Afdeling Deventer

Quadrifolia

Donderdag 29 maart 2007. Kleine excursie
naar Hackfort
Een lentewandeling door de prachtige omgeving van Kasteel Hackfort bij
Vorden, onder leiding van Koos Anema (0575 – 431821). 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.

Zondag 1 april 2007. Wandeling op Den
Wildenborch
Aanvang: 10 uur. Totale duur van de wandeling: 2 tot 2 1/2 uur.
Aanbeveling: Koffie meenemen. O.l.v. Herman en Klaske ten Grotenhuis
(tel. 0573-401077).
Den Wildenborch is een van de "kastelen" van Vorden. Het is bekend om
zijn Stinzenplanten, maar op 1 april zullen deze al voor een groot deel
uitgebloeid zijn. Wat we waarschijnlijk wel te zien zullen krijgen is de
Bosanemoon, het Speenkruid, Maagdenpalm, Hondsdraf en andere
bosplanten die voordat het blad aan de bomen verschijnt, zullen bloeien.
Het parkbos van het huis is toegankelijk. Daar gaan we eerst een
rondwandeling maken. Afhankelijk van het weer en de tijd zullen we nog
een stukje richting Mosselseweg kunnen lopen. Daar staan langs de
slootkant de Dotters in bloei. Vogelaars kunnen eveneens genieten van de
voorjaarszang, er komen veel zangvogels broeden, vooral omdat er veel
oude bomen staan. Verder liggen de weilanden rondom het bos laag en
worden niet snel gemaaid, waarschijnlijk zijn er wel Kieviten en andere
weidevogels te zien en te horen.
We starten vanaf de Parkeerplaats bij de kapel, vanaf Vorden is dat de
eerste parkeerplaats aan de rechterkant, voordat je bij het huis bent. Vanaf
Lochem is dat de parkeerplaats na de ingang naar het kasteel links.
Tijdig aanmelden voor excursies
Meldt u zich bij deelname minimaal één dag voor de excursie aan bij de
excursieleider of bij Koos Anema (0575 – 431821). De beste tijd is ’s
avonds na 19.00 uur. Indien u zich niet aanmeldt bestaat het gevaar dat de
excursie ten onrechte wordt afgelast wegens gebrek aan belangstelling.
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Zondag 15 april
2007. Kleine
gebiedjes met grote
natuur
Met Roel en Eefke van Schaik
(tel. 0570-652126) gaan we twee
aangrenzende nieuwe gebiedjes
bekijken. Allereerst gaan we
vogels luisteren en kijken in het
kleine, maar vogelrijke
waterwingebied Frieswijk.
Daarop aansluitend een gerieflijke
pauze, aan de oevers van de
Zandwetering. Die oevers gaan we
vervolgens verder ontdekken. Het
waterschap heeft een halve
kilometer daarvan onderhanden
genomen, en van een strakke,
rechte groene wand weer een
gevarieerd, structuurrijk geheel
gemaakt. Er is al veel ontstaan op
plantengebied.
In totaal een excursie van ca. 2,5
uur, maar dus met weinig
loopkilometers. Locatie: komend
vanuit Deventer-Oost (afslag
Deventer-Oost op de A1, De
Scheg, in die contreien dus) de
nieuwe N348 richting Raalte
volgen, (ca. 1 kilometer na
verlaten van de bebouwde kom)
op de rotonde met de
Spanjaardsdijk driekwart rond,
daarna direct rechts de parallelweg
op waar we om 9.00 uur
verzamelen. Bel voor route-advies
desnoods even met Roel.
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Donderdag 26 april 2007 Kleine excursie
naar de Ossenwaard
o.l.v. Jelle Algra (tel. 0570-643410)
De Ossenwaard bij Deventer is
het hele jaar door een prachtig
uiterwaardengebied, maar
vooral in het voorjaar zijn er
veel weidevogels te zien.
Afhankelijk van de waterstand
in de voorafgaande periode
bestaat de kans ook al leuke
planten te vinden. Momenteel
staat het gebied volop in de
belangstelling in het kader van
Gele kwik op de Ossenwaarden (RvS)
“Ruimte voor de rivier”. We
ontmoeten elkaar om 14.00 uur op de parkeerplaats onder de spoorbrug
aan de weg naar Terwolde.

Zondag 6 mei 2007. Botanische excursie
naar de Rammelwaard
o.l.v Ben Wijlens
Dit wordt een excursie voor fijnproevers. We staan vandaag uitvoerig stil
bij de flora van dit gebied. Ben is een kundig florist en zal ons veel over
de planten en hun milieu kunnen vertellen. De lengte van de excursie is
afhankelijk van wat er gevonden wordt, maar zal zeker 2 uur bedragen.
Gezien de tijd van de dag is het handig wat eten en drinken mee te nemen.
We vertrekken om 11 uur van de parkeerplaats bij bakker Bril in Voorst
( als je Voorst uitrijdt richting Apeldoorn ligt deze links, vlak vóór de
rotonde). Opgeven noodzakelijk, bij Koos Anema (0575-431821).

Donderdag 10 mei 2007. Kleine excursie
langs de Berkel
o.l.v. Minie Horstink (tel. 0575-519681)
We gaan vanmiddag een lentewandeling maken langs de mooie rivier de
Berkel ter hoogte van de Velhorst. De wandeling begint bij de
Boevinkbrug. Hier ligt een afgeplagd natuurontwikkelings-gebiedje waar
vorig jaar op de waterbeestjesexcursie een IJsvogel is gezien. Misschien
bloeien er langs de Berkel al Pinksterbloemen en er zijn ongetwijfeld
weidevogels te zien. Halverwege trekken we ons met een pontje naar de
overkant en bekijken het fraai gerestaureerde Staringkoepeltje. We
verzamelen om 14.00 uur op de bekende parkeerplaats van de Velhorst
aan de Lage Lochemseweg.
Route: N346 = Zutphen-Lochem. Afslag Almen. Op de kruising met de
Lage (Lochemse)weg rechtsaf. De parkeerplaats ligt links bij het
informatiebord van Natuurmonumenten.

Zaterdag 2 juni
2007. Leemputten
bij Staverden
o.l.v. Ruud Knol (opgeven bij
Koos Anema, tel. 0575-431821)
Ruud Knol had ons in zijn lezing
in januari kennis willen laten
maken met dit interessante gebied,
maar de storm stak daar een stokje
voor. Vandaag gaan we er onder
zijn leiding naartoe om al dit
moois zelf te bekijken (zie voor de
beschrijving de convo van het 1e
kwartaal). We verzamelen om
10.00 uur op de P-plaats
Caitwicker Zand van SBB.
Route: A1 richting Apeldoorn. Na
Apeldoorn de afslag
Kootwijk/Harderwijk nemen. Aan
het eind van de afrit naar
rechts=richting Harderwijk. Na ca
100 m linksaf, de P-plaats op.
Vandaar vertrekken we met zo
weinig mogelijk auto’s naar de
leemputten. Duur van de excursie
max. 5 uur, over 3 km……, dat
wordt een ontdekkingsreis. Lunch
in het veld. En voor diegenen die
de putten aan een nader onderzoek
willen onderwerpen: laarzen aan
(zoniet, gewoon op blote voeten).
Opgave vooraf is noodzakelijk
(Koos Anema, tel. 0575
431821).Vanwege de
kwetsbaarheid van het gebied
kunnen er maximaal 12
deelnemers mee, dus geef je
bijtijds op, want wie het eerst
komt, het eerst maalt.

Zaterdag 2 juni
2007. Gewestelijke
themadag in
Apeldoorn
Zie elders in deze convo.
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Donderdag 7 juni 2007. Kleine excursie
naar Oranjewoud in Verwolde
o.l.v. Koos Anema (tel. 0575-431821)
Vandaag gaan we naar Oranjewoud in landgoed Verwolde bij Laren.
Onze afdeling heeft dit gebied in 2005 geïnventariseerd voor Geldersch
Landschap. Eerst wandelen we langs enkele houtwallen en vervolgens
bekijken we een plagplek met een poel. Daarna passeren we twee
bosvijvers en volgen we verder de bospaden. Aan de hand van het
inventarisatierapport bekijken we de verschillende gebieden en wellicht
zien we al iets van de uitvoering van onze beheersadviezen. We
verzamelen om 14.00 uur bij de Henrikahoeve. Route: vanuit Laren over
de Markeloseweg richting Markelo.Ter hoogte van kasteel Verwolde ligt
rechts de Jonker Emilelaan, die naar het kasteel loopt. Hiertegenover, dus
links van de Markeloseweg ligt een zandweg en aan het eind hiervan staat
de Henrikahoeve.

Donderdag 14 juni 2007.
Midzomeravondwandeling naar Beekvliet
o.l.v. Dick Steenstra (0570-619176) en Koos Anema (0575-431821)
Op donderdag 14 juni gaan we samen met het IVN afdeling Deventer ’s
avonds naar het zuidelijke gedeelte van Landgoed Beekvliet. Dit gebied is
eigendom van Staatsbosbeheer en bestaat uit blauwgraslanden, loof-en
naaldbossen en een heideveld op enkele jaren geleden afgeplagd gedeelte.
Tevens is er een grote populatie boomkikkers aanwezig! De wandeling zal
ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. Voor deze excursie is
vooraanmelding noodzakelijk bij een van bovenstaande personen.
We verzamelen om 18.30 op de parkeerplaats bij het Mercure Hotel/Mac
Donalds in Deventer (dat is aan de uitvalsweg naar Zutphen rechts, even
vóór de A1) en om 19.00 uur van de parkeerplaats even vóór Hotel
Bonaparte, rechts aan de weg van Lochem naar Barchem.

Beekvliet (RvS)

Zaterdag 23 juni
2007.
Jubileumexcursie
naar de Weerribben
Vandaag vieren we ons 90-jarig
jubileum met een vaarexcursie
naar de Weerribben. Onder leiding
van excursieleiders, die in het
gebied uitstekend bekend zijn,
maken we een vaartocht van 3 uur
door dit schitterende gebied. Ook
voor leden die niet zo goed ter
been zijn is dit prima te doen.
Extra leuk is dat we enkele malen
aan land gaan, maar wie dit niet
wil kan uiteraard bij de boten
blijven.
Na afloop gaan we samen ergens
een hapje eten, maar het is wel
handig voor onderweg een
broodje en wat drinken mee te
nemen.
Daarna kunnen we, afhankelijk
van het weer, nog een mooie
wandeling in de omgeving maken.
We hebben plaats voor 50 mensen
en verwachten in de eerste plaats
de leden met hun eventuele
partners. Voor zover er plaatsen
over zijn, zijn belangstellende
introducés welkom.
De eigen bijdrage voor vaartocht
+ maaltijd (extra drankjes voor
eigen rekening) bedraagt 10.- euro
per persoon, ter plaatse te betalen
aan de penningmeester.
We vertrekken om 8.00 uur van
het Mercurehotel in Deventer.
De vaartocht begint om 9.30 en
vertrekt v.a. het
Natuuractiviteitencentrum,
Hoogeweg 27 te Ossenzijl.
Het is absoluut noodzakelijk je
bijtijds (uiterlijk 1 april) op te
geven bij Koos Anema ,email
j.anema-roeleveld@hetnet.nl of
d.m.v. bijgaand opgaveformulier.
Bij opgave per email graag de
vragen van het formulier
gebruiken!
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Terugblik
De Mikrokosmos
16 november 2006.
Deze avond gingen we voor het eerst op de digitale toer. Voor 23 leden
verzorgde René Krekels een lezing over de insecten verluchtigd met
prachtige beelden. De grote groep van de insecten vertoont een enorme
diversiteit, maar in aanleg hebben ze allemaal dezelfde bouw: kop,
borststuk met 3 paar poten en achterlijf. Veel soorten vertonen een
gedaanteverwisseling die volledig of onvolledig kan zijn. Vervolgens
werd in een schema een overzicht gegeven van de diverse ordes. Bepaalde
insecten kregen wat meer aandacht, zoals libellen. juffers, sprinkhanen en
krekels, Er zijn in Nederland 60 soorten sprinkhanen. Ze worden
onderscheiden in langsprietige en kortsprietige sprinkhanen. Een
voorbeeld van een langsprietige is de Sabelsprinkhaan, van een
kortsprietige de Veldsprinkhaan. Elke soort heeft een eigen geluid en de
meeste zijn gebonden aan een specifiek biotoop. De combinatie van beeld
en geluid gaf je het gevoel dat je zelf tussen de dieren zat. NJN-ers
hebben mooie nederlandse namen bedacht, zoals Locomotiefje,
Krassertje, Wekkertje en Negertje. Krekels verschillen van Sprinkhanen
doordat ze een plat lichaam hebben. Verder kwamen Gaasvliegen,
Mierenleeuwen, Schorpioenvliegen, Zweefvliegen, Kevers, Vlinders,
Bijen en Wespen aan de orde. Tenslotte kregen we een wespennest op
doorsnede te zien. Het eigenlijke nest met broed zit binnenin en wordt
omgeven met vele lagen isolatiemateriaal.
Zowel de prachtige beelden als de grote achtergrondkennis van de spreker
maakten deze avond tot een groot succes.

Excursie naar de Heerlijkheid Beek
26 november 2006. Op deze mooie herfstdag genoten 19 deelnemers o.l.v.
Marcel Wissink en een gids van Geldersch landschap van een prachtige
wandeling in het heuvelachtige gebied van de Heerlijkheid Beek. Het ligt
op een stuwwal uit de laatste ijstijd, zo’n 100.000 jaar oud.
We begonnen in het Kastanjedal. Ooit hebben de Romeinen hier Tamme
kastanjes aangeplant en nog steeds is deze boomsoort hier te vinden. We
zagen een indrukwekkend exemplaar dat ruim 450 jaar oud zou zijn en de
dikste Tamme kastanje van Nederland. Weliswaar was hij hol en het
molm in het binnenste was door vandalen in brand gestoken, maar hij
leefde nog steeds. In het water van de bron komt de zeldzame Platworm
Planaria alpina voor, maar hij werd deze dag niet gevonden. Wel zagen
we in het bronbos in een laag gedeelte het Paarbladig goudveil. We
kregen te horen dat men z.g. toekomstbomen uitzoekt. Deze krijgen de
gelegenheid om uit te groeien en eventuele belemmeringen worden
verwijderd. Er waren ook nog wat paddestoelen, zoals de Zwarte
knoopzwam, Hertenzwam, Platte tonderzwam, Grijze gaatjeszwam en
Zwavelkopjes. Ook vonden we op een oude Vlier enkele Judasoren, een
soort die in de duinen veel voorkomt, maar in het oosten minder algemeen
is. Eikenhakhout wordt regelmatig afgezet. Het voorkomen van de
Blauwe bosbes duidt op oude, ongerepte bodem. Wanneer een boom
omvalt rot deze ca 1cm per jaar weg. Je kunt dus uitrekenen hoe lang het

duurt voordat hij geheel
verdwenen is. Na nog een
Vliegenzwam en Helmmycena
gesignaleerd te hebben kwamen
we bij het huis te Schengen. Van
hieruit hadden we een schitterend
uitzicht over de Ooypolder (waar
net een toeristentreintje
passeerde ) richting Arnhem.
Diverse gebouwen waren
duidelijk te onderscheiden.
Tenslotte werd gewezen op een
bewoonde dassenburcht en het
voorkomen van graften. Dit zijn
begroeide wallen tussen op een
helling gelegen akkers waardoor
de erosie wordt tegengegaan. Op
de akkers groeide Triticale . Dat is
een kruising tussen tarwe
(Triticum) en rogge (Secale). Hier
en daar bloeiden ook nog planten,
zoals Robertskruid,
Paardenbloem, Vogelmuur, Paarse
dovenetel, Boerenwormkruid,
Straatgras en Knopkruid.
Een zéér geslaagde excursie!

Kleine excursie
naar de Lochemse
berg
30 november 2006. O.l.v. Koos
Anema en Herman ten Grotenhuis
wandelden 10 leden op deze wat
kille en nevelige middag door de
bossen van de Lochemse berg. De
bodem was bedekt met een dik
pak blad, zodat de paden soms
nauwelijks zichtbaar waren, maar
Herman wist ons na anderhalf uur
weer keurig bij de auto’s af te
leveren.
Het meest opvallend was dat er
nog heel veel paddestoelen waren.
Het was deze herfst uitzonderlijk
warm geweest en het had nog
nauwelijks gevroren zodat er ook
nog veel kwetsbare soorten te
>Lees verder>
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>Vervolg Lochemse berg>
vinden waren. Een greep uit de waarnemingen: Nevelzwam, Paarse
schijnridder, Spechtinktzwam, Schubbige boschampignon, Heksenboleet,
Beukenrussula, Wit oorzwammetje, Paarse knoopzwam, Grote stinkzwam
met duivelseieren, Spekzwoerdzwam, Dennenvlamhoed, Kastanjeboleet,
Waaiertje, Valse dooierzwam, Scherpe schelpzwam en Rode zwavelkop.
In totaal noteerden we 44 soorten maar er waren er ongetwijfeld nog
meer. De voorhoede zag ondertussen twee reeën en een haas. Met name
door het grote aantal paddestoelen was dit een gedenkwaardige
wandeling.

Lezing van Ronald Groenink over
Kazachstan
Donderdag 14 december 2006 Vorig jaar genoten we van de lezing over
Ronalds reis naar Kazachstan. Ronald bood toen aan een volgende keer
wat meer over planten en vlinders te laten zien. En omdat hij daarna een
tweede reis in hetzelfde jaargetijde heeft gemaakt leek het ons interessant
hem nogmaals uit te nodigen.
24 aanwezigen genoten van zijn enthousiaste verhaal. Het bleek dat er het
tweede jaar veel minder sneeuw was gevallen en het warmer was geweest,
zodat het landschap er volledig anders uitzag en bepaalde gebieden beter
bereikbaar waren.
We volgden de spreker door respectievelijk een heuvellandschap,
steenwoestijn, canyon, zandafgraving, merengebieden, en wouden en
bezochten ook weer de moslimbegraafplaats, de sterrenwacht op 2700
meter en het nog hoger gelegen gebied rond het weerstation. Door de
grote variatie aan biotopen zijn zeer veel soorten waargenomen. Van de
vlinders noemen we de Oostelijk vuurvlinder, Geelbandspikkeldikkopje,
Spireazwever (lijkt op de Kleine IJsvogelvlinder), een bijzondere soort
Apollovlinder, Tweekleurige parelmoervlinder, Ligusterpijlstaart, een wit
Hooibeestje, Aziatische moerasparelmoervlinder en Rouwmantel. Er
groeiden diverse soorten Irissen en viooltjes. Verder komen er allerlei
bijzondere dieren voor zoals Agamen, Gele siesel, Pika of Fluithaas,
Adders, Landschildpadden en Gekko’s. Maar de vogels vormden toch de
hoofdmoot. Zo kregen we o.a. te zien: diverse Gorzensoorten, Russische
kauw, Blauwe rotslijster, Jufferkraanvogels, Woestijntapuit, Indische
huismus, Kroeskop- en Rosse pelikaan, Groene bijeneters, Balkankwikstaart, Scharrelaar, Woestijnplevier, Zwartbuikzandhoen,
Witvleugelspecht, Witvleugeldikbek en nog veel meer.
Interessant was nog dat op de plek waar vorig jaar een grote kolonie
Rosse spreeuwen op de grond broedde, deze vogels hier nu nauwelijks te
vinden waren. Door de voorafgaande droge en warme periode was er
weinig voedsel ( krekels) en bij voedselgebrek wordt het broeden een jaar
overgeslagen.
Het was een zeer leerzame en geslaagde avond.

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Jitske
Karssenberg
7 januari 2007 kwamen 17 leden bij Jitske bijeen om het nieuwe jaar in
te luiden. De vele heerlijke, deels zelfvervaardigde, versnaperingen

vonden gretig aftrek. Zowel jong
als oud genoot van het bijpraten
en de gezellige sfeer. Hoewel er
regen dreigde kon gelukkig een
wandelingetje langs de IJssel ook
doorgaan. Hier kregen we een
indruk van de werkzaamheden aan
de nevengeul in het kader van
“Ruimte voor de rivier”. Lekker
opgefrist klommen we naar de
bovenverdieping waar bij een
glaasje en een hapje werd genoten
van het prachtige uitzicht over de
IJssel en zijn uiterwaarden en van
elkaars gezelschap. Vol goede
moed gaan we het nieuwe
verenigingjaar weer in.

Lezing over de
Leemputten bij
Staverden door
Ruud Knol
16 januari 2007. Helaas is deze
lezing vanwege de storm niet
doorgegaan. We gaan hem
opnieuw op het programma zetten.

Excursie naar de
Oostvaardersplassen
28 januari 2007
Onder leiding van Ronald
Groenink hebben we op 28 januari
2007 een leerzame excursie in de
Oostvaardersplassen gehad.
Ronald weet altijd de beste plekjes
te vinden om de meeste vogels,
die in het gebied voorkomen, te
kunnen spotten. We hebben in de
informatiehut een film bekeken
over de zeearend die hier z’n
leefgebied heeft. Indrukwekkend
en een aanrader voor iedereen!
Tevens hebben we een drietal
uitkijkpunten bezocht waarvan er
een overdekt was. Dit was wel
gerieflijk, want er was zeer veel
> Lees verder>
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>Vervolg Oostvaardersplassen>
wind en dat was ook de reden dat we niet alle vogels zagen die hier
normaal in groten getale voorkomen.

De volgende hebben we gezien:
Zilverreiger (meerdere),
Tafeleenden, Kuifeenden,
Buizerds. Nonnetje (mannetje),
Goudplevieren (zeer veel),
Krakeend, Pijlstaarten,
Ruigpootbuizerd, verder een Vos!,
Brandganzen, Bergeenden,
Grauwe ganzen, Kolganzen en
Brilduiker (mannetje)
En een schreeuwende ral! Ook
zijn we nog op zoek geweest naar
een zestal ransuilen. De dag voor
onze excursie waren die vlak bij
de informatiehut waargenomen.
Helaas, we hadden pech.
Met een voldaan gevoel zijn we
om half een weer huiswaarts
gekeerd. (Dick Steenstra)

Ruigpootbuizerd aan de Oostvaardersplassen (RvS)

Actueel
Inventarisatie van “De Kraaigraaf”bij
Twello
Het nieuwe inventarisatieproject in het gebied “De Kraaigraaf” van
Geldersch Landschap is dit voorjaar met 20 vaste deelnemers van start
gegaan, terwijl er nog diverse mensen incidenteel mee willen werken. Het
gebied ziet er veelbelovend uit.
Wie eens een keer mee wil of zich alsnog wil aansluiten kan contact
opnemen met één van de leiders van de werkgroepen.
Algemeen coördinator: Koos Anema; 0575-431821;
Planten;Dick Steenstra;0570-619176
Vogels;Jan Oosterman ;0570-541913 en Jelle Algra;0570-643410
Vlinders/libellen;Harry Groenink;0570-543289
Paddestoelen;Herman ten Grotenhuis;0573-401077
Amphibieën;Maarten Zonderwijk;0570-617248
Macrofauna; Maarten Zonderwijk;0570-617248
Mossen;Maarten Zonderwijk;0570-617248

DVD “100 jaar Natura”
Door de Stichting Historic Future is in 2004 bovenstaande DVD gemaakt.
Hierop staan alle jaargangen van Natura van 1906-2003 en het daaraan
voorafgaande “Maandblad”en “Mededelingen”.
Destijds was de prijs bij intekening 40 euro en daarna 50. Nu is er nog een
aantal exemplaren over en die zouden bij voldoende interesse voor 15

euro per stuk (exclusief
verzendkosten) kunnen worden
besteld. Het is de bedoeling dat dit
centraal via de afdelingen gaat.
Men zou ze dan op de VV van 21
april kunnen meenemen.
Heb je belangstelling, geef dit dan
door aan Koos Anema, email
j.anema-roeleveld@hetnet.nl of
0575 – 431821

Gewestelijke
themadag
We ontvingen onderstaande
vooraankondiging voor de
Gewestelijke themadag op 2 juni
in Apeldoorn. Helaas hadden we
voor deze datum de excursie naar
de Leemputten in Staverden al
vastgelegd. Er is op deze dag dus
keus uit 2 activiteiten.
De gewestelijke themadag
Apeldoorn heeft als thema De
onverwachte natuur in de stad.
> Lees verder>
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>Vervolg Gewestelijke themadag>
De themadag, die op zaterdag 2 juni 2007 gehouden zal worden ziet er als
volgt uit:
In de ochtend worden er een aantal lezingen gehouden over de stadse
natuur. Sprekers zijn deskundigen op het gebied van stadsvogels (een
bijdrage van SOVON), waterbeheer (Waterplan van de gemeente
Apeldoorn en het Waterschap Veluwe) en opzet van een oecologisch
groenbeheer (De Groene Mal van de Gemeente Apeldoorn).
Daarna zal er een overzicht gegeven worden van de geschiedenis en de
groenstructuur van de wijk Orden. In de middag gaan we in kleine
groepjes op ontdekkingstocht door de buurt in de hoop dat dan ieder tot de
conclusie komt dat niet alleen “wilde natuur” maar ook de stad en zelfs
een wijk zonder parken een natuurliefhebber veel te bieden heeft.
Voor verdere informatie: Koos Anema, email j.anemaroeleveld@hetnet.nl of 0575 – 431821

Linnaeus-jaar
In 2007 is het 300 jaar geleden dat Linnaeus werd geboren. Hij was een
Zweedse arts ofwel plantkundige (dit was toen hetzelfde) en bioloog, die
de binomiale nomenclatuur (tweedelige namen voor soorten) voor levende
wezens invoerde. Gedurende het hele jaar worden activiteiten
georganiseerd die zijn betekenis onder de aandacht brengen. Deze zijn te
vinden op “Linnaeus Activiteiten Kalender” op internet.
Hieronder enkele voorbeelden.
januari - december
Linnaeusjaar Harderwijk- het Stadsmuseum Harderwijk en de Hortus
organiseren, verspreid over het jaar en in samenwerking met ca. 50
verenigingen en culturele instellingen, diverse activiteiten:
tentoonstellingen, lezingen, theatervoorstellingen, en veel meer! Kijk voor
het programma op: www.linnaeusjaarharderwijk.nl
27 januari – 3 juni
Teylers museum
Tentoonstelling "Bloemen onder de Loep. Hommage aan Linnaeus."
Rondleidingen, lezingen, kinderactiviteiten, educatief programma voor
basisvorming (biologie en tekenen). Teylers museum
1 april - 31 oktober
Hortus Botanicus Leiden
Linnaeus-thema in de tuin, wandelingen, verjaardagsfeest 23 mei.
www.hortusleiden.nl

Interessante internet-adressen
Hieronder weer een aantal Internetadressen ingestuurd door Marcel
Wissink. Ditmaal De Landschappen in Nederland:

www.fryskegea.nl; Stichting It
Fryske Gea
www.flevo-landschap.nl; Het
Flevo Landschap
www.landschapnoordholland.nl;
Het Noord-Hollands Landschap
www.zuidhollandslandschap.nl;
Het Zuid-Hollands Landschap
www.hetzeeuwslandschap.nl; Het
Zeeuws Landschap
www.brabantslandschap.nl; Het
Brabants Landschap
www.limburgslandschap.nl; Het
Limburgs Landschap

Libellen-project
Zoals al eerder is gemeld
organiseert de KNNV een serie
landelijke waarnemingsprojecten
rond het thema “Water” Vorig
jaar is aandacht besteed aan de
waterbeestjes en in 2007 zijn de
libellen aan de beurt (in 2008
volgen de watervogels en in 2009
de oeverplanten).
Het project Libellen gaat 31 maart
van start. De doelsoorten zijn
Lantaarntje, Grote en kleine
roodoogjuffer, Vuurjuffer,
Weidebeekjuffer, Bruine
glazenmaker en Viervlek.
Het weekend van 16 en 17 juni is
uitgeroepen tot “Libellenbigday”.
Overigens wordt de hele maand
juni libellenmaand met als
speciale aandachtsoort de
Weidebeekjuffer. Onze excursie
naar de Weerribben valt in juni,
dus we kunnen dan extra aandacht
aan de libellen besteden.
Zoals in voorgaande jaren komt er
weer een zoekkaart en is het de
bedoeling dat zoveel mogelijk
Nederlanders hun waarnemingen
insturen. Laten we dus ook privé
dit jaar aandacht aan deze fraaie
dieren gaan besteden en veel
waarnemingen inleveren.

www.groningerlandschap.nl; Het Gronings Landschap
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Verenigingsnieuws
Van de voorzitter
De contouren van onze jubileumviering zijn inmiddels zichtbaar. U hebt dit kunnen lezen in de extra editie van de
Quadrifolia. Verschillende leden van onze afdeling zijn bezig met de voorbereiding van meerdere activiteiten.
Een min of meer officieel deel voor genodigden en omliggende verenigingen vindt plaats op vrijdagmiddag de 21ste
maart in het Milieucentrum van Deventer. Op de zaterdag willen we bezoekers van het Milieucentrum aan de hand
van foto's en presentaties vertellen over de diverse activiteiten van de KNNV. Op zondag 23 maart verzorgen we
voor geïnteresseerde bewoners uit Deventer en uit de omgeving van het Milieucentrum een wandeling over het
terrein van het binnenkort aan te leggen Gooikerspark. De aanleg van dit park willen we benutten om te laten zien
hoe je bij een juiste ontwerpkeuze een optimaal ecologisch effect kunt behalen.
Als 90-jarige natuurclub hebben we ongelofelijk veel kennis en expertise en die proberen we tijdens deze
jubileumdagen uit te dragen.
Hoe kun je bij een juist ecologisch ontwerp natuurwaardes tot aan de voordeur van de bewoners krijgen. Of zoals
men in het jargon zegt de ecologische waardes verhogen.
U leest het goed, vele activiteiten om ons te tonen aan de bevolking en uit te leggen wie we zijn en wat we
eigenlijk doen. Kunt u daarbij meehelpen? Wij kunnen nog alle mogelijke soort hulp gebruiken. Meldt u zich bij het
bestuur. (Zie voor telefoonnummers de achterzijde van de convo).
Nadat we in maart ons vooral naar buiten toe gepresenteerd hebben, is het de bedoeling om in juni met elkaar een
bijzondere dag te hebben. Een vaar- en wandeltocht door De Weerribben met aansluitend een lunch in de kop van
Overijssel en voor de echte diehards nog een na-excursie. U kunt zich voor deze dag al opgeven, met gasten of
huisgenoten, hoe meer mensen hoe boeiender het wordt!!
Het door het bestuur al eens uitgesproken idee om in praktische zaken samenwerking te zoeken met b.v. het IVN
begint vorm te krijgen. Gelukkig bestaan er van die enthousiaste natuurvorsers die gewoon lid blijken te zijn van
zowel de KNNV als het IVN. Wat ligt meer voor de hand hen te vragen eens een gezamenlijke excursie te plannen
en een spreker uit te nodigen die voor een zaal van zowel KNNV'ers als IVN'ers zijn verhaal houdt. Kortom op 14
juni hebben we met het IVN afd. Deventer een excursie op Beekvliet. In de loop van het lezingenseizoen zullen we
ieder één lezing organiseren, die voor beide clubs toegankelijk is.
Verder heeft onze secretaris weer voor een uitgebreid en afwisselend excursieprogramma gezorgd. Onze
"slapende" leden wil ik toch vooral oproepen om de hobbel te overwinnen en aan enkele excursies deel te nemen.
Bob Maks

Colofon
KNNV in vogelvlucht
zondag 1 april: De Wildenborch bij Vorden
zondag 15 april: Kleine gebieden met grote natuur: Schalkhaar/ Frieswijk
donderdag 26 april: Kleine excursie naar de Ossenwaard
zondag 6 mei: Botanische excursie naar de Rammelwaard
donderdag 10 mei: Kleine excursie naar de Berkel bij de Velhorst
zaterdag 2 juni: Leemputten bij Staverden
donderdag 7 juni: Kleine excursie naar Oranjewoud
donderdag 14 juni: Avondwandeling, samen met IVN, Deventer naar
Beekvliet
zaterdag 23 juni: Jubileumexcursie naar de Weerribben

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.
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Sluitingsdata voor de kopij
– 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

Opgaveformulier Jubileumviering Weerribben, 23 juni 2007
Ondergetekende gaat graag mee met de excursie naar de Weerribben.
1. Naam:
2. Adres:
3. Tel.nr.
4. Mobiel nr.
5. Ik kom met ……..personen, waarvan ……..lid van de afdeling.
6. Eventuele dieetwensen:

7. Vervoer (juiste optie aankruisen):

O ik kom met eigen vervoer naar het Mercurehotel en kan…….personen meenemen naar
Ossenzijl.

O ik rijd regelrecht naar Ossenzijl.
O ik heb geen eigen vervoer en wil graag meerijden.
Ik ga akkoord met een eigen bijdrage van 10 euro per persoon.
Opsturen vóór 1 april naar Koos Anema, Blauwedijk 12, 7218 BK, Almen
of opgeven via emai: j.anema-roeleveld@hetnet.nl. Vergeet u dan niet om alle hierboven gevraagde
gegevens op te nemen in uw email-bericht.
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