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Excursie naar het Boetelerveld
Datum: zondag 5 april 2009
Tijd: 10.00 uur
Plaats: parkeerplaats Boetelerveld, gelegen aan de
Schoonhetenseweg bij huisnr. 19
Excursieleider: Eefke van Schaik
Vandaag gaan we naar het Boetelerveld, ook wel
Schoonheter heide genaamd. Het gebied bestaat uit
vochtige heide, begraasd door vee, met in het
Noordoostelijk deel een Vliegdennenbos. Verder treffen
we nog een stukje grasland aan dat verschraald wordt.
We hopen diverse plantensoorten te kunnen zien en ook (Foto: RvS)
liefhebbers van vogels zullen het hier naar hun zin
Ook Reeën komen in het gebied voor.Ingrediënten
hebben. Er zijn waarnemingen van o.a. Havik,
genoeg voor een leerzame, gezellige wandeling.
Torenvalk en verschillende soorten Spechten.

Excursie Rijsterborgherpark en
begraafplaats in Deventer
Datum: zondag 19 april 2009
Tijd: 10.00 uur
Plaats: naast het standbeeld van president Steyn schuin
tegenover het station van Deventer aan het
Stationsplein. Parkeren is mogelijk op de Beestenmarkt
of in de parkeergarage onder de Leeuwenbrug.

Excursieleider: Bob Maks telefoon: 0570-610266
Een excursie naar twee belangwekkende objecten tegen
de oude binnenstad van Deventer.
Een van de oudste en dendrologisch interessantste
parken is ongetwijfeld het Rijsterborgherpark tegenover
het station in Deventer. Terwijl juist achter het station
de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg ligt.
Op zondag 19 april gaan we deze twee objecten
bezoeken. De excursieleider, die vanaf 1998 betrokken
was bij de renovatie van het Rijsterborgherpark, toont
ons het door Leonard Springer fraai aangelegde park,

Tijdig aanmelden voor excursies
Meldt u zich bij deelname aan een excursie uiterlijk
18.00 uur van de dag voorafgaand aan de excursie,
dus altijd vooraf en bijtijds, aan bij de excursieleider
of bij Dick Steenstra (0570-619176).

(Foto: RvS)

KNNV Deventer 23e jrg, nr. 2 2009- 1

met haar zichtassen en doorkijken. En passant kunnen
we de vele boomsoorten en variëteiten bekijken.
Verschillende eiken, een van de oudste amberbomen in
Nederland, diverse soorten esdoorns en de ademwortels
van de moerascypres en nog veel meer hoogst
bijzondere bomen.
Juist aan de andere zijde van het station is het fraaie
contrast te beleven van een eeuwenoude begraafplaats,
die nagenoeg geheel overgegeven is aan de natuur.
Geen bewuste aanleg, minimaal maar gericht
onderhoud en de ogenschijnlijke willekeur van de
natuur laat zich hier beleven. Een pareltje van de natuur
in het hart van de drukke en dynamische stad.

Kleine excursie naar Landgoed
“de Kranenkamp”
Datum: donderdag 23 april 2009
Tijd: 14.00 uur
Plaats: de parkeerplaats aan de Averlose Houtweg bij de
Raalterweg.
Excursieleider: Dick Steenstra
Op deze donderdagmiddag gaan we weer eens naar
landgoed “Kranenkamp” gelegen tussen Deventer en
Wesepe.
Als je vanuit Deventer de Raalterweg op rijdt is de
Averlosehoutweg gelegen aan de linkerkant van de weg
pal voor de rotonde met de N348.
Het landgoed is de laatste jaren flink opgeknapt, er zijn
veel bomen verwijderd, nieuwe paden aangelegd en op
diverse interessante plekken zijn bankjes geplaatst.

Vogelexcursie op het Oostermaet te Lettele
Datum: zondag 10 mei 2009
Tijd: 08.00 uur
Plaats: Parkeerplaats café “Klein Koerkamp” in het
centrum van Lettele
Excursieleider Ronald Groenink.
Op deze zondagmorgen gaan we op zoek naar
zangvogels op het landgoed 't Oostermaet te Lettele.
Het is een wandeling van een halve dag, waarbij we
gaan kijken en luisteren naar de vogels. Begin mei is
een goede tijd omdat dan de meeste zangvogels uit
Afrika weer terug zijn.

Kleine excursie naar het Traasterbos
Datum: donderdag 14 mei 2009
Tijd: 14.00 uur
Plaats: parkeerplaats van manege het Ruiterkamp,
Koekendijk 20, 7437CK, Bathmen, dat is aan de weg
van Bathmen naar Oude Molen, aan de rechterkant.
Excursieleider: Kees Gaaikema (tel. 0570-541879)
Het Traasterbos ligt ten noorden van Bathmen en is een
oud gemengd bos. Kees is er jarenlang boswachter
geweest en hij zal ons hier vanmiddag rondleiden. Hij
kent bij wijze van spreken iedere boom en kan ons er
een heleboel interessante wetenswaardigheden over
vertellen. Het belooft dus een heel leerzame rondleiding
te worden.

Fietsexcursie i.s.m. IVN Deventer langs de vistrappen
Datum: zondag 24 mei 2009
Tijd: 10.00 uur
Plaats: parkeerplaats Walnotenhof te Bathmen. Van
hieraf gaan we op de fiets verder.
Walnotenhof te Bathmen is te bereiken via de
Woertmansweg.
Vanuit Deventer: Holterweg, voor de
spoorwegovergang rechts af en na ca. 300 meter eerste
weg rechts is de Woertmansweg!
Excursieleiders: Gerrie Roetert en Nancy
Brummelkamp.
Opgave bij: nancybrummelkamp@hotmail.com of
dicksteenstra@hetnet.nl.

Sinds enkele jaren is het Waterschap Rijn en IJssel
actief met het herinrichten van de Schipbeek. De rivier
is over de gehele lengte van Haaksbergen tot Deventer
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aangewezen als ecologische verbindingszone. De meest
in het oog springende maatregelen zijn het aanleggen
van een groot aantal vistrappen en het milieuvriendelijk
maken van de oevers.

In augustus 2005 is bij de Banninkstuw een vistrap
aangelegd met in totaal 13 hindernissen waarbij een
hoogteverschil van 80 cm werd overbrugd. Veel
graafwerk en nog kale plekken in 2007, maar in de
zomer van 2008 was het al een prachtig natuurgebiedje
met enkele poeltjes, sommige in verbinding met de
slingerende waterloop, wisselende diepten aan de
oevers, ook in de hoofdstroom van de Schipbeek. Deze
biotoopverschillen zijn goed voor een grote variatie aan
dieren-, en plantenleven. Een fietspad van Colmschate
naar Bathmen loopt langs dit gebied en in elk
jaargetijde valt hier veel te genieten: de ijsvogel wordt
er regelmatig gesignaleerd, de grote gele kwik heeft er
al gebroed en op een zonnige dag wemelt het er van
allerlei waterjuffers en libellen.
In totaal zijn er acht vistrappen tussen Deventer en
Holten gepland, waarvan de meeste al (bijna) klaar zijn.
De fietstocht zal ongeveer drie uur in beslag nemen.

Voorjaarskamp Kaufungen
Van donderdag 11 juni tot en met zondag 14 juni 2009
De deelnemers krijgen t.z.t. alle benodigde informatie

Gewestelijke themadag naar de
Wieden georganiseerd door de
afdeling Zwolle
Datum: zaterdag 13 juni 2009
Voor verdere informatie zie de website van afdeling
Zwolle of bel Dick Steenstra 0570-619176

Kleine excursie naar het Nijendal
Datum: donderdag 25 juni 2009
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Parkeerplaats van De Zoogenbrink, Molenweg
3, 8121PP, Olst
Excursieleider: Koos Anema (0575 431821)
Vanmiddag maken we een wandeling door het
afwisselende landschap van ‘t Nijendal. Dit landgoed
maakte vroeger deel uit van het 1000 ha grote Groot
Hoenlo, dat al genoemd wordt in 1233 en ligt tussen
Deventer en Olst.
In de 19e eeuw werd het huis ’t Nijendal gebouwd, maar
het raakte al snel in verval en werd in 1895 op afbraak
verkocht. Van het kasteelcomplex zijn alleen de
timmermanswoning en het koetshuis overgebleven. Wel
staat er een nieuw huis. Door de economische crisis in
het begin van de 20e eeuw raakte ook het landgoed in
verval. Om de natuur- en landschapswaarden te
behouden kocht Staatsbosbeheer in 1975 ’t Nijendal en
in 1982 de Hooge Kamp. Hierdoor ontstond een
aaneengesloten landgoed van ruim 210 ha. Doel van het
beheer is het landgoedkarakter met zijn flora, fauna en
monumenten zo veel mogelijk te herstellen en in stand
te houden. Zo wordt natuurlijke bosbouw uitgevoerd,
dus het dode hout blijft liggen. Ook probeert men de
oorspronkelijke hoge grondwaterstand weer te
herstellen. Verder worden op ecologische manier
akkergewassen geteeld, zodat de originele akkerkruiden
weer een kans krijgen. Op de graslanden vindt
extensieve begrazing plaats door verschillende
veerassen.

Excursie naar het Leusvelt te
Brummen
Datum: zondag 28 juni 2009
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Parkeerplaats Rhienderense straat te Brummen
Deze excursie is een publieksexcursie van het project
Natura 2000. Er zijn gidsen van de afdeling Deventer
en Apeldoorn die met publiek op het landgoed gaan
wandelen. We bekijken o.a. de speciaal voor de kleine
ijsvogelvlinder aangelegde vlindercorridor. Genoeg om
te genieten van een prachtige excursie, waarbij we
vooral veel mensen van onze eigen afdeling verwachten
die met hun kennis willen meedoen om er een
geslaagde excursie van te maken en de KNNV te
promoten.
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Terugblik
Lezing vogelavontuur in de Oekraine op 13 november
Spreker: Ronald Groenink
Aantal personen: 19
Deze avond werden we geconfronteerd met het niet
beschikbaar zijn van een beamer, maar dankzij de
creativiteit van Ronald en een paar andere leden kon de
avond toch doorgang vinden. De oplossing werd
gevonden om de beelden via twee laptops te vertonen
en met de boeiende verhalen van Ronald op de
achtergrond werd het een bijzonder gezellige avond.
Vele moerasvogels passeerden de revue, evenals de
kleine aalscholver en vele soorten sterns.
Ook werden de steppegebieden bezocht en zagen we
reptielen, vlinders en bloemen.
Al met al een zeer geslaagde avond

Kleine excursie naar Het Enzerink te Vorden op 20 november
Excursieleider: Koos Anema
Aantal deelnemers: 7
Om 14.00 uur luisteren we eerst naar Koos Anema, zij
geeft ons informatie over het huis en landgoed Het
Enzerink. In 1836 is het huidige huis gebouwd door een
dochter van de dichter Staring en haar echtgenoot.
Staring zelf heeft het huis mogen inwijden en vroeg
zich bij die gelegenheid af of het huis niet te groot was
om te onderhouden. In 1875 ging het goed naar de
eigenaren van Den Bramel, Storm van ’s Gravenzande.
In de latere jaren is het vaak van eigenaar gewisseld en
ten slotte eigendom van Natuurmonumenten geworden,
de huidige eigenaar.
De tuin met het omringende bospark is vrij
toegankelijk. De tuin is in Engelse landschapstijl
uitgevoerd met grachten, vijvers, bruggetjes en aanplant
van lanen. Er zijn nog bijzondere planten die we nu
helaas niet vinden, o.a. bospaardenstaart.
Langs de oprijlaan en rondom het huis is veel
rododendron aangeplant.

paddenstoelen opgemerkt, waarvan de Slijmerige
blekerik wel opvallend is. Tevens zijn er in diverse
bomen openingen door Spechten gemaakt, zowel door
de Grote bonte specht als door de Zwarte specht.
In totaal hebben we 24 soorten paddenstoelen gezien,
een buizerd, bloeiende madeliefjes en net uitgebloeide
klimop, bessen waren in wording.
Een fijne wandeling Koos, die net voor de regen werd
beëindigd.
Lijst van paddenstoelen:
Rimpelende melkzwam, Zwarte trilzwam,
Roestbruinkogelzwammetje, Botercollybia,
Elfenbankje, Grijze gaatjeszwam, Slijmerige blekerik,
Kleverig koraalzwammetje, Oranje druppelzwam,
Paarse schijnridder, Paarse knoopzwam,
Aardappelbovist, Kleine aardappelbovist,
Ziekenhuiszwam, Doolhofzwam, Wit oorzwammetje,
Witte tandzwam, Gele korstzwam, Vuurkorstzwam,
Dennenschelpzwam, Beukenbladtaailing,
Amatistzwam, Nevelzwam en Radijsvaalhoed.

Excursie Watervogels langs de
IJssel op 30 november
Excursieleider: Ronald Groenink
Op deze zondagmorgen zijn we met een viertal auto’s
vanaf het Mercurehotel naar de Bolwerksmolen gereden
voor de eerste stop. Het ijsvogeltje hebben we helaas
deze ochtend daar niet aangetroffen. Na een korte stop
en weinig waarnemingen zijn we verder gereden en bij
de ijsselbrug over de A1 een nieuwe stop ingelast.
Witkop, staartmezen, stormmeeuwen en wulpen zagen
we daar. Toch was het aantal waarnemingen maar
mondjesmaat. De derde stop was bij de afslag naar
Wilp. Ook hier zagen we weinig. Toen we naar de
volgende stop reden passeerden we weilanden met wel
duizenden kolganzen. We hebben nog gekeken of er
andere soorten tussen zaten maar dat bleek niet het
geval te zijn.
Ondanks de weinige waarnemingen was ook deze
excursie weer geslaagd.

We maken een wandeling over bijna onzichtbare paden,
al het blad is namelijk al gevallen en ligt in een dikke
laag op de grond. Toch worden hier en daar enkele
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Lezing over Reptielen in Europa
op 11 december
Spreker: Annemarie van Diepenbeek
Aantal personen: 28
Deze avond was georganiseerd in samenwerking met
het IVN Deventer. We waren daarom erg blij met de 28
personen die de lezing bijwoonden. Annemarie heeft
altijd een interessant verhaal en ze brengt het met veel
enthousiasme. Ook de dia’s die haar woorden
begeleiden zijn de moeite waard, je vraagt je af hoe ze
de hagedissen en slangen op de foto krijgt, ze moet er
haast wel bovenop staan.
Het onderwerp van de avond was: Reptielen in Europa,
daarin kwamen de inheemse hagedissen en slangen
vooral aan bod, maar Annemarie liet ook een aantal
soorten uit Europa zien, Spanje, Frankrijk, de Balkan,
Italië en Oost-Europa waren de landen waar ze zelf
opnamen had gemaakt en over welke reptielen ze zeker
nog het een en ander kon vertellen.
De reptielen in zuidelijke landen zijn vaak kleurrijker
en meer getekend dan die uit de gematigde zone.
Annemarie werkt voor de Stichting RAVON, Reptielen,
Amfibieën en VissenOnderzoek Nederland. Men kon
zich aan het eind van de avond opgeven om mee te
tellen. Iedereen die niet aanwezig was, maar wel iets
voor RAVON wil doen, kan zijn of haar waarnemingen
zetten op de site: telmee.nl Hoe meer gegevens, des te
sterker de strijd om deze diersoorten voor Nederland te
behouden. Gelukkig gaat het met de Zandhagedis beter
in ons land, de Eierlevendbarende hagedis lijkt het
minder goed te doen.
Behalve dia’s konden we ook uitgetrokken vellen van
slangen en delen van vellen van hagedissen bekijken. Er
waren lege eierschalen en nog een serie boeken en
folders, de eerste om de titel te noteren, de tweede om
mee te nemen. Iedereen met belangstelling kwam
voldoende aan zijn trekken. Een zeer boeiende lezing
als afsluiting van het jaar 2008 voor onze afdeling.
Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 11 januari in het
Volkshuis te Zutphen
Excursieleiders: Klaske en Herman ten Grotenhuis
Aantal personen: 11
Op deze winterse zondagmiddag hebben we elkaar een
gelukkig Nieuwjaar toegewenst en onder het genot van
een overheerlijke kop koffie met een verrukkelijke

appelpunt met slagroom (niet iedereen) werd dit een erg
genoeglijk samenzijn.
Na een klein uurtje is een achttal leden onder leiding
van Klaske en Herman een rondwandeling door deze
Hanzestad gaan maken. Zutphen is een erg mooie stad,
we hebben diverse hofjes bezocht, de oude stadsmuren
bewondert en allerlei monumentale gebouwen.
Bij iedere bezienswaardigheid had Klaske een leerzame
anekdote te vermelden.
De wandeling duurde ongeveer anderhalf en was zeker
de moeite waard

Lezing Paddenstoelen in alle
seizoenen op 22 januari
Spreker: Leo Knol
Aantal personen: 11
Leo Knol is lid van de KNNV Apeldoorn en heeft al
meerdere lezingen gegeven voor onze afdeling, al is dit
wel een aantal jaren geleden. Hij is zeer geïnteresseerd
in paddenstoelen en reizen en kan zeer goed
fotograferen.
Op deze avond waren er slechts 11 aanwezigen om naar
hem te luisteren. Dat was natuurlijk erg jammer, temeer
omdat Leo prachtige dia’s vertoonde en er een goed
onderbouwd verhaal bij vertelde.
De presentatie volgde de seizoenen. We begonnen met
plaatjes uit het winterseizoen, o.a. van Kelkzwammen
uit de Flevopolder. Twee soorten kelkzwammen, de
Rode en de Krulhaarkelkzwam worden door mycologen
goed gevolgd en het blijkt dat de soorten zich goed
uitbreiden vooral omdat dood hout niet wordt
opgeruimd.
Daarna volgden de voorjaarspaddenstoelen, o.a. de
Voorjaarskluifzwam, die ook bij Harry Groenink in de
tuin groeide, de Anemonenbekerzwam en wat vooral
bewondering oogstte was de Cedergrondbekerzwam,
een paddenstoel die in Zutphen op de begraafplaats te
vinden is en groeit op de afgevallen kegels van de
ceder.
Vervolgens waren de zomersoorten aan de beurt. De
Amanieten, Boleten en Russula’s verschijnen in natte,
vrij warme zomers al vroeg in het seizoen. Behalve de
“gewone” soorten als Vliegenzwam en
Eekhoorntjesbrood had Leo ook dia’s van bijzondere
soorten als de Prachtamaniet en de
Duivelsbroodrussula.
Aan het eind van de zomer komen dan de
Stekelzwammen, hiervan ook weer prachtige opnamen.
En vervolgens komt de herfst met zeer veel soorten.
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Gelukkig beperkte Leo zich hier tot de Ridderzwammen
en de “overige” stekelzwammen als de Pruikzwam,
Gelobde pruikzwam en de Kammetjesstekelzwam.
Tot slot kregen we nog prachtige Wasplaten te zien,
rood, geel, wit, grauw, elke kleur even fraai op de dia.
En als toetje kregen we mooi besneeuwde en bevroren
exemplaren in de winter, waarvan het meest opvallend

de “sneeuwwol”was, dit is bevroren mycelium wat eruit
gaat zien als wol. Een prachtige opname in tegenlicht
riep veel bewondering op.
Leo, bedankt voor je schitterende!(Minie Horstink)
lezing en we hopen dat er meer publiek komt als we je
nog eens uitnodigen voor een andere presentatie.

Actueel
Natura 2000
Wat houdt het project in?
Officieel heet het project: Natura 2000 voor burgers,
burgers voor Natura 2000.
Het netwerk Natura 2000 is een Europees project om
natuurgebieden (die vaak al bestaan) met elkaar te
verbinden. Er gelden binnen die gebieden regels die te
maken hebben met de habitatrichtlijnen en daarom
beschermd dienen te worden.
De landelijke KNNV heeft van het ministerie van LNV
subsidie toegekend gekregen om het project te
promoten in Nederland. Via haar afdelingen tracht ze
bekendheid te geven aan gebieden die tot Natura 2000
gebieden behoren.
Wat moet de afdeling organiseren?
Een van de gebieden is: DE BRUMMENSE
LANDGOEDEREN.
Tot die “landgoederen” behoren het Leusvelt,
Voorstonden en de Empense en Tondense heide. De
afdelingen Deventer en Apeldoorn dragen samen dit
project.
Allereerst maken we een brochure van het gebied. Een
voorbeeld werd aangeleverd en in overleg met
deskundigen is de tekst aangeleverd en wordt gedrukt
via de projectleider Peter Veen. Verder heeft de
afdeling contact met de boswachter van de gebieden, in
eigendom van NatuurMonumenten. Per 1 mei is de
brochure beschikbaar en moet verspreid worden in bijv.
NME centra, bij bibliotheken, gemeenten en
groenverenigingen.
Vervolgens gaan leden van de afdelingen
publieksexcursies houden in de terreinen, waarbij
zoveel mogelijk publiciteit aan de excursies wordt
gegeven. We hebben dus excursieleiders vanuit de
afdeling nodig.
Wat kunnen de leden bijdragen?

Leden kunnen zich opgeven als excursieleider. Op 28
maart was er een voorbeeldexcursie in Drente, leden die
zich al hadden opgegeven konden hieraan meedoen.
Andere leden kunnen als deelnemer meedoen met de
excursie, ze kunnen met hun deskundigheid de gidsen
aanvullen, zodat de sfeer van een KNNVexcursie
geproefd kan worden.
Wat krijgen we er voor terug?
We krijgen publiciteit voor onze afdeling en hopelijk
ook nieuwe leden. En als leden nemen we deel aan een
gezamenlijke activiteit, waarbij onze KNNV in de
belangstelling staat.
Ook de samenwerking met een andere afdeling kan
enigszins gestalte krijgen, misschien is een vervolg of
een uitwisseling van deskundigheid het gevolg.
Dus let op de excursies in dit en het volgende nummer
van Quadrifolia.

2009 wordt jaar van…
Even een onthulling, want niet veel mensen weten
het al. 2009 wordt het Jaar van de Egel. De
Zoogdiervereniging gaat een jaar lang campagne
voeren voor dit bijzondere zoogdiertje en heeft
daarbij uw hulp nodig.
De Chinezen kennen het al heel lang. Elk jaar staat bij
hun in het teken van een dier: het jaar van de rat, het
konijn, de tijger of noem maar op. Dat heeft te maken
met hun manier van astrologie bedrijven. Volgens de
overlevering werd een race tussen de dieren gehouden
om te bepalen welk jaar naar hen vernoemd zou
worden. De rat werd eerste en de kat laatste en viel
daarmee af. Hoe dat kwam? De rat vertelde de kat dat
de race een dag was uitgesteld en kwam zelf op de rug
van de os als eerste aan. Sinds die tijd achtervolgt de
kat, de rat, om wraak te nemen.
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vallen veel slachtoffers in het verkeer en tuinen worden
steeds minder natuurlijk. Daarom moet het jaar van de
Egel ook bijdragen aan meer egelvriendelijk beheer van
tuinen en parken.

(Foto: RvS)
Maar nu sinds kort staat ook in Nederland elk jaar in het
teken van een dier. Maar dan op een heel andere manier
natuurlijk. 2009 wordt het Jaar van de Egel. Dit unieke
zoogdier komt trouwens helemaal niet in China voor
(maar weer wel in Nieuw Zeeland waar het dier door
mensen is geïntroduceerd). De Zoogdiervereniging
(VZZ) wil graag weten hoe het nu gaat met de egel in
Nederland. De tekenen zijn niet al te gunstig maar een
goed beeld ontbreekt. Er lijkt sprake te zijn van een
afname van vijftig procent ten opzichte van 1997.Er

Hoogtepunt van de campagne wordt het
Egeltelweekend op 18,19 en 20 september. Dan wordt
onder andere de grootste egeltelling ooit gehouden. Zet
dit weekend dus vast in uw agenda. Alle activiteiten
worden te zijner tijd op een speciale website vermeld.
Maar meteen al in het begin van het jaar wil de
Zoogdiervereniging starten met het ‘E-team’, het
Egelteam. Daarvoor worden forenzen gezocht die
gedurende het jaar dode egels langs de weg registreren
en doorgeven. Dat geeft inzicht in de verspreiding en
aantallen verkeersslachtoffers.
U gaat dus nog veel horen van de egel in 2009.
Wie zich op de een of andere manier (bijvoorbeeld door
lid te worden van het E-tema of door een activiteit te
organiseren tijdens het Egelweekend) wil inzetten voor
het Jaar van de Egel kan zich melden bij de
Zoogdiervereniging: Eric van Kaathoven,
eric.vankaathoven@vzz.nl, projectleider Jaar van de
Egel, www.zoogdiervereniging.nl

Verenigingszaken
Van de voorzitter
Nu het voorjaar straks weer aanbreekt, hoop ik dat de excursies goed bezocht worden, de Natuurhistorisch
secretaris heeft zijn best gedaan weer een afwisselend en leerzaam programma samen te stellen. Natuurlijk hebben
we dan Den Wildenborch met de Sneeuwklokjes en de Akonieten al bezocht en behoort de ledenvergadering tot het
verleden.
Terugkijkend kan ik vaststellen dat de avond met Annemarie van Diepenbeek over de Reptielen van Europa goed
bezocht is en dat 32 deelnemers het enthousiaste verhaal en de mooie presentatie van Annemarie zeer gewaardeerd
hebben. De Nieuwjaarsbijeenkomst is matig bezocht. Kwamen we vorig jaar met 22 mensen bij elkaar, nu was dit
de helft van het aantal. Toch vonden de deelnemers de wandeling door Zutphen boeiend en was de koffie met.. in
het Volkshuis lekker. Ook de avond van 22 januari werd heel matig bezocht. In totaal waren er 11 deelnemers,
waarvan er 9 vaste leden waren. Leo Knol had een prachtige lezing met zeer fraaie dia’s. Een verslag van de
lezingen vindt u in deze Quadrifolia. Ik vind het erg spijtig dat er niet meer mensen komen op de lezingen, het zet
mij aan het denken of we in deze omvang de avonden wel door moeten zetten, Er moet veel georganiseerd worden
door verschillende personen en de spreker heeft zich doorgaans uitstekend voorbereid. Dus beste mensen, denk aan
de data en aan de mensen die wat voor jullie willen verzorgen!
In deze convo zal ik ook iets schrijven over ons project Natura 2000, wel heb ik dan al mensen benaderd die mee
willen doen in ons project. Mocht ik iemand vergeten zijn die eveneens graag meedoet, meld u aan. Dat kan
uiteraard altijd.
We hopen en wensen dat de leden die mee kunnen doen, komen. Van harte uitgenodigd!!
Uw voorzitter: Klaske ten Grotenhuis
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Colofon
KNNV in vogelvlucht
5 april – Excursie Boetelerveld
19 april – Excursie Rijsterborgherpark en
begraafplaats
23 april – Kleine excursie naar landgoed de
Kranenkamp
10 mei – Vogelexcursie Oostermaet
14 mei – Kleine excursie Traasterbos
24 mei – Fietsexcursie vistrappen
11 – 14 juni – Voorjaarskamp Kaufungen
13 juni – Gewestelijke themadag De Wieden
25 juni – Kleine excursie Nijendal
28 juni – Excursie Leusvelt te Brummen

Informatie KNNV afd.: Deventer:
http://www.knnv.nl/deventer
Secretaris:
Ria de Oude-de Wolf, Hemeltjenskampweg 5, 7431
CB Diepenveen; secretaris@deventer.knnv.nl
Penningmeester en ledenadministratie:
Bob Maks, De Heuvel 34, 7413 AX Deventer
0570-610266, penningmeester@deventer.knnv.nl
Triodosbank, 78.67.10.438, t.n.v. KNNV afd.
Deventer te Deventer.
Opmaak en layout Quadrifolia:
Roel van Schaik; roelvanschaik@xs4all.nl
Sluitingsdata voor kopij:
Nummer 3 verschijnt eind juni 2009.
Kopij dient voor 20 mei bij onderstaand adres te
worden ingeleverd: Dick Steenstra, Rijsweerdsweg
30, 7412 WG Deventer; dicksteenstra@hetnet.nl
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