Quadrifolia
Afdeling Deventer

Nieuwjaarsbijeenkomst en
Vogelquiz
Datum : Donderdag 14 januari 2010.
Tijd
: 20.00.
Plek: de Pompe te Wilp.
Deze eerste lezingenavond van het jaar willen we eens
beginnen met een bakje koffie. Daarna gaat Ronald
Groenink de vogelkennis van onze KNNV-leden testen
dmv een leuke vogelquiz. Hij zal met behulp van een
powerpoint-presentatie de vragen presenteren. Voor de
besten onder ons zijn een paar leuke prijzen
beschikbaar. Dit alles wordt gelardeerd met een hapje
en een drankje.

Kleine excursie naar de
Friezenberg
Datum : Donderdag 21 januari 2010
Tijdstip: 14.00 uur
Excursieleidster: Eefke van Schaik
Vandaag gaan we een wandeling maken rond de
Friezenberg op de Borkeld tussen Markelo en Rijssen.
Het hoogste punt ligt 40 meter boven de zeespiegel en
40000 jaar geleden begroeven de mensen hier hun
doden. Dit is nog te zien aan de gerestaureerde
grafheuvel.
Vanaf dit punt kunnen we genieten van een mooi
uitzicht. Verder gaat de wandeling langs een onlangs
afgeplagd stuk weiland, waar in de toekomst weer
o.a. Struikheide, Dopheide, Zonnedauw en misschien
Jeneverbessen zullen gaan groeien.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur, we
starten op de parkeerplaats aan de oude Rijssenseweg
te Markelo.
Aanmelden bij Dick Steenstra 0570-619176 of 0616202617.
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Excursie naar De Ooijpolder
Datum : Zondag 31 januari 2010.
Tijdstip. 08.00.
Plek : Mercure Motel te Deventer.
Excursieleider: Ronald Groenink
Ook in het voorjaar is het leuk om op zoek te gaan naar
watervogels, nu eens niet langs de IJssel maar bij de
Waal, oftewel de Ooijpolder.
Niet alleen wintergasten, maar ook de eerste
voorjaarsgasten zoals de Grutto hopen we te gaan zien.
Het is een halve dag excursie.
Aanmelden bij Dick Steenstra 0570-619176 of 0616202617.

Lezing in samenwerking met het
IVN in De Ulebelt over de
bescherming van weidevogels
op de Wilpse Klei
Datum : Donderdag 11 februari 2010.
Tijd
: 20.00.
Spreker: Cor Heidenrijk
Plek: “de Ulebelt”, Maatmansweg 3, 7425 NC
Deventer
Op deze avond zal Cor Heidenrijk ons van alles
vertellen over de weidevogels op de Wilpse Klei. Cor
doet daar al jaren aan de bescherming van weidevogels.
Hij zal ons tijdens zijn presentatie meenemen

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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gedurende ongeveer een half jaar, van januari tot
juni/juli en daarbij alle stadia, die de weidevogels
doormaken, belichten. Uiteraard komen ook de
verhoudingen tot de omgeving aan bod; en dat heeft
alles te maken met de gebruikers van het land waar de
weidevogels hun nesten hebben en ook met predatoren
als vos, kraai, hermelijn en anderen. Er zal ruime
gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en discussie.

Kleine excursie naar het Grote
Veld in Lochem
Datum: Donderdag 18 februari 2010.
Tijd: 14.00 uur.
Excursieleider: Riki Webbink.
Het Grote Veld is op één na het grootste natuurgebied
van Nederland. Vanaf het Grote Veld was er vroeger
zicht tot aan Vorden, Lochem en Almen, totdat deze
open heidevlakte rond 1920 werd bebost met Lariks,
Douglas, Fijnspar en Grove den. Nog altijd domineren
deze bomen het Grote Veld. Natuurmonumenten brengt
daar verandering in. Geleidelijk wordt van het
overwegend donkere en eentonige naaldbos, een
gevarieerd natuurbos gemaakt, waar weer streekeigen
bomen, planten en struiken groeien. Hier en daar liggen
nog enkele heideveldjes met Dop-en Struikheide en wat
Vliegdennen en Jeneverbesstruiken. Op sommige
plaatsen groeit zelfs de zeldzame Klokjesgentiaan. We
maken een wandeling van plm. Anderhalf uur en starten
bij café-restaurant De Zonnebloem aan de weg van
Lochem naar Zutphen. Na de rotonde aan het eind van
de rondweg om Lochem het eerste café links van de
weg.
Aanmelden bij Dick Steenstra 0570-619176 of 0616202617.

Excursie Ossenwaarden en
Stadslanden Deventer
Datum : Zondag 28 februari. 2010.
Tijd
: 10.00.
Plek : Parkeerplaats Ossenwaarden in Deventer bij de
spoorbrug.
Excursieleider: Dick Steenstra.
Op deze zondag starten we bij de spoorbrug voor een
twee uur durende wandeling. Eerst lopen we over de
dijk en van daaruit hebben we een uitstekend uitzicht op
de vogels die zich in de Ossenwaarden bevinden. Na

hier te zijn uitgekeken, gaan we de stadslanden in. Dit
is een akkerweidegebied waar voornamelijk graan en
maïs wordt verbouwd in de zomermaanden. Vroeger
werden deze gronden gebruikt door de stadsmensen om
producten te verbouwen voor eigen gebruik of verkoop.
We lopen een gedeelte van het hazepad en het gebied is
eigendom van de Stichting IJssellandschap.
Aanmelden bij Dick Steenstra 0570-619176 of 0616202617.

Ledenvergadering en lezing
over de afbouw van het
ooievaarsstation in Gorssel
door Ronald Groenink
Datum : Donderdag 18 maart 2010.
Tijdstip : 20.00.
Plek: de Pompe te Wilp.
Agenda en notulen van de vorige ledenvergadering
vindt u elders in de convo.
Na de pauze zal Ronald Groenink een lezing geven over
de toekomst van het ooievaarsbuitenstation "'t Zand" te
Gorssel en van de plannen voor de biotoopverbetering
van de Ooievaar in de "oud-gemeente Gorssel". Het ligt
in de bedoeling dat er later in het voorjaar een excursie
in dit gebied volgt om ook daadwerkelijk de
veranderingen in de praktijk ("het veld") te zien..

Kleine excursie naar Huize
Voorst
Datum : Donderdag 25 maart 2010.
Tijdstip: 14.00.
Excursieleider: Jitske Karssenberg.
Parkeren: Voor het hek ingang Huis 't Velde,
Rijksstraatweg 127, Warnsveld.
Het is alweer een paar jaar geleden dat wij een
wandeling maakten rond de Voorst.
Dus wel tijd om het nog eens over te doen, wel wat
vroeg in het jaar, maar, wie weet
wat we nog tegenkomen!
Aanmelden bij Jitske Karssenberg, tel. 0575 526202, of
natuurlijk bij Dick Steenstra,
tel.0570 619176 of 06-16202617
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Excursie naar Bekendelle plus
Dillingbeek
Datum : Zondag 28 maart 2010.
Tijdstip : 09.30 in Vorden.
Excursieleider: Koos Anema
Vandaag gaan we o.l.v. Koos Anema het voorjaar
proeven in 2 prachtige bosgebieden in de omgeving van
Winterswijk.
We beginnen in Bekendelle, een terrein van
Natuurmonumenten, gelegen ten zuiden van
Winterswijk in buurtschap Het Woold. Langs de
Boven-Slinge, een meanderende beek omgeven door
weelderig loofbos, kunnen we mogelijk al bloeiende
Bosanemonen en Sleutelbloemen aantreffen. Verder
komen hier IJsvogel en Grote gele kwikstaart voor.
Vervolgens bezoeken we een prachtig stukje bos van
Geldersch Landschap, het Gossink, gelegen ten oosten
van Winterswijk, richting Vreden. Hier wandelen we
langs een gedeelte van de Willinkbeek, waar
uitgebreide populaties van Bosanemoon en
Bosklaverzuring voorkomen en ook weer Slanke

sleutelbloem te vinden is. Verder is het bos zeer
vogelrijk.
Bij regenachtig weer en hoog water in de beken kunnen
laarzen nuttig zijn. Vanwege de afstand wordt het een
ruime halve dagexcursie, dus brood en drinken
meenemen. De mogelijkheid bestaat, halverwege af te
haken.
Het programma ziet er als volgt uit: We treffen elkaar
om 9 uur 30 op de parkeerplaats van het station in
Vorden (eventueel onderling contact leggen om vanuit
Deventer met elkaar mee te rijden). Het station ligt ten
noorden van de rotonde aan het eind van de bebouwde
kom van Vorden richting Ruurlo, op de kruising van de
Enkweg en de Stationsweg. Vandaar rijden we met zo
min mogelijk auto’s door naar Winterswijk. We zijn
dan rond 10 uur bij de watermolen (restaurant)
Berenschot, Wooldseweg 74, waar de excursie begint,
Na de eerste wandeling bestaat de mogelijkheid in de
watermolen koffie te drinken.
Hierna rijden we naar het Gossink voor het tweede
gedeelte van de excursie.
Opgave bij Koos Anema, tel. 0575 431821 of j.anemaroeleveld@hetnet.nl of Dick Steenstra, tel. 0570619176 of 06-16202617.

Terugblik
hoort de plant bij de rivier de Rijn en is via het water
hier terecht gekomen.

Excursie Ossenwaarden
6 september 2009
Excursieleider: Koos Anema
Deelnemers: 11
Er was een gecombineerde excursie aangekondigd,
vogels en planten, maar door omstandigheden was de
excursieleider voor de vogels niet aanwezig. Gelukkig
waren er ook vogelkenners onder de deelnemers, zodat
uiteindelijk vogels en planten beide aan bod kwamen.
De vogelaars hebben een eigen verslag gemaakt.
De Ossenwaard is een natuurontwikkelingsgebied van
Stichting IJssellandschap en bevindt zich aan de
overkant van de IJssel naast de spoorbrug. Er lopen
Galloways en Konikpaardjes. Regelmatig staan delen
van het gebied onder water en op die manier
verspreiden een aantal planten zich. Gelijk in het begin
zagen we daar een voorbeeld van: de Stekelnoot, soms
Oeverstekelnoot genoemd, soms Late stekelnoot. Maar
bijzonder is dat de plant vorig jaar hier niet is
aangetroffen en er nu een heel veld vol staat. Eigenlijk

Een steeds minder zeldzaam wordend plantje, dat we
aantroffen was het Klein vlooienkruid. Hier en daar een
exemplaar en in een wat lager gelegen stukje meerdere
bij elkaar.
Het was een bewolkte dag met redelijk veel wind maar
toch waren er ook nog vlinders te zien, het Klein
geaderd witje, Distelvlinder, Kleine vuurvlinder, Bont
zandoogje en Gamma-uil kruisten ons pad.
Een greep uit de lijst planten die we hebben gezien:
Mierikswortel, Wilde bertram, Tandzaad,
Zompvergeetmijnietje, Papegaaiekruid, Heksenmelk,
Steenraket, Engelse alant, Kruisdistel, Knoopkruid
enTeunisbloem.
Het was al een prachtige wandeling met veel mooie
waarnemingen, maar toen we aan het eind ook nog een
Lepelaar zagen was het helemaal fantastisch! Klaske
bedankte Koos voor het organiseren en leiden van deze
excursie waar ik (en anderen waarschijnlijk ook) weer
veel van hebben opgestoken.
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Kleine excursie naar het
Linderveld
10 september 2009
Excursieleider: Jan Oosterman.
Aantal deelnemers: 8.
In tegenstelling tot onze andere kleine excursies begon
deze om 10 uur in de morgen. Zowel planten als vogel
en paddenstoel geïnteresseerden waren aanwezig en
iedereen is aan zijn trekken gekomen. Op het pad naar
de eerste plas kwamen we bloeiende Kamperfoelie
tegen. Ook was Hop op bijna alle paden aanwezig. Bij
de plas heeft Jan ons uitvoerig verteld wat er zich
allemaal heeft afgespeeld bij de tot stand koming van
het Linderveld. In eerste instantie wilde de gemeente
Deventer er een industrieterrein situeren, maar na zeer
veel protesten is de gemeente hierop teruggekomen. De
Zandwetering loopt hier dwars doorheen en om het

Natura 2000 Excursie Op
Landgoed Voorstonden
zondag 27 september 2009
Deze excursie was georganiseerd door de KNNV
afdelingen Deventer en Apeldoorn voor publiek. Vanuit
Apeldoorn waren er 3 begeleiders, vanuit Deventer
eveneens 3. Ook boswachter Wilco, lid van de afdeling
Apeldoorn was gekomen om rond te leiden.
Op vrijdagmorgen 25 september waren we als
begeleiders al ontvangen door de boswachters Rob en
Wilco van Natuurmonumenten. Het landgoed
Voorstonden is namelijk eigendom van NM, behalve
het huis en de tuin. Dit is particulier bezit.
De boswachters lieten ons de gebieden zien die voor
Natura 2000 in aanmerking komen. Op Voorstonden
zijn dat de habitats Alluviale bossen of
beekbegeleidende bossen, Pioniersvegetatie met
snavelbies en als soort de Kamsalamander.
Allereerst bekeken we een stukje afgeplagd weiland.
Hierop groeide veel Moeraswolfsklauw en Bleke
moerasbloem. Verder zagen we Echt
duizendguldenkruid bloeien en een aantal zeggesoorten.
Een mooi gebied, niet toegankelijk voor publiek, tenzij
op aanvraag met de boswachter.
De boswachters wezen er ons op hoe duidelijk we
konden zien dat Voorstonden ligt op de grens tussen
Veluwe en de IJssel, de meer naar het westen gelegen

water vast te houden in dit gebied zijn er
overloopkolken aangebracht.
Evenzo was er een vistrap in de Zandwetering
aangebracht.
Gaaien, een torenvalk en boerenzwaluwen vlogen
boven het water.
Na onze wandeling vervolgd te hebben zagen we nog
een bijzonder mooie compositie van Bergvlier, Gewone
vlier en Hop. Ook kwamen we een plek tegen waar net
een vogel was geplukt. Aan paddenstoelen kruisten
onder andere de Stinkzwam, het Koraalzwammetje, een
Valse cantharel en een drietal Vliegenzwammen ons
pad. Tot slot heeft Jan ons nog enige
wetenswaardigheden verteld over de vogelinventarisatie
van de Vogelwerkgroep Bathmen en koffie uitgedeeld
aan iedereen die hier trek in had. Op de terugweg naar
de auto zagen we nog een aantal Witgatjes en
Meerkoeten.
Al met al een zeer geslaagde excursie.
gedeelten liggen hoger dan de oostelijke delen. Vanaf
het afgeplagde gedeelte goed te herkennen.
Voorts gingen we het bos door, waarbij we letten op de
verschillende paddenstoelen die we tegen kwamen, o.a.
de Elzenbundelzwam, een soort van elzenbroekbossen.
Elzenbroekbos en Essen/Vogelkersbossen behoren tot
de beekbegeleidende bossen en waren vroeger zeer nat.
Nu waren deze bossen erg droog, mede veroorzaakt
door de droge periode die achter ons ligt.
In zulke essen/vogelkersbossen hoort ook de Hazelaar
thuis. Rina vond een melkzwam en liet hem aan Ruud
proeven. Inderdaad, de aan Hazelaar gebonden
Vuurmelkzwam, de smaak raakte Ruud de hele dag niet
meer kwijt.
In het bos aangekomen, liepen we richting Oekense
beek. Deze beek voert veel water af, waardoor de
verdroging van het gebied toeneemt. In het kader van
de doelstellingen van Natura 2000 moeten de
beekbegeleidende bossen behouden/bevorderd worden,
het beheer moet gericht zijn op een herstel van de flora
en fauna. Dat houdt voor NM in dat de naaldbomen
moeten worden gekapt en de waterstand omhoog moet.
Hiervoor is overleg met het waterschap nodig. Dan
kunnen Essen, Elzen en Vogelkers weer gaan groeien
en kan de overige flora als Bosanemoon, Muskuskruid,
Dalkruid en Salomonszegel weer terugkomen.
Ook de bijbehorende fauna: Wielewaal, Nachtegaal en
Kleine ijsvogelvlinder krijgen weer meer kansen in dit
gebied.
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Wel zagen we nu op de bospaden veel Gele ringboleten,
begeleider van Lariks. Het is te hopen dat aan de andere
kant van het bospad de Lariksen behouden blijven. We
vonden enkele planten van het Fraai hertshooi, te
weinig om voortbestaan te garanderen.
Tot slot brachten de boswachters ons naar de poel waar
de Kamsalamander nog voorkomt. De poel is zeer
geschikt voor deze diersoort, in het midden bevinden
zich twee eilandjes met dichte bosschage. Verder is er
in de omgeving voldoende schuilgelegenheid waar de
Kamsalamander zich vanaf de zomer weer kan
terugtrekken en voedsel kan vinden. In de omgeving
zijn eveneens een aantal poelen gegraven, zodat
uitwisseling tussen de soorten plaats kan vinden.

plaats bij bomen. NM wil de bomen in de lanen binnen
10 jaar vervangen. We hopen dat dit geleidelijk en
zorgvuldig gebeurt, zodat de paddenstoelen behouden
kunnen blijven. Behalve de Eikhaas en de Wortelende
boleet vonden we op zondag onder anderen de
Heksenboleet en het Varkensoor.
We zijn de boswachters erkentelijk voor hun bijdrage
en tijd. Op zondag hebben we veel gehad aan hun
verhaal en konden het kwijt aan 25 bezoekers die we in
2 groepen hebben rondgeleid.
Vooraf aan de rondleiding is iets verteld over de KNNV
en hebben we folders uitgedeeld van deze vereniging,
evenals de folders van Natura 2000 en de Brummense
landgoederen. Allen hebben een enquêteformulier
meegekregen.

De lanen van het landgoed zijn zeer geschikt voor
paddenstoelen, vooral mycorrhiza soorten vinden er een

Excursie Kootwijkervennen
11 oktober 2009
Excursieleider: Harry Weimer
Aantal deelnemers: 14
Buienradar beloofde ons een excursie met weinig of
geen regen en heeft dat ook waargemaakt. Helder weer
was het niet maar het paste prima bij de toch een beetje
mysterieuze sfeer van het gebied.
Het is een heuvelachtig terrein doordat het van
oorsprong een stuifzandgebied is. Inmiddels is het
begroeid en dus geen stuifzand meer. Van de
Jeneverbesstruiken hebben we verschillende varianten
gezien. Gewone volwassen struiken maar ook restanten
van struiken die de brand van een aantal jaren geleden
niet hebben overleefd. En het meest bijzondere was wel
dat er jonge struikjes staan. Tot voor kort dacht men dat
de Jeneverbes zich in Nederland niet voortplant maar
her en der zijn nu toch jonge struikjes te vinden.
Voor de lunchpauze had Harry een plekje bij het ven
uitgezocht en konden we onze broodjes eten met een
prachtig uitzicht.
Langs de weg bloeide Engels gras en verder in het
gebied zagen we nog Grasklokjes bloeien. Ook de
paddenstoelliefhebbers kwamen aan hun trekken. We
zagen bijvoorbeeld de Gewone cantharel,
Vuurzwammetjes, verschillende soorten Boleten
(Kastanje, Heksen, Koeien en Berken) en
Vermiljoenhoutzwam.

Er waren sporen van een Edelhert, van een Ree en van
woelende Zwijnen. Er waren ook andere sporen
waarover de meningen niet zo éénduidig waren.
Misschien een Das of toch gewoon van een hond.
Aan het eind was er applaus voor Harry voor het
organiseren van deze prachtige tocht.

Waarnemingen tijdens
excursies
Zelf houd ik al een tijdje de waarnemingen bij van de
excursies waaraan ik deelneem. In het vervolg ga ik dat
doen van alle excursies. En daarom wil ik iedereen
vragen, deelnemers en excursieleiders, om
waarnemingen aan mij door te geven. Het liefst een
excel-bestand per mail, post of telefoon.
De bedoeling van het bijhouden van de waarnemingen is, dat
we dan weten wat we vorige keer hebben aangetroffen in het
gebied waar we naar toe gaan. En dat dus kunnen vergelijken
met wat we deze keer tegenkomen. Het gaat dus niet alleen
om de heel bijzondere waarnemingen maar ook om de
gewone.
Het nieuwe jaar is een mooi moment om hier mee te
beginnen en ik ben benieuwd naar de bijdragen van iedereen.
Henny Wassens, Swaefkenstraat 13, 7415 EA Deventer; tel.
0570-676072,
henny_wassens@hotmail.com
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Monitoring Lettelerleide
De Lettelerleide is een watergang die door het
Oostermaet loopt, gedeeltelijk door het bos en
gedeeltelijk door het boerenland. Het was altijd een
“standaard waterschaps-watergang”, dus een goot met
steile oevers om het water zo snel mogelijk af te voeren.
Daar is nu verandering in gekomen. Het waterschap
Groot-Salland en Stichting IJssellandschap hebben
samen de Lettelerleide een meer natuurlijk karakter
gegeven: oevers verflauwd, profiel breder gemaakt,
verondiept en (al eerder uitgevoerd) stuw vervangen

door cascade van stenen. Belang van het waterschap is
een verbeterde waterhuishouding (water langer
vasthouden en vergroting van de waterberging) en het
belang van IJssellandschap is het vergroten van de
kansen voor de natuur. De KNNV heeft indirect ook
belang bij dit project omdat de wijziging van de
waterhuishouding een gunstige invloed heeft op de
waterhuishouding in de Slenk. Het project is dit jaar
gereed gekomen.
Na uitvoering van dit soort maatregelen, ontstaat er
voor de vegetatie een “maagdelijke” uitgangssituatie
waarin de vegetatie een snelle ontwikkeling doormaakt:
de successie. Het volgen van de successie (monitoring)
is niet alleen leuk werk, maar ook nuttig t.b.v.
toekomstig beheer en je kunt er lering uit trekken voor
wat betreft de relatie tussen de maatregelen en de
ontwikkelingen. Vanwege het belang van deze maategel
voor de Slenk, heb ik IJssellandschap aangeboden de
monitoring van de vegetatie te gaan doen. Daarbij kan

ik heel goed hulp gebruiken van andere KNNV leden.
Waar gaat het om bij dit onderzoek.
Het is een langlopend project; hoe lang kan ik nog niet
zeggen want dat hangt van de ontwikkelingen af. Het
zal in ieder geval meerdere jaren duren.
Het gaat uitsluitend om de planten (de vegetatie) en
niet om andere soortgroepen zoals vlinders, vogels of
paddestoelen. In een later stadium zal dat wellicht nog
wel een rol gaan spelen, maar vooralsnog niet.
De monitoring vindt plaats door opnames van
proefvlakken; dus geen vlakdekkende inventarisatie van
het gehele terrein. De bedoeling is dat deze
proefvlakken jaarlijks worden opgenomen en daar ook
jaarlijks over wordt gerapporteerd.
Omdat nu nog niet duidelijk is hoeveel
proefvlakken nodig zijn (en ook niet
hoe groot ze moeten zijn) om de
ontwikkeling goed te kunnen volgen, is
de hoeveelheid werk nu nog niet in te
schatten.
Het is dus een geheel ander type
onderzoek dan we in de Kraaigraaf
hebben gedaan. Daarom wil ik het ook
wat anders en vooral meer flexibel
organiseren. Ik wil een werkgroepje
vormen van mensen die een zekere
basiskennis hebben van de flora en die
tijd en zin hebben om meer of minder
vaak een bijdrage in het veld te leveren
aan dit project. Er wordt niet gewerkt
met tevoren vastgestelde data. Ruim
voor een inventarisatiedag zal ik de werkgroepleden
laten weten dat we het veld in gaan en iedereen kan dan
beslissen of hij of zij meegaat. De dagen zijn ook
flexibel: zaterdag, donderdagmiddag of en zomeravond.
Niemand hoeft zich verplicht te voelen. Als niemand
zich meldt, ga ik alleen. Flexibiliteit en maximale
vrijheid voor de deelnemers om te beslissen wel of niet
mee te gaan, zijn de uitgangspunten.
Voor nadere inlichtingen of opgave (graag via e-mail)
voor deelname aan de werkgroep kunt u terecht bij mij.
Daarnaast komt er in de loop van de zomer een excursie
naar dit project. Iedereen kan dan zien waar het om
gaat: hoe ziet zoiets er uit. Ik zal dan ook uitleggen hoe
de monitoring in zijn werk gaat. De excursie wordt in
de convo aangekondigd.
Hans Grotenhuis
Tel. (na 19.30 uur): 0570 656339
e-mail: dalkruid@planet.nl
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Verenigingszaken
Van de voorzitter
Via de convo onder bovenstaande titel wil ik alle leden graag op de hoogte houden van wat er zoal in de afdeling
gebeurt en waar we als KNNV mee bezig zijn. Daarom blik ik terug op het afgelopen seizoen en vooruit naar
alweer een nieuw jaar 2010.
De wandeling op landgoed Voorstonden in het kader van Natura 2000 werd beter bezocht dan die in juni op het
Leusveld, een hele opluchting. De voorwandeling met de boswachters was heel informatief, we dwaalden zelfs
door gebiedjes waar je zonder begeleiding door NM niet mag komen.
De wandelingen, die we zelf organiseren, worden redelijk bezocht. De wandeling op de Gorsselse heide, samen met
leden van het IVN, kreeg heel wat bezoekers. We kwamen zelfs uit boven de 20 deelnemers, een record voor het
laatste jaar. Gelukkig waren er heel wat mooie paddenstoelen te zien en was er veel te vertellen.
Het aantal bezoekers van de ledenvergadering op 15 oktober viel echter erg tegen. 13 personen die onze statuten
moesten vaststellen, te weinig om in een keer de statuten goedgekeurd te krijgen. Op donderdag 19 november
konden we in de herhaling. Gelukkig hadden we wel een paar kritische leden, daarom werd er een aanvulling
gemaakt in het Huishoudelijk Reglement.
Binnen het bestuur hebben we een plan bedacht voor een excursie waaraan vrijwel iedereen zou kunnen
deelnemen. Het leek het bestuur een goed idee om een busexcursie te organiseren met als thema: Landschap. Ook
de lezing van Kees de Heer op 19 november kan bijdragen aan een goede excursie. Leden die mee willen denken
over de inhoud van deze excursie zijn van harte welkom om te reageren.
Op 10 oktober 2010 zal de Dag van de Veldbiologie worden georganiseerd. Dit is een landelijke gebeurtenis, waar
plaatselijke afdelingen gestalte aan kunnen geven. Het bestuur heeft reeds een plan bedacht voor de invulling van
deze dag, dit plan moet nog worden uitgewerkt.
Bob Maks, onze penningmeester, vertegenwoordigt de afdeling in het Deventer Overlegplatform. Jarenlang is Hans
Grotenhuis voorzitter geweest van dit orgaan, Hans heeft inmiddels afscheid genomen. Het Deventer Platform kan
de gemeente Deventer adviseren op het gebied van Natuur en Milieu. Het is belangrijk dat de vereniging deelneemt
aan het Platform. Leden uit de gemeente Deventer kunnen bij Bob terecht voor zaken die hen opvallen in de
gemeente op het terrein van Natuur en Milieu.
Tot slot hoop ik dat alle leden weer actief willen deelnemen aan onze lezingen en excursies, het bestuur spant zich
in om een zo goed mogelijk programma voor te leggen.
Klaske ten Grotenhuis

Van de Penningmeester
Zoals gewoonlijk verzoekt de penningmeester u in januari uw contributie voor het komende verenigingsjaar over te
maken. U bespaart de vereniging veel rompslomp als u dit inderdaad tijdig doet. U krijgt hierover verder geen
bericht en evenmin een acceptgiro. Het lidmaatschap over 2010 is € 28,50 en voor huisgenootleden is dit € 12,50.
Wilt u het verschuldigde bedrag vóór 1 maart 2009 overmaken op het rekeningnummer van de Triodosbank:
78.67.10.438, t.n.v. KNNV afd. Deventer, te Deventer.
Bob Maks, penningmeester van de KNNV afdeling Deventer, telefoon: 0570-610266
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Ledenvergadering 2010
Agenda voor de ledenvergadering van de KNNV afdeling Deventer op 18 maart 2010, 20.00 uur in Dorpshuis De
Pompe in Wilp.
1 Opening
2 Notulen van de ledenvergadering van 19 maart 2009.
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Jaarverslag van de secretaris
5 Jaarverslag van de penningmeester
6 Verslag van de kascommissie
7 Benoeming nieuwe kascommissie
8 Uit het landelijk en gewestelijk overleg
9 Bestuurszaken, verkiezing bestuurslid (leden)
10 Rondvraag
11 Sluiting
Bij punt 4 en 5:
Omdat de kopij ruim voor het einde van 2009 bij de redactie en de drukker moet zijn, kunnen de jaarverslagen van
secretaris en penningmeester niet in deze Quadrifolia worden opgenomen. Beide verslagen worden op de
ledenvergadering ter inzage gelegd. Mocht u eerder inzage willen hebben in de jaarverslagen, meld u dit per Email, dan kunnen wij ze u toesturen als de verslagen klaar zijn.
Bij punt 9: Vorig jaar zou Dick Steenstra al aftreden als bestuurslid, maar gelukkig hebben we Dick bereid
gevonden om nog even aan te blijven. Op dit moment vervult hij de taak als Natuurhistorisch secretaris, daarin
bijgestaan door een klein werkgroepje. Dit is een zeer belangrijke taak binnen onze afdeling. Verder
vertegenwoordigt hij onze afdeling in het gewest. Maar Dick heeft aangegeven dat hij binnenkort toch echt wil
stoppen.
De behoefte aan nieuwe bestuursleden is sinds vorig jaar dus alleen maar toegenomen. Mochten er leden zijn, die
zich kandidaat willen stellen, dan zijn zij dus zeer welkom. Over de taakverdeling binnen het bestuur kunnen we
nader overleggen. Wij hopen dat twee leden zich aanmelden, zodat wij hen op de vergadering voor kunnen dragen
als nieuw bestuurslid.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING 2009
Verslag van de jaarvergadering op 19 maart 2009 van de KNNV, afdeling Deventer
Aanwezig: H. Grotenhuis, L. de Oude, J. Algra, N. Algra, R. Groenink, E. van Schaik, K. Anema, G. Hendriksen,
M. Tegelen, R. Flint, R. Webbink, J. Karssenberg, E. Winternitz, N. Lelieveld, D. Steenstra, K. ten Grotenhuis, B.
Maks, A. de Oude-de Wolf (verslag)
Afwezig met kennisgeving: P. Winkelman
opening De voorzitter begint met een dankwoord aan alle leden die ervoor zorgen dat de vereniging blijft draaien,
zoals de activiteitencommissie (Dick, Koos, Ronald) en de verzorger van de convo (Roel)
notulen De notulen van de vergadering van verleden jaar worden goedgekeurd, met dank aan Koos.
ingekomen stukken zijn er niet
verslag secretariaat De secretaris licht het verslag kort toe.
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Kraaigraaf Het rapport is klaar, waarvoor hulde aan Hans en Koos. Inmiddels is het ook overhandigd aan de
opdrachtgever; een officiële bijeenkomst is niet voorzien.
verslag penningmeester
Het overzicht laat zien dat het financieel resultaat in 2008 is teruggelopen en de komende jaren zullen de kosten
nog toenemen doordat het bedrag, dat wij moeten afdragen aan het hoofdbestuur, hoger wordt. De enige oplossing
is een contributieverhoging. Vergeleken met andere afdelingen blijft het bedrag redelijk. Op de vraag of het
hoofdbestuur niet ergens op kan bezuinigen in plaats van de afdelingen zwaarder aan te slaan, antwoordt Klaske dat
daar alles al is gedaan om de kosten te drukken. Het enige wat overblijft, is de Natura versoberen, maar niemand
wil dat, omdat het blad ons visitekaartje is.
Over de gelden uit de nalatenschap van mevrouw Riddering kunnen wij inmiddels vrij beschikken. Wel is het de
bedoeling dat er echt iets speciaals wordt gedaan voor de afdeling, conform de wens van de schenkster. Het bestuur
zoekt naar een passende bestemming en staat open voor suggesties. Als idee wordt genoemd een beamer voor de
lezingen.
Dan zijn er nog meer inkomsten, namelijk € 1500,- min de onkosten voor het rapport over de Kraaigraaf. Dit geld
moet worden geoormerkt voor kennisoverdracht binnen de afdeling. Te denken valt aan een cursus door Kees de
Heer over het lezen van het landschap.
Promotieactiviteiten hoeven we niet uit eigen kas te bekostigen, maar kunnen worden vergoed uit het
promotiefonds van de KNNV.
verslag kascommissie Margreet en Ronald hebben zich, mede dankzij de hartelijke ontvangst door de
penningmeester met plezier van hun taak gekweten. Zij spreken hun waardering uit voor de heldere verslaglegging
en stellen voor het bestuur decharge te verlenen; de aanwezigen stemmen hiermee in.
nieuwe kascommissie: Ronald en Niek
voorstel contributieverhoging De vergadering stemt in met een verhoging tot € 28, 50 per jaar (was € 25,00), voor
huisgenoten € 12,50 (was € 11,50).
landelijk overleg
Er is een nieuwe folder, die bijvoorbeeld uitgedeeld kan worden aan mensen die een keer aan een excursie
meedoen.
Klaske gaat binnenkort naar de VV, waar over een aantal zaken gestemd gaat
worden:
Om het hoofd te bieden aan de stijgende kosten heeft het landelijk bestuur vanaf 2006 de bijdrage per lid jaarlijks
met € 0,25 verhoogd. Maar dat is niet genoeg en vanaf 2010 wordt het € 0,50 per jaar en eenmalig nogmaals € 0,50
in 2010.
Frans van Bussel is voorgedragen als nieuw bestuurslid.
In het meerjarenplan 2008-2012 staat dat de KNNV zich vooral gaat richten op natuurbescherming, -beleving en –
educatie. De vereniging wil zich profileren als kenniscentrum en zich daardoor onderscheiden van het IVN.
De vergadering kan zich vinden in alle drie voorstellen en Klaske zal dus voor stemmen.
Natura 2000 Een Europees project met subsidie van het ministerie van LNV heeft tot doel zo veel mogelijk mensen
bewust te maken van de waarde van natuur. In het hele land gaan afdelingen belangstelling wekken voor specifieke
gebieden bij pers en publiek door excursies aan te bieden. Wij werken hiervoor samen met Apeldoorn en als
gebieden zijn aangewezen de Brummense landgoederen Leusveld en Tonderen. Voor de folder heeft Klaske onder
grote tijdsdruk, maar nog wel in goed overleg met Natuurmonumenten, de tekst geschreven. Een excursie zal
gehouden worden in de zomer, de andere in de herfst; de exacte data worden vastgesteld zodra bekend is wie er
precies gaan meewerken. Klaske nodigt iedereen uit zich op te geven als excursieleider. Er is voorzien in
voorwandelen met de boswachter. Klaske is coördinator.
Hans meldt dat hij zitting heeft in twee klankbordgroepen voor beheersplannen, te weten voor het Boetelerveld en
de Sallandse heuvelrug. Zoals te verwachten is de belangrijkste controverse die tussen landbouw en natuurbeheer.
Deze plannen zijn onderdeel van een breder kader, zodat er oog is voor de wisselwerking tussen allerlei gebieden.
Het beheer van de uiterwaarden van de IJssel valt onder de provincie Gelderland.
gewest De bezielende voorzitter Tjalling van der Meer moet zich om gezondheidsredenen een tijdje terugtrekken,
waarschijnlijk tot het najaar en daardoor werkt het gewest nu maar op halve kracht. De excursie in februari is
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afgelast en de geplande vergadering ook. De themadag in de Wieden op 13 juni, georganiseerd door afdeling
Giethoorn, gaat wel door. Wij zullen de uitnodiging daarvoor op de site zetten en via de mailgroep verspreiden.
bestuur Helaas hebben twee nieuwe bestuursleden hun functie vrij snel na hun aantreden alweer neergelegd en we
zijn dan ook extra verheugd dat Dick zich nogmaals beschikbaar stelt, al geeft hij uitdrukkelijk aan dat hij niet de
volle vijf jaar vol wil maken. Hij wordt bij acclamatie herkozen.
Als afgevaardigde voor de VV in 2010 worden dezelfde personen gekozen als voor 2009: Klaske en Herman als
eventuele plaatsvervanger.
Erepenning Hans Grotenhuis vertegenwoordigt de KNNV al vele jaren in tal van organen en staat het bestuur
steeds terzijde met deskundige adviezen. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk en brengen onze waardering tot
uiting met de erepenning van de vereniging. Gelukkig geeft Hans in zijn dankwoord aan dat hij het wel een beetje
rustiger aan wil gaan doen en dat hij daarom stopt als voorzitter van het Platform, maar dat zijn gedrevenheid er
niet minder om is. We kunnen dus op hem blijven rekenen.
Rondvraag Els: Melden er zich nog wel eens mensen aan als nieuw lid? Jazeker, het juiste aantal is niet
beschikbaar en het zijn er ook niet heel veel, maar het gebeurt wel degelijk. Bij de vorige excursie waren er drie
belangstellenden. Aan de andere kant zeggen sommige oudere leden op een gegeven moment op.
Riki: stelt voor excursies aan te kondigen in plaatselijke kranten, behalve als we naar heel kwetsbare gebieden
gaan. Ook voor lezingen kunnen we zo wat meer mensen proberen te trekken. Deze suggestie neemt het bestuur
over. Geïnteresseerden zijn welkom en hoeven niet te betalen, maar we verwachten wel dat ze lid worden als ze
vaker willen komen.
Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Na de pauze geeft Niek een zeer verzorgde presentatie. Hij laat zien dat je op een gewone vakantie of zelfs in de
tuin waardevolle observaties kunt doen. We beginnen in de Eiffel, gaan vervolgens naar Kaufungen en eindigen in
Schalkhaar. De familie merel, parelmoervlinders, een spectaculaire vlucht van een koninginnepage, verschillende
soorten orchideeën, mooie opnames van het landschap. Jammer dat er geen tijd meer was voor het gedeelte over
Spanje.

Notulen van de extra ledenvergaderingen 2009
Notulen van de extra ledenvergadering op 15 oktober 2009 van de afdeling Deventer.
Aanwezig: Koos Anema, Hein Hage, Bien Hage, Dinie Timmerman, Eefke van Schaik, Herman ten Grotenhuis,
Klaske ten Grotenhuis (Voorzitter), Hans Grotenhuis, Riki Webbink, Jitske Karssenberg, Minie Horstink, Gerrie
Roetert en Dick Steenstra (verslag)
Afwezig met kennisgeving: Maria Meeuwse en Bob Maks.
Deze ledenvergadering was volledig gewijd aan de goedkeuring van de nieuwe statuten
Opening:
Klaske heet iedereen hartelijk welkom en legt uit wat er deze avond te gebeuren staat.
Tevens legt Klaske uit waarom het wenselijk is dat onze vereniging rechtgeldige statuten nodig heeft en dat deze nu
niet aanwezig zijn. Als model is het bestuur uitgegaan van de Landelijke statuten en heeft hierin een paar kleine
veranderingen aangebracht. Hierna heeft Klaske de nieuwe statuten in vogelvlucht doorgenomen en aangegeven
waar het bestuur de wijzigingen wenselijk vond. Na afloop konden de leden vragen stellen.
Vragen:
Hein: Hoe is de verhouding tussen de afdeling Deventer en de Landelijke KNNV.
Klaske: Wij doen een afdracht en houden ons aan de statuten van de Landelijke KNNV. Wij worden een
volwaardige juridische zelfstandige rechtspersoon als deze nieuwe statuten bij de notaris zijn gepasseerd.

KNNV Deventer 23e jrg, nr. 1 2010- 10

In de statuten van de Landelijke KNNV staat dat de KNNV een landelijke vereniging is met plaatselijke afdelingen,
die hun eigen juridische zelfstandigheid hebben. De statuten van een afdeling mogen niet in strijd zijn met de
landelijke statuten. Daarom hebben we ons gehouden aan het model.
Eefke: Op welke wijze is het legaat van Mevrouw Riddering ondergebracht binnen onze vereniging?
Omdat Herman zich hier in het verleden mee heeft bezig gehouden geeft Klaske hem het woord: Formeel staat deze
som op een rekening van het Landelijk Bestuur en wij alleen kunnen er wat vanaf halen.
Hans: Stelt voor om artikel 5 – Donateurschap te schrappen. Als dit in de statuten staat kunnen we ook geen
donateurs weigeren. Echter, er moet dan wel omschreven staan waar deze personen recht op hebben. Tevens wordt
voor deze personen geen afdracht gedaan naar het Landelijk Bestuur.
Klaske: Dit wordt in de eerstkomende bestuursvergadering meegenomen.
Eefke: Hoe is het geregeld met verzekeringen als er tijdens onze excursies zich een ongeval voordoet?
Klaske: Wij vallen onder de Landelijke KNNV verzekering wat dit betreft.
Omdat er verder geen vragen meer waren heeft Klaske de vergadering gesloten en meegedeeld dat er op 19
november (voor de lezing van Kees de Heer) wederom een korte ledenvergadering zal zijn om de notulen ter
goedkeuring aan de leden aan te bieden.
Notulen van de extra ledenvergadering op 19 november 2009 van de afdeling Deventer
Aanwezig: Koos Anema, Hein Haage, Eefke van Schaik, Dick Steenstra, Nienke Dijkstra, Klaske ten GrotenhuisPols, Margreet Tegelen, Jeanne Ivangh, Mike Hirschler, Bob Maks, Herman ten Grotenhuis, Gerrie Roetert,
Maarten Zonderwijk, Els Winternitz, Niek Lelieveld, Leen de Oude, Ria de Oude-de Wolf (verslag)
Afwezig met kennisgeving: Hans Grotenhuis, familie Algra.
Deze ledenvergadering was de tweede die volledig gewijd was aan de goedkeuring van de nieuwe statuten.
Opening: Klaske heet iedereen welkom en legt de procedure uit: de vorige vergadering van 15 oktober was het
quorum (twee derde van het aantal leden) niet aanwezig. De statuten konden daarom toen niet definitief worden
goedgekeurd. Op deze vergadering van 19 november is de goedkeuring van twee derde van de aanwezigen
voldoende.
Beantwoording van de vragen:
Op 15 oktober zijn er vragen gesteld. De antwoorden zijn opgenomen in het verslag, dat door Ria wordt
voorgelezen. Over de vraag t.a.v het artikel 5: Donateurs, heeft Hans Grotenhuis schriftelijk antwoord gehad. Het
bestuur heeft besloten de vergadering voor te stellen de rechten en plichten van donateurs op te nemen in het
Huishoudelijk Reglement. Daarmee hoeven de statuten, zoals die zijn vastgesteld in de vergadering van 15 oktober,
niet opnieuw voor de eerste keer in de ALV worden voorgesteld; de Statuten kunnen nu door de aanwezige leden
worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Hans Grotenhuis heeft de voorzitter laten weten dat hij instemt met
het antwoord. Er zijn geen nieuwe vragen en de aanwezigen stemmen in met de antwoorden. Daarmee zijn de
statuten vastgesteld.
In artikel 5 van het huishoudelijk reglement worden de bepalingen over het donateurschap beschreven. Nu moet
dus het gewijzigde huishoudelijk reglement worden goedgekeurd, in eerste instantie door twee derde van de leden.
Stemming over het nieuwe huishoudelijke reglement
Exemplaren van het nieuwe huishoudelijk reglement liggen ter inzage en na de pauze vindt er een stemming plaats.
De aanwezigen geven aan het eens te zijn met de wijziging. Omdat
er geen quorum aanwezig is, komt er een tweede stemming op de normale ledenvergadering in maart.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden in het afgelopen jaar:

Beëindigingen lidmaatschap in het afgelopen jaar:

Marjolein Verwey te Deventer. (komt over van
Apeldoorn)
Jaap Meyers te Zutphen.
Paulien Kylstra te Deventer. (komt van de
Noordwesthoek)

Maria Meeuwse te Diepenveen.
Truus Vermeer-de Boer te Deventer.
Egon Wolff te Apeldoorn.
Aalke Drijfholt te Twello.
C.A. Grooters-van der Giesse te Annen.
de heer en mevrouw Groenink sr. te Bathmen.

Colofon
KNNV in vogelvlucht
Donderdag 14 januari 2010. Nieuwjaarsbijeenkomst
en Vogelquiz.
Donderdag 21 januari 2010. Kleine excursie naar de
Friezenberg.
zondag 31 januari 2010. Excursie naar de Ooijpolder.
Donderdag 11 februari 2010. Lezing samen met IVN
over Bescherming weidevogels.
Donderdag 18 februari 2010. Kleine excursie naar het
Grote veld in Lochem.
Zondag 28 februari 2010. Excursie Ossenwaarden en
Stadslanden te Deventer.
Donderdag 18 maart 2010. Ledenvergadering en
lezing Afbouw Ooievaarsstation te Gorssel.
Donderdag 25 maart 2010. Kleine excursie Huize
Voorst.
Zondag 28 maart 2010. Excursie naar Bekendelle
plus Dillingbeek.

Opmaak en layout Quadrifolia:
Roel van Schaik; roelvanschaik@xs4all.nl
Sluitingsdata voor kopij:
Nummer 2 verschijnt eind maart 2010.
Kopij dient voor 25 februari bij onderstaand adres te
worden ingeleverd: Dick Steenstra, Rijsweerdsweg
30, 7412
WG Deventer; dicksteenstra@hetnet.nl

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.
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