Afdeling Deventer

Quadrifolia

Zondag 6 januari 2008.
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Koos Anema
Vandaag houden we onze nieuwjaarsbijeenkomst weer in Almen. Vanaf
14.00 uur is er open huis aan de Blauwedijk 12. Bij goed weer vertrekken
we tussen 15.00 en 15.30 uur voor een kort ommetje, om daarna met een
frisse neus de bijeenkomst voort te zetten.
Mocht je van plan zijn een bijdrage te leveren in de vorm van al of niet
zelf bereide hapjes of drankjes, laat dat dan even weten. Zo kunnen we
voorkomen dat er bijv. 6 taarten zijn maar geen wijn.
Wie problemen heeft met vervoer kan dit van te voren melden. We
proberen dan een oplossing te vinden.
Voor een goede voorbereiding is het wenselijk je uiterlijk woensdag 2
januari op te geven bij Koos Anema, tel. 0575 431821 of j.anemaroeleveld@hetnet.nl

Donderdag 10 januari 2008.
Lezing over Vleermuizen door Zomer Bruyn
In oktober 2006 hield de heer Zomer Bruyn voor ons een prachtige
dialezing over kerkuilen. We zijn erg blij dat hij nogmaals voor ons iets
wil komen vertellen. Dit keer gaat het over Vleermuizen. Zijn bijzonder
originele wijze van onderzoek doen en enthousiaste verteltrant staan
garant voor een fijne avond.
Aanvang 20.00 uur in dorpshuis “De Pompe” in Wilp.

Tijdig aanmelden voor excursies
Meldt u zich bij deelname uiterlijk 18.00 uur van de dag voorafgaand aan
de excursie aan bij de excursieleider of bij Koos Anema (0575 – 431821
of j.anema-roeleveld@hetnet.nl). De beste tijd is ’s avonds na 19.00 uur.
Meldt u zich dus altijd aan - vooraf, en bijtijds! De leiding weet dan of er
voldoende deelnemers zijn en hoeveel auto’s beschikbaar zijn. Mocht de
excursie onverhoopt niet door gaan dan weet men dat ook bijtijds. Indien
u zich niet aanmeldt bestaat bovendien het gevaar dat de excursie ten
onrechte wordt afgelast wegens gebrek aan belangstelling.
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Zondag 3 februari
2008.
Vogelexcursie naar het
Engelse werk bij
Zwolle o.l.v. Harry
Groenink
(tel.0570-544983).
Het Engelse werk is een prima
vogelgebied en we zien vast leuke
soorten. Op de terugweg kunnen
we (als het water niet te hoog
staat) nog even in de Duursche
waarden kijken.
We vertrekken om 9 uur van het
Mercurehotel.

Donderdag 14 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
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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.

Donderdag 28 februari 2008.
Kleine excursie naar Frieswijk o.l.v. Els
Winternitz (tel. 0570-629211).
Vandaag blijven we in de buurt van Deventer. Els neemt ons mee op een
winterwandeling door Frieswijk bij Schalkhaar. In dit waterwingebied
vinden we een afwisseling van bosjes en stukken water. Het staat bekend
als een rijk vogelgebied.
We verzamelen om 14.00 uur halverwege de Waterweg. Dit is de
verbindingsweg tussen de Raalterweg en de Frieswijkerweg ten noorden
van Schalkhaar.

Donderdag 13 maart 2008. Ledenvergadering .
Plaats: Dorpshuis “De Pompe” in Wilp. Aanvang 20.00 uur.
Zie elders in dit nummer.

Donderdag 20 maart 2008. Kleine excursie naar
het Oostermaet o.l.v. Eefke van Schaik. ( tel. 0570652126)
We gaan voor een rustige, niet te lange wandeling weer eens naar de
Oostermaet. We verzamelen om 13.00 uur op de parkeerplaats aan de
Oostermaetsdijk. Die is te vinden door op de weg Deventer - Holten ter
hoogte van Oude Molen de afslag richting Okkenbroek te nemen. Dan
rijdt u al op de
Oostermaetsdijk, en na
ongeveer een kilometer is
aan de linkerkant de
parkeerplaats. Zoals gezegd
een rustige wandeling, van
ca. anderhalf uur, waarbij we
vooral het iets meer
afwisselende zuidelijke
gedeelte gaan bekijken.

Zondag 30 maart 2008.
Een
voorjaarswandeling
naar de tuin van
landgoed Verwolde
o.l.v Herman en Klaske
ten Grotenhuis.
In 2005 hebben we met een aantal
leden o.a.de tuin van Verwolde
geinventariseerd . Na 3 jaar
krijgen we de gelegenheid om
opnieuw een wandeling in de tuin
te maken en te kijken of al het
moois wat we toen hebben
genoteerd nog aanwezig is.
Waarschijnlijk zijn de
Sneeuwklokjes en de
Winteraconieten al uitgebloeid,
maar andere stinzenplanten als
Zomerklokje, Hyacint en Daslook
bloeien vast wel. Overigens zijn
de andere vroege
voorjaarsbloeiers waarschijnlijk
eveneens boven de grond.
Wat ons kan boeien, is of we onze
aanbevelingen van toen terug
zouden kunnen vinden in
genomen maatregelen. Deze
maatregelen waren o.a. gericht op
het behouden van de
voorjaarsflora en het cultuuraspect
van de tuin.
Behalve voor alle deelnemers aan
het Verwolde-project, lijkt deze
wandeling erg geschikt voor alle
KNNVers, omdat we nu echt
kunnen kijken wat we als
vereniging kunnen bereiken als
we onze kennis inzetten voor
anderen.
De wandeling begint op 10 uur,
zal ongeveer 2 uur duren en er is
geen gelegenheid om ergens
koffie te drinken, dus zelf iets
meebrengen is aanbevolen.
Inlichtingen bij Herman en Klaske
ten Grotenhuis (tel. 0573-401077).
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Actueel
Contributie 2008
Evenals vorig jaar zullen er voor de inning van de contributie geen acceptgiro’s verstuurd worden.
Bij dezen wordt U uitgenodigd de contributie voor 2008 zijnde € 24.50voor een hoofdlid en € 11.00 voor
een huisgenootlid d.m.v. een overschrijving te betalen.
De betalers van de z.g. milieuriks kunnen de € 1.20 meenemen in hun overschrijving.
Overschrijven op:
postbank 4339541 t.n.v. Kon. Ned. Natuurhistorische Ver afd. Deventer te Laren.
De penningmeester,
Herman ten Grotenhuis.

Voorjaarskamp 19 – 22 juni 2008
In het verleden heeft de afdeling Deventer in het voorjaar regelmatig kampjes georganiseerd. Deze
waren altijd een groot succes. Van 20 kampjes uit de periode 1979 – 1995 zijn in het afdelingsarchief de
verslagen opgenomen. Ook daarna zijn we nog een aantal keren op stap geweest (o.a. Winterswijk en
Beerze) maar door teruglopende belangstelling en gebrek aan organisatoren was er aan deze traditie
een eind gekomen.
Maar zie, een nieuwe generatie actieve leden gaat de draad weer oppakken. Roel en Eefke van Schaik
kwamen met het voorstel van 19 t/m 22 juni een weekendexcursie naar het Kaufunger Wald te maken.
Zij hebben daar een huis en kennen de omgeving goed. Kaufungen ligt 15 km ten oosten van Kassel in
het Middelgebergte van Noord-Hessen. We overnachten in een Naturfreundehaus. Ook is er een
hotelletje in de buurt. Omdat we vóór 16 november 2007 moesten reserveren, zijn zoveel mogelijk
potentiële deelnemers via email en telefoon op de hoogte gebracht. Er is ruim voldoende belangstelling
om het kampje door te laten gaan. Wie niet benaderd is en toch graag mee wil kan contact opnemen
met Koos Anema. T.z.t. volgen verdere gegevens.

Hulp gezocht bij het beheer in het Oostermaet
Hans Grotenhuis
Zoals jullie wellicht bekend zal zijn, werk ik al jarenlang in de wintermaanden in het Oostermaet.
Inmiddels is het beheer zodanig geregeld, dat de grote, arbeidsintensieve beheermaatregelen door
derden worden uitgevoerd. Het kleine beheerwerk voer ik alleen uit. Dat werk is gericht op het in stand
houden van de grote afwisseling in het terrein en het bevorderen van het kleinschalige karakter. Bij dat
werk zou het zo nu en dan handig zijn als ik wat hulp zou krijgen. Het gaat dan vooral om het uitspitten
of uittrekken van opslag van berk en grove den. Wellicht zijn er leden die eens een ochtend of middag
zouden willen helpen. Het werk vindt altijd plaats op zaterdagen.
Het is echter op dit moment onmogelijk om precies te bepalen op welke zaterdag ik hulp zou kunnen
gebruiken. Daar hebben Koos Anema en ik een oplossing voor bedacht. Wij vragen de leden die eens
een ochtend, middag (of misschien wel de gehele dag) willen helpen, zich bij mij te melden; het liefst per
mail (dalkruid@planet.nl), maar telefonisch kan ook (0570-656339 rond 19.30 uur want ik ben weinig
thuis). Na opgave krijg je van mij een bevestiging en mijn e-mail adres. Zo krijgen we een lijst met
potentiële helpers. Als ik hulp nodig heb bij een klus, dan benader ik de helpers (liefst per mail, dus ook
jullie mail adres even doorgeven als je je opgeeft) minimaal twee weken van te voren met het verzoek te
helpen en een beschrijving van het werk. Iedereen is dan vrij om te kiezen of hij of zij die dag kan en ook
zin heeft. Als je komt, is een mailtje aan mij voldoende, liefst uiterlijk een dag of vier voor de geplande
datum. Dat is voor mij handig i.v.m. gereedschap en werkplanning voor de dag.
Hans Grotenhuis, in overleg met Koos Anema
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Terugblik
Excursie naar de Oostvaardersplassen
2 september 2007.
Onder leiding van Harry Groenink bezochten we weer eens de
Oostvaardersplassen. Het was prachtig zonnig weer. Harry Weimer
noteerde o.a. de volgende soorten: Grote zilverreiger, Lepelaar,
Brandgans, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend,Bruine
kiekendief, Zeearend, Visarend, Grote mantelmeeuw, IJsvogel, Grote
bonte specht, Kleine bonte specht, Oeverzwaluw, Graspieper, Groenling
en Putter. Totaal werden 55 vogelsoorten waargenomen. Een zeer
geslaagde dagexcursie.

Kleine excursie naar het Beekbergerbos
13 september 2007.
Op deze mooie nazomerdag maakten 16 leden o.l.v. Harry Weimer kennis
met het nieuwe “Beekbergerbos”. Hier is in 1871 het laatste stukje echt
natuurbos in Nederland door de toenmalige eigenaar gekapt. De
tegenwoordige eigenaar, Natuurmonumenten, heeft hier nu een
natuurontwikkelingsproject gerealiseerd. De vruchtbare bovenlaag is
verwijderd en het vroegere reliëf is zo veel mogelijk teruggebracht. De
verwachting is dat er weer een natuurlijk bos met vochtminnende soorten
zoals Elzen en Wilgen terugkomt.
Bij aankomst op de parkeerplaats was het even schrikken want
Natuurmonumenten bleek op het zelfde moment een excursie voor 70
vrijwilligers te hebben georganiseerd. Maar deze mensen hadden een veel
hoger tempo, dus waren ze al gauw een eind weg. Bovendien werd er nog
een leuk contact gelegd met één van de opzichters.
Aan het begin van de wandeling vielen een aantal mooie oude bomen van
de Zoete kers op. Een eindje verderop begon het vochtige gedeelte met
soorten als Blaartrekkende boterbloem, Beekpunge, Watermunt, Grote
wederik en Kattenstaart. Langs het pad vonden we Moerasdroogbloem.
Opvallend was de grote hoeveelheid Waterpeper, die op een stikstofrijk
milieu wijst. Op sommige plekken gaven ze met hun herfstaspect de
vegetatie een rode gloed. Een Boomvalk vloog over en in het gras
ontdekten we verschillende ei-urntjes van de Wespspin en ook de spin zelf
werd gesignaleerd. Deze zuidelijke soort zien we tegenwoordig steeds
vaker op onze excursies. Bij een plas stonden Kleine watereppe,
Wolfspoot, Grote egelskop en Grote waterweegbree. In het water lag
(waarschijnlijk het Drijvend) fonteinkruid en er vlogen een blauw
mannetje Gewone oeverlibel en een Bloedrode heidelibel. Ook hoorden
we de kreet van een IJsvogel. Iets verderopgroeiden Egel- boterbloem,
Lidrus en Bitterzoet en in de berm de Vertakte leeuwentand.Een Grote
gele kwikstaart was ook van de partij en in een boom zaten een
Boompieper en een Grauwe vliegenvanger. In een sloot zagen we nog iets
merkwaardigs. In een ronddraaiend kolkje wervelde een rode wolk van
Watervlooien. Waarschijnlijk was hier sprake van kwel waardoor de
vlooien werden aangetrokken. Tenslotte vonden we nog een bloeiende
Echte koekoeks- bloem en hoorden we een Tjiftjaf.
Een fijne excursie in een interessant gebied. We komen hier vast nog eens
terug.

Excursie naar De
Slangenburg
16 september 2007- 13 leden
maakten op deze mooie herfstdag
o.l.v. Koos Anema een wandeling
door het landgoed De
Slangenburg bij Doetinchem. Na
een korte inleiding over de
geschiedenis en het
tegenwoordige gebruik van het
kasteel begonnen we onze
wandeling langs de oever van de
slotgracht. Hier bloeiden nog een
groot aantal oeverplanten zoals
Watermunt, Wolfspoot,
Moerasspirea, Echte valeriaan,
Grote egelskop, Veenwortelen
Veerdelig tandzaad. In het bos
vonden we al gauw paddestoelen
zoals Rode en Gewone zwavelkop
en de Schubbige boschampignon.
Op de vochtige, voedselrijke
bosgrond groeide het mooie gras
Boskortsteel en het Groot
heksenkruid. Er waren veel
Aardappelbovisten en Geelwitte
russula’s. Op een boomstronk
stond een grote groep
Glimmerinktzwammen.
Vervolgens liepen we een eindje
langs de Benedenslinge. In de
bermbloeide de Watermuur nog
volop en de Hop had prachtige
bellen. Op het water wriemelde
een groepje kevertjes.
Waarschijnlijk waren het
Schrijvertjes, maar ze leken iets
groter en ovaler van vorm en
draaiden ook niet zo snel rond. Er
schijnt een Harig schrijvertje te
bestaan, maar die zou ’s nachts
actief zijn. Langs het pad groeide
veel Waterpeper. Langs een
bospadnoteerden weheel wat
paddestoelen o.a. Onsmakelijke
kamrussula, Zwartpurperen
russula, Krulzoom Plooirokje,
Kastanjeboleet en Kleverig
koraalzwammetje. We vervolgden
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onze wandeling langs een zandweg, waar o.a. Gevlekte dovenetel,
Bosandoorn, Bijvoet en Robertskruid groeiden. Het laatste deel van het
bos leverde nog Bittere kaaszwam, Gele trilzwam en Zwartwordende
stuifzwam op. Ook vonden we plaatzwammetjes op beukendoppen,
mogelijk het Beukendopvloksteeltje. Met het vinden van een Grote
stinkzwam en Parelstuifzwam besloten we deze fijne herfstwandeling.

Excursie naar ’t Joppe
30 september 2007.
Het is herfst en dan is het altijd een feest om met Herman en Klaske ten
Grotenhuis een boswandeling te maken. ’t Joppe is een vochtig bos en
uitermate geschikt om paddestoelen te vinden. En dat hebben we ook
gedaan! 14 personen genoten van de enorme rijkdom aan kleuren en
vormen. Doordat het flink geregend had stond alles er prachtig bij. Bij de
parkeerplaats zagen we al meteen een stel fraaie Knolparasolzwammen.
Verder o.a. Hertenzwam, Geelwitte russula, Eikenbladzwammetje en
Amethystzwam. De Botercollybia had duidelijk boter op z’n hoofd want
hij voelde zeer vettig aan. Heel fraai was het roze Elfenschermpje, een
Mycenasoort. Een greep uit het enorme aantal soorten:
Langsteelfranjehoed, Plooirokje, Oranje dwergmycena, Melkzwamsoorten
en Vaalhoeden, Krulzoom en waarschijnlijk de Zwartwordende
stuifzwam. Ondertussen hoorden we een Zwarte specht en vonden we
Drienerfmuur. De Grote stinkzwam stonk en de Dennevlamhoed gloeide ons toe. Een mestkever werd aan alle kanten bekeken. Zijn
buik bleek het mooiste te zijn: prachtig blauw metallic. Verder langs het
Plooivlieswaaiertje, Bruine trilzwam, Wit oorzwammetje en Kleine
bloedsteelmycena. En ook de Vliegenzwam ontbrak niet evenals de
Parelamaniet en de Roodbruine slanke amaniet. Eefke ontdekte op een
boom een prachtige rups die Klaske thuis determineerde als die van de Psi
vlinder. Het gestreept nestzwammetje is altijd weer een verrassing. Ook
waren er al Nevelzwammen in een halve heksenkring. We bewonderden
het Schaapje, een forse melkzwamsoort en daarnaast een aantal Kleine
stinkzwammen. Ook de Grote bloedsteelmycena en Streepsteelmycena
konden aan de lijst worden toegevoegd. En toen kwamen we bij de
Kostgangerboleten, net een dag te vroeg, want het is de aandachtsoort van
de maand oktober. De Narcisridderzwam bleek naar lichtgas te ruiken.
Heksenboleten hadden mooie rode buisjes en ook Kastanjeboleet en
Eekhoorntjesbrood waren van de partij. Er waren mooie Hazepootjes in
jong en ouder stadium. Er was nog veel meer moois, maar we besluiten de
rij met de Slijmerige blekerik die naar radijs smaakt en de Zwartwordende
wasplaat in de berm bij huis ’t Joppe. Een geweldige herfstexcursie.

Kleine excursie naar De Kieftskamp
4 oktober 2007.
Bij aangenaam herfstweer wandelden we o.l.v. Koos Anema over het
landgoed De Kieftskamp bij Vorden. Het had de week ervoor flink
geregend en de paddestoelen waren massaal verschenen. Veel soorten, in
grote aantallen en de meeste fraai gaaf van vorm. Zo waren er prachtige
groepen Gewone zwavelkoppen maar ook een grote heksenkring van
Nevelzwammen. En passant vertelde Claire enthousiast of je de soort kon
eten, geheel of zonder steel omdat die taai was enz. Maar wij houden ons
maar bij de schoonheid van deze fraaie vruchtlichamen. Van de amanieten

noemen we de Parelamaniet, Gele
knolamaniet, Roodbruine slanke
amaniet en natuurlijk de
Vliegenzwam. Er zijn dit jaar
bijzonder veel
Amethystzwammen en ook
vandaag werden er veel gezien en
bewonderd. Een fraaie rose
Mycena, het Elfenschermpje,
wordt deze herfst ook op veel
plaatsen waargenomen. Nog een
paar andere mycena’s:
Helmmycena en
Melksteelmycena. Ook zagen we
de Heksenboleet met de rode
poriën, de Roodsteelfluweelboleet
en Kastanjeboleet. Dan waren er
Melkzwammen, (o.a. de
Zwartgroene melkzwam),
Trechterzwammen en Russula’s,
o.a. de Grofplaatrussula, Braak-,
Zwartpurperen en Geelwitte
Russula. Op een walletje waar
ooit houtsnippers waren
gedeponeerd stonden
verschillende Rechte
koraalzwammen. En in een beuk
ontdekten we
Porceleinzwammen.Tenslotte
noemen we nog de Grote en
Kleine stinkzam. Hiervan werden
de duivelseieren doorgesneden
zodat je prachtig de zich
ontwikkelende paddestoel kon
zien.
De planten kregen dit keer niet
zoveel aandacht, maar we willen
het Bleeksporig bosviooltje,
Maarts viooltje, Dalkruid,
Lelietje-der-dalen en Gewone
salomonszegel noemen. En
natuurlijk het grote veld
Schaafstro.
We hebben deze middag weer
volop genoten van dit mooie
landgoed.
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Lezing over slakken door Ad Hovestadt
11 oktober 2007. plaats: “De Kaardenbol” in Zutphen.
Aanwezig: 5 KNNV-ers en ca 16 IVN-ers, waarvan 5 uit Zutphen.
Een boeiende Ad Hovestad, vertelde met de nodige (droge) humor over de
vele, ca. 40.000 slakken. In Nederland waren op slakkengebied eigenlijk
geen verrassingen meer voor hem, zodat hij veel inventariseerde in het
Caraïbisch gebied waar zo ongeveer iedere 50 meter andere soorten (of
ondersoorten) voorkomen, geïsoleerd levend op hoge kalkformaties die
b.v. in Cuba recht uit het land oprijzen. Verder de markante verschillen op
de tientallen eilanden, waarbij de slakken op het land getekend zijn met
duidelijke ribbels en de slakken op de waterrand glad en effen van kleur
zijn.

Excursie naar De Poll bij Voorst
28 oktober 2007.
Onder leiding van Dick Steenstra bezochten 11 leden het landgoed De
Poll bij Voorst. De wandeling begon op de bomendijk ter hoogte van de
Nijenbeekseweg. Er scheen een aangenaam zonnetje en het landschap was
in herfstsfeer. Omdat het al geruime tijd niet had geregend verwachtten
we niet zoveel paddestoelen. Het aantal soorten viel echter mee, hoewel
de meeste er niet zo florissant uitzagen. Zo vonden we o.a. de Paarse
schijnridder- zwam, Nevelzwammen in heksenkringen, Grote
parasolzwam, Roodbruine schijnridderzwam en Knotsvoettrechterzwam.
Hier en daar bloeide nog de Dagkoekoeksbloem en van de Gewone
salomonszegel kleurden de bladen geel. Vanaf de dijk had je regelmatig
prachtige doorkijkjes in de IJsselvallei met zijn meidoornheggen. Hier
ontwaarden we een Haas. We ontdekten nog een enkele Amethystzwam,
Roodsteelfluweelboleet en Braakrussula. En toen kwamen we bij de
Inktviszwammen. Helaas waren de meeste exemplaren, die we bij de
voorbereiding een paar weken geleden zagen, weer verdwenen maar er
stonden toch enkele fraaie voorbeelden, zodat er uitgebreid gefotografeerd

kon worden. Op dat moment
kwam uiteraard de boswachter een
kijkje nemen (gelukkig stonden
we bijna allemaal op de weg),
maar Klaske, die zich enkele
meters in de berm bevond met een
tak met korstzwam in de hand,
werd teruggefloten.
We vervolgden onze wandeling
langs een pad tussen bos en
bouwland. Hier stond een fraaie
Geschubde inktzwam en een vies
smakende Onsmakelijke
kamrussula. Verder noemen we
nog Dooiergeel mestzwammetje,
Valse hanekam en Kleverig
koraalzwammetje.
Boven ons hoofd miauwde een
Buizerd. Op het pad bloeide de
Moerasdroogbloem en stonden
Hazenpootje en Grasleemhoed.
Tenslotte kwamen we langs een
kapvlakte waar in de berm vrij
veel Gewone agrimonie en Blauw
glidkruid stond. Ook groeide hier
Cipreswolfsmelk. Tussen de
gekapte populierenwaren forse
Stalkaarsen opgeschoten.
Uiteraard waren de
Inktviszwammen de toppers van
deze excursie, maar de rest was
ook zeer de moeite waard.

Verenigingszaken
Van de voorzitter
In de afgelopen periode is er door alle leden van het bestuur behoorlijk “genetwerkt” om kandidaat bestuursleden te
vinden. Het ging er niet alleen om een nieuwe secretaris en penningmeester te vinden. Neen, de huidige functie van
secretaris wordt opgesplitst in 3 functies, zoals dit overigens altijd was. Alle vier functies zijn van belang voor het
goed functioneren van de afdeling. Het lijkt erop dat de functies vervuld zullen worden door enthousiaste en zeer
capabele leden. In de agenda van 13 maart leest u uit wie het bestuur na de ledenvergadering in maart zal bestaan.
Ook werd in de afgelopen periode de beslissing van de stichting Oerbos bekend om de plannen van een
bosbegraafplaats in de Oostermaet, vooralsnog, niet verder te ontwikkelen. Teveel obstakels, zoals de tegenstand
van een groep omwonenden, de afwijzing van B&W van de gemeente Deventer, een terughoudende provincie en
de beslissing van SBB om in haar terreinen, slechts zeer beperkt as te verstrooien, laat staan doden te begraven.
Voor onze afdeling van de KNNV een hele opluchting, niemand zat uiteindelijk te wachten op deze nieuwe
ontwikkeling. Velen van ons zien de Oostermaet letterlijk als hun achtertuin en de afdeling is al vele jaren op
diverse wijzen betrokken bij de Oostermaet. Een natuur-begraafplaats op ecologisch waardeloze landbouwgrond
zal een beter alternatief zijn.
Vanwege de interessante lezingen die het winterprogramma vullen, zullen velen van ons elkaar iedere tweede
donderdagavond van de maand in De Pompe in Wilp treffen.
Bob Maks
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Notulen van de ledenvergadering gehouden op 8 maart 2007
Plaats: Dorpshuis “De Pompe”in Wilp.
Aanwezig: 24 leden.
Met kennisgeving afwezig: Jelle Algra, Corrie Ossebaard, Ria de Oude en Niek Lelieveld.
1. Opening.
De voorzitter Bob Maks opent de vergadering.
We staan stil bij het overlijden van Joop Verburgh, Ed Eijsink en Jan Ossebaard. Met name Jan Ossebaard heeft
veel voor de afdeling betekend.
2. Notulen van de ledenvergadering van 9 maart 2006.
Er zijn geen aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen strukken en mededelingen.
3.1. Enkele binnengekomen pluimen:
*Bedankbrief van de onderdirecteur van Geldersch Landschap, drs Roozen, voor de inventarisatie van Verwolde.
*Compliment van Henrik de Nie van de Veldbiologische commissie voor het inventarisatierapport Verwolde
*Compliment van Hans Schinkel namens het Landelijk Bestuur voor de door ons georganiseerde Themadag
“Ruimte voor de Natuur”.
3.2. Het Landelijk Bureau en de Uitgeverij verhuizen één dezer dagen naar Zeist, waar ze samen met
Vogelbescheming het gebouw Boulevard 12 betrekken.
3.3. In de serie landelijke projecten zijn dit jaar de Libellen aan de beurt. We zullen als afdeling hier aandacht aam
besteden maar het LB roept leden op om zelf ook waarnemingen in te sturen.
3.4. Zoals vorig jaar al is voorgesteld gaan we in de toekomst af en toe samen met het IVN een activiteit
organiseren. Het is de bedoeling komend jaar 1 excursie en 2 lezingen te plannen. Mogelijk vindt één van de
lezingen in Zutphen plaats.
3.5. De afdeling was afgelopen jaar betrokken bij de besprekingen over het verzoek van de Stichting Oerbos aan
Stichting IJssellandschap betreffende de aanleg van een bosbegraaf plaats in het Oostermaet. Hans Grotenhuis
heeft op dit overleg kritische kanttekeningen geplaatst en het bestuur zag geen aanleiding af te wijken van de door
Hans geformuleerde bezwaren. Door een extern oecologisch adviesbureau is in opdracht van Stichting Oerbos
een broedvogelinventarisatie uitgevoerd, Enkele van onze vogelaars willen nog nagaan of hun gegevens hiermee
in overeenstemming zijn.
3.6. Inventarisatieproject “De Kraaigraaf”. A.s.zondag 11 maart is de startexcursie en daarna beginnen de
verschillende werkgroepen met hun eigen programma. In de komende convo staat een lijst van werkgroepleiders.
Wie eens een keer mee wil, kan bij hen contact opnemen voor de data waarop de inventarisaties plaats vinden.
3.7. Ontheffing Flora- en faunawet. Sinds 1 januari 2007 is deze wet van kracht. Die houdt o.a. in
dat de natuur niet verstoord mag worden en geen planten of dieren meegenomen. Dit kan voor KNNV-ers
problemen opleveren bij het inventariseren. Het Landelijk bestuur heeft voor de KNNV als geheel een ontheffing
gekregen en zal binnenkort alle afdelingen een exemplaar doen toekomen. Die kunnen dan zorgen dat de
betreffende leden een kopie krijgen. Als de ontheffing binnen is zal de secretaris zorgen dat alle deelnemers aan
het Kraaigraaf-project er één krijgen. Andere belangstellende kunnen de ontheffing bij haar aanvragen.
3.8. Roel van Schaik kwam met een goed idee. Wanneer je de verslagen van alle excursies en lezingen in
chronologische volgorde zet en deze aanvult met leuke waarnemingen en foto’s van leden krijg je een
“afdelingsjaarboek”. Zet je dat in pdf bestand, dan is het voor iedereen gratis beschikbaar. Het bestuur is
enthousiast en vraagt alle leden bijdragen naar Roel te sturen. Minie Horstink vraagt om het adres van Roel in de
volgende convo op te nemen.
3.9. Natura DVD. Er is nog een restpartij van de DVD met alle Natura’s vanaf begin van verschijnen tot 2003. Bij voldoende afname zijn de kosten 15 euro. Opgeven bij de secretaris.
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4. Jaarverslag secretaris.
Hierop is geen commentaar.
5. Jaarverslag van de penningmeester.
Herman licht zijn verslag kort toe. Een deel van de kosten van de komende jubileumviering zullen uit het fonds b.a.
worden betaald.
6. Verslag van de kascommissie.
Reina Oosterman en Leen de Oude hebben de kas gecontroleerd. Alles zag er professioneel uit en is in orde
bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
Leen de Oude stelt zich ook voor volgend jaar beschikbaar en Margreet Tegeler zal de plaats vanReina innemen.
8. Het landelijk en gewestelijk overleg.
Aangezien Hans Grotenhuis op 21 april met vakantie is zal Herman ten Grotenhuis ons dit jaar op de VV
vertegenwoordigen. Afgevaardigde voor 2008 is weer Hans Grotenhuis en reserve Herman ten Grotenhuis.Wat
betreft het Gewest zijn er geen bijzonderheden.
9. Bestuurszaken.
In 2008 zijn Herman ten Grotenhuis, Paul Winkelman en Koos Anema aan beurt van aftreden. Herman en Koos
stellen zich niet herkiesbaar. Aangezien er momenteel al 2 vacatures zijn, staat het voortbestaan van de afdeling
op het spel. Er wordt een dringend beroep gedaan zich voor één van de bestuursfuncties beschikbaar te stellen.
Onder de aanwezigen blijkt er op dit moment geen animo te bestaan.
10. Het 90-jarig jubileum.
Bob vraagt nog enige hulp bij de bemanning van de activiteiten in het Mileucentrum. Er melden zich enkele
personen, zodat dit nu in orde is.
11. Rondvraag.
Het bestuur vraagt of men het er mee eens is dat er 2 lezingen zijn afgelast i.v.m. extreme weersomstandigheden.
Het heeft de algemene goedkeuring. Volgend seizoen komen de uitgevallen lezingen opnieuw op het programma.
Marcel Wissink vraagt of het bij het inventariseren van de Kraaigraaf geen problemen geeft dat we nog geen
ontheffing hebben i.v.m. de Flora- en faunawet. Wanneer iedereen de vergunning van Geldersch Landschap bij
zich heeft zal dat wel meevallen.
Na de pauze vertoont Herman ten Grotenhuis een aantal fraaie dia’s van paddestoelen, vergezeld van aangenaam
commentaar. Zo vernemen we de frivole eigenschap van de Grote parasolzwam, die het losse rokje naar believen
langs de steel op en neer kan verschuiven.Bij elke soort horen we iets over waar ze leeft en hoe ze aan voedsel
komt. Zo groeit de Kostgangerboleet op de Aardappelbovist en de Rupsendoder op de pop van een vlinder. Er zijn
algemene soorten zoals Amethystzwammen, maar ook bijzondere, zoals de Gelobde pruikzwam. Verder zijn er
soorten die maar enkele uren leven en daarna tot inkt vervloeien, zoals het Hazepootje.
Na al dit moois is het tijd om naar huis te gaan.
Bob bedankt Herman voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.
Almen, 9 maart 2007
Koos Anema, secretaris.
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Jaarvergadering 2008
Notulen van 8 maart 2007: zie elders in deze convo.
Verslag van de secretaris. Het verslag zal op de ledenvergadering worden uitgedeeld.
Financieel jaarverslag. Dit verslag zal half februari door de penningmeester per email worden
verspreid. Wie geen emailadres heeft en het verslag toch voor de ledenvergadering wil inzien, kan zich
melden bij Herman (tel. 0573-401077).
Agenda voor de ledenvergadering van 13 maart 2008.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Notulen van 8 maart 2007.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Verslag kascommissie.
Benoeming nieuwe kascommissie.
Het landelijk en gewestelijk overleg.
Bestuurszaken.

Dit jaar zijn de volgende personen aan de beurt om af te treden: Koos Anema, Herman ten
Grotenhuis en Paul Winkelman. Paul stelt zich opnieuw herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem
te herkiezen.
Koos en Herman zijn niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt als vervanging en aanvulling de
volgende kandidaten voor:
Chris ten Dam,
Klaske ten Grotenhuis,
Ria de Oude,
Marcel Wissink
Tegenkandidaten kunnen tot 2 weken vóór de vergadering van 13 maart 2008 opgegeven
worden bij Koos Anema.
Verder bestaat het plan om uit de leden een groepje mensen te vormen dat samen met de
Natuurhistorisch secretaris de activiteiten gaat organiseren en de verslaggeving hiervan
verzorgen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Na de pauze vertelt Paul Winkelman iets over de vlinders van Skandinavië.
Het klinkt als een tegenstelling, maar ook boven de poolcirkel vliegen vlinders. En wat voor vlinders!
Paul Winkelman gaat al jarenlang met enige regelmaat naar Scandinavië om vlinders te fotograferen, en
met name het deel Vlinders boven de poolcirkel.
Boven de poolcirkel heeft zijn interesse omdat er daar hele bijzondere soorten vliegen die alleen daar, of
hoogstens alleen nog maar in de Alpen te vinden zijn. Denk dan aan soorten als de Pooltoendravlinder,
Noordse toendravlinder, Arctische parelmoervlinder en nog veel meer aparte soorten. In een korte lezing
laat hij hier wat van zien, waarbij hij zich echter niet geheel beperkt tot het hoge noorden maar ook wat
fraaie soorten laat zien die zuidelijker in Scandinavië voorkomen.
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Colofon
KNNV in vogelvlucht
Zondag 6 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst bij Koos Anema
Donderdag 10 januari - Lezing over vleermuizen door Zomer Bruyn
Zondag 3 februari - Vogelexcursie naar het Engelse werk bij Zwolle o.l.v.
Harry Groenink
Donderdag 14 februari - Lezing over Californie door Hans Grotenhuis
Donderdag 28 februari - Kleine excursie naar Frieswijk o.l.v. Els
Winternitz
Donderdag 13 maart – Ledenvergadering en foto’s van Paul Winkelman
Donderdag 20 maart – Kleine excursie naar het Oostermaet o.l.v. Eefke
van Schaik
Zondag 30 maart - Excursie naar de tuin van Verwolde (o.a.
stinsenplanten) o.l.v.Herman en Klaske ten Grotenhuis.
Meldt u zich bij deelname aan een excursie uiterlijk 18.00 uur van de dag
voorafgaand aan de excursie aan bij de excursieleider of bij Koos Anema
(0575 – 431821 of j.anema-roeleveld@hetnet.nl). De beste tijd is ’s
avonds na 19.00 uur.
Meldt u zich dus altijd vooraf, en bijtijds, aan! De leiding weet dan of er
voldoende deelnemers zijn en hoeveel auto’s beschikbaar zijn. Mocht de
excursie onverhoopt niet door gaan dan weet men dat ook bijtijds. Indien
u zich niet aanmeldt bestaat bovendien het gevaar dat de excursie ten
onrechte wordt afgelast wegens gebrek aan belangstelling.

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
Sluitingsdata voor de kopij
De volgende Quadrifolia (nr. 2
van 2008) verschijnt half maart.
Kopij uiterlijk 8 februari bij Koos
Anema.
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