrechte wordt afgelast
wegens gebrek aan belangstelling.
Sluitingsdata voor de kopij
– nr 2 verschijnt in maart. Kopij bij Koos Anema voor 8 februari.
– nr 3 verschijnt in juni. Kopij bij Koos Anema inleveren voor 8 mei.
– nr 4 verschijnt in september. Kopij bij Koos Anema voor 8 augustus.
U kunt naast de papieren versie ook de pdf-versie van de Quadrifolia
ontvangen. Dan heeft u het blad in full colour. Bovendien worden er
regelmatig extra bijlages toegevoegd, zoals de waarnemingslijsten van de
excursies. Wie Quadrifolia in het vervolg ook in pdf wil ontvangen, kan
een mailtje sturen naar roelvanschaik@xs4all.nl

KNNV, Afdeling Deventer
Secretaris
Koos Anema-Roeleveld
Blauwedijk 12
7218 BK Almen
0575 – 431821
j.anema-roeleveld@hetnet.nl
Penningmeester en
ledenadministratie
Herman ten Grotenhuis
Molenbeek 21
7425 BD Laren
0573 – 401077
grotenhuis@planet.nl

Opmaak en layout
Quadrifolia
Roel van Schaik
roelvanschaik@xs4all.nl
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