Quadrifolia

Afdeling Deventer

Excursie naar de Kootwijkervennen
Zondag 11 oktober 2009, 10.00 uur.
Kootwijk op de Veluwe is vooral bekend door zijn
heide en de zandverstuivingen. Was het eerst een woest
gebied, dat door Staatsbosbeheer, door beplanting,
stevig moest worden bestreden, het is nu een gebied
waarvan we de natuurwaarden koesteren.
Ondanks al die droogte zijn er in dit hoge zandgebied
enkele meertjes of vennen. Het Uddelermeer is bij velen
de bekendste van naam, de Gerritsfles en het
Kootwijkerven zijn beslist mooier en van meer
betekenis.
Onder leiding van Harry Weimer maken we wederom
een wandeling rond het Kootwijkerven, de vorige keer
was op 12 september1999.
De wandeling brengt ons door verschillende biotopen
zoals de heide, de zandverstuiving, het dennenbos en
natuurlijk het vennengebied. Alle drie in ons land
levende slangen komen er voor en ook de dodaars en de
boomvalk voelen er zich thuis.
We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats
Caitwickerzand direct onderaan de afrit nr 18 Kootwijk
van de A1. Aanmelden bij Dick Steenstra 0570-619176
of 06-16202617

Paddenstoelenlezing door Herman en Klaske Ten Grotenhuis
Datum : donderdag 15 oktober 2009.
Tijd : 20.00 uur in de Pompe te Wilp.
Op deze avond willen we onze leden informeren over
het Paddenstoelenmeetnet. Hier doen wij nu voor het
2e jaar aan mee, in de jaren 2000 tot en met 2003
hebben onze oud-leden Truus de Fluiter en Mary van
Saane dezelfde locatie gemonitord. Wat we doen,
hoe we het doen en welke resultaten dit heeft, willen
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we jullie graag tonen aan de hand van een Powerpoint
presentatie.
Vervolgens gaan we in op het Basisrapport Rode Lijst
Paddenstoelen van Eef Arnolds en Mirjam Veerkamp,
verschenen in 2008. Zij geven aan welke trends er zijn
in de Paddenstoelenflora.
Na de pauze tonen we nog wat vondsten die we de
afgelopen jaren hebben gedaan met de Vrije
paddenstoelenwerkgroep Zuidoost Veluwe. Er is een
aantal zeer bijzondere vondsten gedaan, tijdens de
afgelopen jaren hebben we daar zeker over verteld,
maar dan in de informele sfeer. Nu willen we die
vondsten wel eens laten zien en vertellen hoe het komt
dat er zulke mooie dingen worden gevonden tijdens
“gewone” woensdagochtendexcursies.
We hopen dat veel leden hun belangstelling willen
tonen voor ons onderwerp.
Vooraf aan de lezing is er een korte ledenvergadering,
zie hiervoor een uitnodiging elders.

Kleine excursie landgoed Groot
Lankhorst
Datum : donderdag 22 oktober 2009, 14.00 uur.
Plek
: Wildbaan in Wesepe.
Excursieleider: Dick Steenstra.
Deze middag gaan we wandelen op Landgoed Groot
Lankhorst. Dit gebied ligt ten noorden van Landgoed
Boxbergen in Wesepe. Het is een afwisselend gebied
met hoge zandruggen en lagere broeklanden. Op
sommige plaatsen kan het erg modderig zijn!

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).
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De parkeerplaats is vanuit Deventer bereikbaar via de
Raalterweg en in Wesepe de afslag Olst en Broekland te
nemen. Dit is de Boxbergerweg. Na 1,5 km rechtsaf
slaan, dit is een verharde weg. Na 200 m. is de
parkeerplaats bij de Natuurcamping.

Paddenstoelenwandeling op de
Gorsselse Heide
Datum : zondag 1 november 2009.
Tijd
: 10.00 uur.
Plek
: kartbaan aan de Elzerdijk.
Deze keer gaan we, samen met de IVN, kijken op de
Gorsselse hei. Het bos rondom de heide is bekend om
zijn vele soorten paddenstoelen. Bij de berken
verschijnen altijd massa’s Vliegenzwammen, maar ook
de Boleten, Melkzwammen, Russula’s en Bovisten zijn
er in grote aantallen aanwezig.
Ook worden er bijzondere soorten gevonden, zoals:
Varkensoor, Oorlepelzwam, Plooivlieswaaiertje en zo
zijn er nog een heel aantal te noemen.
Dus een mooie gelegenheid om de bekende soorten
weer eens te herhalen en wat bijzondere soorten voor
het eerst te bekijken.
Herman en Klaske ten Grotenhuis doen de rondleiding
en deze zal om 13.00 beëindigd worden.

Kleine excursie naar Hackfort
Datum: donderdag 12 november 2009.
Tijd: 14.00 uur.
Plaats: parkeerplaats aan de Baakseweg in Vorden.
Hackfort is één van de fraaiste landgoederen in de
Achterhoek en vanmiddag maken we hier onder leiding
van Koos Anema een herfstwandeling. Vroegere
eigenaren hebben het gebied met veel liefde voor het
oude kleinschalige landschap beheerd en de
tegenwoordige eigenaar Natuurmonumenten borduurt
hierop voort. Bossen, akkers en weiland wisselen elkaar
af en de oude watermolen maakt het plaatje compleet.
We hopen nog mooie herfstkleuren en paddenstoelen te
zien.
Aanmelden bij Koos Anema, tel. 0575 431821 of Dick
Steenstra, tel. 0570 619176.

Lezing Leesbaar Landschap
door Kees De Heer
Datum : donderdag 19 november 2009.
Plek : de Pompe, Dorpsstraat 41, Wilp Gld.
Tijdstip: 20.00.

Op deze donderdag gaat Kees de Heer ons het begrip
Leesbaar Landschap uitleggen. Kees is bioloog en lid
van de KNNV afdeling Amersfoort.
Leesbaar Landschap is een methode om naar het
landschap te kijken vanuit vier verschillende optieken,
met vier verschillende brillen als het ware. Door die
vier brillen lees je de samenhangen in het landschap.
Elk landschap heeft zijn eigen samenhangen, zijn eigen
verhaal, zijn eigen identiteit. Als de samenhangen erg
zwak zijn of flink verstoord, dan vinden we het
landschap lelijk of ‘verrommeld’. Als de samenhangen
sterk zijn en we horen op veel plekken sterke verhalen,
dan vinden het bijbehorende landschap fraai.
Als je een nieuwe omgeving gaat verkennen, dan ga je
op zoek naar karakteristieke elementen. Je zoekt
herkenningspunten, ankers, kenmerken die je helpen
om je te oriënteren. Je gaat het landschap lezen.

Ganzenexcursie langs De IJssel
Datum : zondag 22 november 2009.
Excursieleider Ronald Groenink.
Tijdstip : 09.00.
Het is weer de goede tijd om ganzen langs de IJssel
waar te nemen. We vertrekken om 09.00 uur vanaf het
Postiljon-Mercure Motel in Deventer en gaan proberen
ganzen te vinden langs de IJssel in de Ravenswaarden
te Gorssel en bij Cortenoever (Brummen). We gaan per
auto en het betreft een halve dag excursie, die
omstreeks 12.30 uur weer afgelopen is. Naast de ganzen
is er natuurlijk aandacht voor het andere waterwild
zoals eenden en zwanen, ook de overige soorten vogels
komen aan de beurt.
Aanmelden bij Dick Steenstra 0570-619176 of 0616202617.

Lezing 'de wilde orchideeën van
noordwest-europa'
Datum : donderdag 10 december 2009.
Tijdstip: 20.00.
Plek : Stichting de Ulebelt, Maatmansweg 3, 7425NC
Deventer.
Dat is de titel van een unieke diaserie, die Ruud Knol
heeft samengesteld over één van de meest wondere en
kleurrijke plantengeslachten van de wereld: orchideeën.
Momenteel bestaan er zo’n 25.000 soorten, waarvan het
merendeel te vinden is in de (sub)tropen. Europa
herbergt altijd nog circa 360 soorten. In de serie
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bezoekt u o.a. het kustgebied van Holland en Zeeland.
De Waddeneilanden herbergen vaak grote populaties,
soms direct langs de fietspaden te bewonderen. Wist u
dat in het Lauwersmeergebied meer dan 250.000 ex.
voorkomen van de Rietorchis? We nemen ook een
kijkje in hét bolwerk, te weten Zuid-Limburg.
Bovendien mocht hij fotograferen in beschermde
natuurgebieden van unieke schraallanden, zoals deze
nog schaars voorkomen in het midden en oosten van
ons land. Wat het buitenland betreft: de Duitse Eifel is
één van de belangrijkste vindplaatsen
(momenteel komen er meer dan 30 soorten voor). Dat
geldt ook voor Lotharingen (Noordoost-Frankrijk) en
Zuid-België, waar we wandelen door zowel kletsnat als

kurkdroog terrein (de fameuze kalkgraslanden), met
schitterende soorten als Soldaatje, Poppenorchis,
Bokkenorchis en Vliegenorchis. En wat te denken van
de uiterst zeldzame Spookorchis, die zeer wispelturig is
in zijn voorkomen en soms pas na jaren weer eens zijn
gezicht laat zien! Door hun vormen en kleuren trekken
orchideeën vaak bijzondere vlinders aan. Door hun
merkwaardige bouw hebben orchideeën een bijzondere
aantrekkingskracht op hun bestuivers, zoals diverse
insecten. In haarscherpe beelden krijgt u zowel de
natuurlijke omgeving van de orchidee te zien, alsmede
markante macro-opnamen van de bloemen. U krijgt
veel informatie over de verspreiding en over de
achteruitgang, die geïllustreerd wordt aan
de hand van verspreidingskaartjes.

Terugblik
Excursie naar het Traasterbos

Excursie naar Het Nijendal

14 mei 2009, excursieleider was Kees Gaaikema.
Aantal deelnemers: 11.

25 juni 2009, excursieleider: Koos Anema, aantal
deelnemers: 12.

Tot voor 16 jaar was Kees boswachter in het
Traasterbos bij Bathmen en vandaag laat hij zien waar
hij gewerkt heeft. Het gebied is in die 16 jaar erg
veranderd, veel droger geworden.
We lopen eerst een stuk over de grens tussen Bathmen
en Diepenveen. Van oorsprong kwam uit dit bos veel
hout voor de ovens van bakkers. Het bos bestaat uit
verschillende stukjes en bij het planten werd er op de
hoek van een stukje vaak één exemplaar van een
bijzondere boomsoort geplant.
Een Douglas geeft mooi hout en ruikt wat naar
citroen/sinaasappel. Ook een Taxus geeft mooi hout,
groeit langzaam.
In principe is de afstand tussen bomen 6 meter als ze
worden geplant. Bomen voor lanen worden speciaal
daarvoor gekweekt. Zaailingen uit het bos geven een
veel slechter resultaat. Vroeger hadden mensen een
voerakker met bijvoorbeeld Boekweit en Aardperen.
Van de laatste zagen we nog enkele exemplaren staan.
Verdere waarnemingen: Meikever, Oranjetipje,
Citroenvlinder, Koningsvaren, de enige Grove den in
het hele gebied, Peterselievlier, Eikvaren,
Grootbloemmuur, Havikskruid en Salomonszegel.
Kees wordt hartelijk bedankt voor deze excursie en we
hopen dat hij ons in de toekomst nog meer van deze
omgeving zal laten zien!

Op deze mooie zomerse dag gingen we naar het
Nijendal. In de aankondiging van de excursie had Koos
al iets over dit landgoed geschreven. Onder andere dat
het een gevarieerd landschap was en daar hebben we
erg van genoten. We hoorden de Geelgors een hele tijd
en zagen uiteindelijk zagen we deze ook.
Koos vertelde dat je de Haagwinde, als de plant geen
bloemen heeft, kunt herkennen aan het feit dat de hoek
tussen het blad en het bladsteeltje 90 graden is.
De Gehakkelde aurelia, het Groot dikkopje en het Bruin
zandoogje lieten zich bewonderen. De Graafbijtjes
waren ook druk in de weer op de paden. Een
Vierbandboktor kruiste tevens ons pad evenals de
Oeverlibel en de Schorpioenvlieg.
Een prachtige rups bleek van de Rietvink, een
nachtvlinder, te zijn.
Aan planten ontdekten we het o.a. de volgende:
Tijmereprijs, Speerdistel, Smalbladige wikke,
Biggekruid (te herkennen aan een rozet van bladeren),
Stijf havikskruid, Akkerkool en Bitterzoet.
Het was een heerlijke wandeling waarbij onderweg veel
te zien was. Het bovenstaande is maar een greep uit
alles wat er was! Koos werd aan het eind dan ook
hartelijk bedankt voor het organiseren van deze
excursie.
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Excursie naar Het Leusveld
te Brummen
28 JUNI 2009, aantal deelnemers: 11.
De wandeling was mede bedoeld als
voorbereiding op de publiekswandeling van 5
juli in het kader van Natura 2000.
11 personen namen deel, waarvan er 2 van de
afdeling Apeldoorn.
Dolf Logeman gaf een toelichting op het project
Natura 2000 en Ruud Knol leidde ons via mooie
lanen en paden rond op het landgoed.
Het landgoed is een van de 162 Natura 2000
gebieden in Nederland. Deze gebieden zijn
aangewezen door de regering en staan op de lijst
van Europese natuurgebieden. Als een gebied
wordt aangewezen als Natura2000-gebied
moeten maatregelen worden genomen waardoor
soorten dieren of planten die er voorkomen of
-kwamen, in het gebied blijven of zich er weer
kunnen vestigen.
Voor de Brummense landgoederen gaat het om
de Kamsalamander en de Drijvende
waterweegbree. De habitats zijn: zwak
gebufferde vennen, heischrale graslanden,
vochtige heiden, blauwgraslanden,
pioniervegetaties met snavelbies, en
beekbegeleidende bossen.
De laatste geldt voor Het Leusveld en landgoed
Voorstonden. De andere zijn meer toegespitst op
de Empese en Tondense heide.

Gevlekte orchis op Het Leusveld (KNNV-excursie 2005;
foto RvS)

De maatregelen, die moeten worden genomen,
worden opgenomen in een beheerplan. Dit wordt
voor particuliere grondbezitters, zoals
Natuurmonumenten, eigenaar van Het Leusveld,
gemaakt in opdracht of door de provincie (Gelderland).
Voordat het beheerplan kan worden geschreven, wordt
eerst een inventarisatie gehouden van welke activiteiten
zijn er in het gebied, wat is het gebruik; hoe verhouden
die zich tot de doelstellingen; wat kun/moet je doen om
de doelstellingen te bereiken; welke activiteiten passen
wel (niet vergunningplichtig) of niet in het kader van de
doelstellingen. De looptijd is 6 jaar waarin de doelen
gerealiseerd moeten worden.
Aan de Kanisstraat op het Leusveld is een plek met een
poel. Deze poel bevat kwelwater en is begroeid met o.a.
Waterviolier. Verder staan er Egelboterbloem,
Valeriaan, Leverkruid en Ijle zegge. In de poel zitten
kikkers en padden. We hebben een groene kikker zien

zitten in de zon en een bruine kikker zien springen. Ook
had een jongetje kleine kikkertjes gevangen voor zijn
vijver.
De mooie lanen zijn rijk aan paddenstoelen in de herfst.
De bospaden zijn flink zonnig doordat de bomen langs
de paden gekapt zijn en er een mooie mantel en zoom is
ontstaan. Hierdoor is er een rijk insectenleven mogelijk.
We hebben veel dagvlinders gezien, veel Bruine
zandoogjes, Koevinkjes, Groot dikkopjes, een aantal
Klein geaderde witjes, Citroenvlinder, Gehakkelde
aurelia en de Kleine ijsvogelvlinder. Aan de Kanisstraat
is nog een Eikenpage waargenomen.
De struiklaag bevat veel mooie plantensoorten zoals
Bitterzoet, klaversoorten, Koekoeksbloem.
In het bos komen Dalkruid en Salomonszegel voor.
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Avondexcursie naar De Slenk in
Het Oostermaet
6 AUGUSTUS 2009, excursieleider : Hans Grotenhuis,
aantal deelnemers: 12.
In Quadrifolia nr. 3 stond uitgebreide informatie over
het gebied. Hans Grotenhuis is jarenlang betrokken
geweest, en is dat nog steeds, bij het onderzoek en
beheer van het terrein dat eigendom is van de Stichting
IJssellandschap.
Een ingrijpende maatregel, het dempen van de sloot
door De Slenk, heeft het afgelopen jaar 2008 plaats
gevonden. Hans zag dat maaien geen verder effect had
op de vegetatie. Een andere maatregel zou
waarschijnlijk wel meer effect hebben om het doel, de
verwezenlijking van een Dotterhooiland, te bereiken.
Twee omstandigheden werkten mee om tot de
beheersmaatregel te komen: het hydrologisch
onderzoek dat in het verleden al had plaatsgevonden en
waarbij de grondwaterstromen en waterkwaliteit van
het gebied in kaart zijn gebracht, en de maatregelen van
het Waterschap in de directe omgeving van de Slenk.
Het opstellen van een nieuwe beheervisie voor een
periode van 15 jaar was de directe aanleiding om deze
zaken aan elkaar te koppelen. Hans maakte de
beheerplannen altijd grotendeels zelf, maar de
Beheervisie is uitbesteed. Dit plan is evenwel tot stand
gekomen op basis van de evaluaties die Hans maakte
van de vegetatie van het terrein.
De sloot is gedempt met fijn lemig zand dat moest
worden aangevoerd. Daarbij moest de rij Elzen en het
Braamstruweel wijken, ook werd de laag bagger en blad
weggehaald. Het beoogde
doel, dotterhooiland, lijkt
haalbaar omdat Hans in het
verleden soorten uit de
Dotterbloemvegetaties heeft
gevonden in De Slenk.
Daarnaast kan door een
aangepast maaibeheer de
rand van het bos uitgroeien
met droge ruigtekruiden,
zodat een zoom langs het bos
ontstaat. Deze dient als
verbindingzone voor
insecten.
Recentelijk is een deel van
de Lisdodde uit de poel
verwijderd, het tijdstip van
de werkzaamheden vraagt
veel nadenken, niet te vroeg,
dan zijn de larven van

libellen nog aanwezig, niet te laat, anders zijn de
amfibieën zich al aan het ingraven. Doordat de oever
weer kaal werd, zijn pioniersoorten als Borstelbies,
Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw weer
verschenen.
We zien verschillende groepen heidevegetatie. Hieruit
verwijdert Hans in de winter de opslag van
verschillende bomen als Berk, Grove den en Lijsterbes.
Dit kleinschalige onderhoud doet hij nog steeds zelf, het
maaien en afvoeren van het maaisel wordt gedaan door
een aannemer op advies van Hans. Het maken van
afspraken hiervoor vergt veel tijd, evenals het
voorlichten van degene die de taak moet uitvoeren. De
uitvoerder is vaak de belangrijkste man om tot de juiste
aanpak te komen.
Sommige delen worden jaarlijks gemaaid, Hans zet
piketpaaltjes waar de aannemer niet mag maaien,
bijvoorbeeld waar zich Dubbelloof of Koningsvaren
ontwikkelt. Of waar Lijsterbes geplagd moet worden.
Andere delen hoeven minder gemaaid, bijvoorbeeld het
schrale deel met o.a. Tormentil en Schapenzuring. Hier
vliegt de Aardbeivlinder. Van deze kwetsbare en
zeldzame soort is een levensvatbare populatie in de
Slenk aanwezig.
Verder is de Slenk zeer vlinderrijk, we zagen
bijvoorbeeld Bruine zandoogjes, Icarusblauwtjes,
Bandheidelibellen en een paar Wespspinnen. Ook
weten we dat er veel mooie paddenstoelen groeien, o.a.
wasplaten en heideknotszwammen.
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Excursie met de boswachter
naar Het Wisselse Veen en De
Tongerense Heide
16 AUGUSTUS 2009, aantal deelnemers: 9.
Om 10 uur staan 9 leden op de parkeerplaats in Wissel
klaar om met boswachter John ter Horst van het Gelders
Landschap de Tongerense heide en het Wisselse veen te
bezoeken. Het is een prachtige dag, zonnig en niet te
warm met een verfrissend briesje. John is een bespraakt
mens, hij weet veel te vertellen over de natuur en de
gevolgen van het ingrijpen door de mens. Daarbij steekt
hij een eigen mening niet onder stoelen en banken.
Allereerst laat hij ons veel geknakte takken van de
Lijsterbes zien, gevolg van vraat door Edelherten. Ook
zien we wroetplaatsen van Wilde zwijnen die de
wortels van Adelaarsvaren hebben opgegraven om te
eten. Hij vertelt dat de varkens het dit jaar moeilijk
hebben, te merken aan het aantal biggen per worp, nu 3
tegenover gemiddeld 4 à 5, en het vetgehalte bij gedode
dieren.
Een ander verhaal is het plaggen van heide, nu vooral in
kleine delen, zodat het resultaat van het plaggen op
kleine schaal bekeken kan worden en de heide meer
structuur blijft houden. Ook kunnen kleinere dieren
gemakkelijker wegkomen. Op de heide leven reptielen
als: zandhagedissen, adders, gladde slangen,
ringslangen en hazelwormen.
Terwijl we genieten van een kopje koffie vliegen er 3
boomvalken over, we horen en zien de raaf en later zien
we 2 buizerds in de lucht cirkelen. Dat alles nog op de
heide, waar we ook enkele vennen bekijken. Inmiddels

zijn we een Bruin zandoogje, een Kleine vuurvlinder en
meerdere Distelvlinders gepasseerd.
Op een plaats laat GL de dennen in de heide staan. Men
wil bekijken hoe de ontwikkeling van dit gedeelte gaat.
Ook is GL minder geneigd de zgn. exoten te vervangen
door inheemse bomen. We bekijken een bosgedeelte
met Grove den van zeker een eeuw oud. Het zou
jammer zijn deze nog goede dennen te verwijderen.
Wel is er opslag van Amerikaanse vogelkers, en
eveneens van berk. Eiken krijgen geen kans in dit deel,
deze worden gegeten door de edelherten.
John kan veel vertellen over de manier waarop dieren
hun voedsel zoeken en eten. GL heeft de Schotse
hooglanders uit hun gebieden gehaald en vervangen
door Heidekoeien, die het gras wel tussen de heide
vandaan halen.
Nadat we de heide verlaten hebben, komen we op het
natte gedeelte van het Wisselse veen. Inderdaad vinden
we hier Veenmos met zelfs het Veenmostrechtertje, een
Rode lijstsoort uit de familie van de Wasplaten
(paddenstoelen). Verder vliegen er 3 Watersnippen op
en zien we een Zilverreiger.
Ook kunnen we nu de Verloren beek goed bewonderen,
vooral de kwel die hier uittreedt. In het voorjaar staan
hier orchideeën.
Al met al een prachtige wandeling waarin we veel
informatie kregen van de boswachter en hij de groep
complimenteerde met de gestelde vragen en de inbreng.
Jammer dat niet meer leden van de gelegenheid gebruik
maakten om een dergelijke excursie mee te maken.
Tot slot een oproep: mocht u mee willen en u hebt geen
vervoer, laat het weten aan de natuurhistorisch
secretaris, we zoeken dan een oplossing zodat iedereen
die graag mee wil ook mee kan!

Nachtvlinderen bij Harry en Annelies Groenink
21 AUGUSTUS 2009, aantal
deelnemers : 8.

Nachtvlinder: tau-vlinder (foto RvS)

Voor deze vrijdagavond waren de
weersvoorspellingen niet al te gunstig,
maar we hebben het droog gehouden.
Net als vorige jaren was het wederom
reuze gezellig aan de Langenbergerweg.
Er kwamen weinig nachtvlinders te
voorschijn maar Harry wist ons met zijn
vele verhalen weer de nodige kennis bij
te brengen. “Wat zeldzaam is moet
zeldzaam blijven.”
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Verenigingszaken
Van de voorzitter
Als ik dit stukje schrijf is het nog volop zomer. De vlinders zijn actief en vooral de Distelvlinder is dit jaar in grote
aantallen naar ons land gekomen. Veel waarnemingen van Koninginnepages zijn gedaan en ook andere bijzondere
soorten zijn gezien. Op het Leusveld hebben we inderdaad genoten van de vlinders, o.a. de Kleine ijsvogelvlinder.
In Kaufungen is de Grote ijsvogelvlinder door de kampdeelnemers gezien, een geweldig mooie waarneming, naast
natuurlijk alle andere belevenissen daar.
Deze Quadrifolia zal in oktober verschijnen. Dan begint het najaar/winterseizoen voor de afdeling met lezingen in
de Pompe en natuurlijk nog enkele excursies. Dick Steenstra heeft met zijn ondersteunende groep weer veel moois
op het programma gezet. Vooraf aan de eerste 2 lezingenavonden is er een zeer korte ledenvergadering gepland om
de statuten vastgesteld te krijgen. In principe heeft de afdeling geen eigen statuten gehad, dit is wel zeer wenselijk
omdat bestuursleden anders individueel aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden. Over het hoe en wat kunt u
in de uitnodiging lezen.
Onze samenwerking met het IVN lijkt goed te gaan, we proberen om in elk geval per kwartaal een lezing en een
excursie gezamenlijk te organiseren. Dat leidt tot een groter aantal belangstellenden voor zowel de lezing als de
excursie en dat verhoogt het enthousiasme voor de natuur. We hopen dat onze leden zich vaak laten zien op de
avonden en zo mogelijk op de excursies. Daarom zullen de korte excursies op de donderdagmiddag voorlopig
worden voortgezet, zodat onze leden die geen lange wandelingen kunnen maken of op zondag verstek moeten laten
gaan, de middagen mee kunnen.
Mocht u mee willen, maar u hebt geen vervoer naar de startplaats, meld dit bij Dick en we zoeken voor u naar een
oplossing.
Iedereen weer een goede tijd gewenst.
Uw voorzitter: Klaske ten Grotenhuis
PS. Dick Steenstra heeft aangegeven dat hij het komende jaar 2010 wil stoppen met het werk voor ons bestuur. We
zijn dringend op zoek naar een nieuwe natuurhistorisch secretaris, de meest belangrijke functie in het bestuur.
Gelukkig kan de nieuwe man/vrouw rekenen op hulp van een bijzonder ervaren groepje leden, zodat hij/zij het
werk niet alleen hoeft te doen en tijd krijgt om te groeien in de functie. Wie is bereid Dick op te volgen? Laat het
weten aan de bestuursleden, zie de colofon.

Nieuwe statuten
Het vorige bestuur is gevraagd of zij de statuten wilden aanpassen aan de huidige vereisten van het Hoofdbestuur.
Inmiddels zijn de statuten volgens dit model gewijzigd en moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.
Dit wil het bestuur van uw afdeling doen op 15 oktober 2009, voorafgaand aan de lezing.
Wij verwachten dat het vereiste aantal leden van de afdeling niet aanwezig zal zijn, (2/3 van het aantal leden van de
afdeling) zodat er op 19 november 2009 een volgende ledenvergadering belegd is, waar we niet gebonden zijn aan
het aantal aanwezige leden. Ook dan zal de korte vergadering voorafgaan aan de lezing.
Wilt u de ontwerpstatuten vooraf ontvangen, dan kunt u dat bij de bestuursleden aanvragen per mail of telefonisch.
U krijgt ze per mail of per post aangeleverd.
In elk geval zullen de ontwerpstatuten op de avonden zelf ter inzage liggen.
Als de vergadering deze ontwerpstatuten vastgesteld heeft, wordt het geheel opgestuurd naar het landelijk bestuur
en samen met andere afdelingen kunnen ze door de notaris worden vastgesteld. Dit drukt de kosten voor de
afdeling. We hopen in 2010 nieuwe statuten te hebben.
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Bestedingsdoelen gezocht voor gelden van de afdeling
Het bestuur vraagt de leden om suggesties voor het besteden van zogenaamde geoormerkte gelden.
Als afdeling hebben we geld uit het legaat van mej. Ridderink en van de inventarisatie van De Kraaigraaf. We
willen dit geld besteden aan het doel dat de vereniging zich stelt:
– Uitbreiden van de kennis van de leden en verbreiding van die kennis.
– Aankweken van belangstelling voor de natuur, in en buiten de vereniging.
– Bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming.
Als u als lid van de afdeling een suggestie hebt, hetzij voor een goede lezing, interessante excursie of een
natuurbeschermingsdoel, laat het uw bestuur weten. Wij kunnen in overleg met u wellicht de suggestie honoreren.
Ideeën kunnen opgestuurd of telefonisch doorgegeven worden aan de bekende adressen (zie colofon).

Colofon
KNNV in vogelvlucht
Zondag 11 oktober 2009. Excursie naar de Kootwijkervennen
Donderdag 22 oktober 2009. Kleine excursie landgoed Groot Lankhorst
zondag 1 november 2009. Paddenstoelenwandeling op de Gorsselse Heide
Donderdag 12 november 2009. Kleine excursie naar Hackfort
Donderdag 19 november 2009. Lezing Leesbaar Landschap door Kees De Heer (Pompe)
Zondag 22 november 2009. Ganzenexcursie langs De IJssel
Donderdag 10 december 2009. Lezing 'de wilde orchideeën van noordwest-europa' (Ulebelt!)
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