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Kleine excursie naar de
Ossenwaarden

Kleine excursie Moespotleide
op landgoed De Hoek

Datum: donderdag 8 april 2010.
Tijd : 14.00 uur.
Plek : parkeerplaats IJsselhotel op de Worp in
Deventer.
Excursieleider: Ronald Groenink.

Datum: donderdag 29 april 2010.
Tijd : 14.00 uur.
Plek : Averlose Houtweg.
Excursieleiders: Henny Wassens en Dick Steenstra.

Deze middag gaan we een wandeling maken door de
Ossenwaarden. Rond deze tijd zijn de water- en
weidevogels al weer actief met baltsen en nestbouw en
hopen we ook de mooie voorjaarszang van de
zangvogels in dit gebied te horen. In verband met de
waterstand is het verstandig om laarzen of waterdicht
schoeisel aan te trekken.
Aanmelden bij Dick Steenstra, tel. 0570-619176 of 0616202617.

Voorjaar in Hackfort
Datum: zondag 25 april 2010.
Tijd : 10.00 uur.
Plek : parkeerplaats aan de Baakseweg in Vorden.
Excursieleider: Koos Anema.
Het landgoed Hackfort bij Vorden is in alle jaargetijden
aantrekkelijk, maar een wandeling door dit gevarieerde
landschap is toch in het voorjaar het mooist. Het is een
beetje afhankelijk van het weer in de voorafgaande
periode, maar na de koude sneeuwrijke winter bloeien
er vast nog wel Bosanemonen. Ook kunnen we o.a.
Bosklaverzuring, Grote muur en Gewone
salomonszegel verwachten. En natuurlijk beginnen de
bomen in blad te komen en zijn de vogels in
lentestemming.
(zie ook Quadrifolia jrg. 23 ,2009, nr 4, pag. 2).
Aanmelden bij Koos Anema, tel. 0575-431821.

We gaan een kijkje nemen bij de Moespotleide op het
landgoed De Hoek. Stichting IJssellandschap is daar in
2008 begonnen met werkzaamheden als verflauwing
van de taluds van de leide en het afgraven van gebieden
met als doel: waterberging, schoon water en
natuurontwikkeling. Men heeft er afgelopen zomer al
Veldrus, Holpijp, Waterviolier en Waterpunge
gevonden. Ook de Zwanebloem bloeide er uitbundig.
De parkeerplaats is te vinden wanneer je vanaf de
Raalterweg de Averlose Houtweg opgaat. Na ongeveer
500 meter aan de rechterkant. Aanmelden bij Dick
Steenstra (0570-619176) of Henny Wassens (0570676072).

Vogelexcursie op het
industrieterrein in Deventer
Datum: zondag 9 mei 2010.
Tijd : 07.00 uur.
Plek : Postiljon / Mercure Motel te Deventer.
Excursieleider: Ronald Groenink.
Zondagmorgen 9 mei gaan we vogels kijken op een niet
zo voor de hand liggende plaats, nl. het industrieterrein
van Deventer. Hier broeden een aantal vogelsoorten, die
je niet zo gauw zou verwachten, zoals de Slechtvalk en
een kolonie Visdieven, Kokmeeuwen en Kleine
Mantelmeeuw op een dak!!! We gaan met de auto
(hoewel we wel veel gaan lopen). De excursie zal een
halve dag duren. Aanmelden: Dick Steenstra, 0570619176 of 06-16202617.
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Excursie ooievaarsstation
Gorssel

Kleine excursie door de tuin van
Anne Sauter in Klarenbeek

Datum: zondag 30 mei 2010.
Tijd : 08.00 uur.
Plek : Postiljon / Mercure Motel te Deventer.
Excursieleider: Ronald Groenink.
Op deze zondagmorgen gaan we in de praktijk zien, wat
biotoopverbeteringen voor de Ooievaar gaan opleveren.
We brengen een bezoek aan het ooievaarsbuitenstation
te Gorssel. Ook de omgeving hiervan (boomnesten!!!)
is leuk om te bezoeken. We eindigen de excursie in de
buurt van Harfsen om de veranderingen in dit gebied
ten gunste van o.a. de Ooievaar te bekijken. We gaan
per auto en zijn tegen 13.00 uur weer thuis.
Aanmelden: Dick Steenstra, 0570-619176 of 0616202617.

Datum : donderdag 3 juni 2010.
Tijd : 14.00 uur.
Plek : Hoofdweg 7, Klarenbeek, 7382BD.
Excursieleiders: Henny Wassens en Dick Steenstra
(0570-619176 of 06-16202617).
In het najaar van 2006 heeft Anne Sauter, de bewoner
van dit complex, een groot gedeelte van haar grond, (2
½ hectare inclusief woning) laten afplaggen. Er is een
grote poel aangelegd en het is een zeer interessant
gebied aan het worden voor planten, libellen, vlinders
en amfibieën. De afdeling Apeldoorn van de KNNV is
dit gebied al een aantal jaren aan het inventariseren.
Anne zal ons door het gebied leiden.

Excursie naar het Reestdal
i.s.m. het IVN

Excursie over het terrein van de
familie Remerie

Datum: zondag 20 juni 2010.
Tijd : 09.00 uur.
Plek : Postiljon / Mercure Motel te Deventer.
Excursieleider: Dick Steenstra. (0570-619176 of 0616202617)
Het Reestdal ligt op ongeveer een uurtje rijden vanaf
Deventer en is een veelzijdig natuurgebied. Het is
gelegen op de grens van Drenthe en Overijssel en
behoort tot een van de meest gave beekdalen van Noord
Oost Nederland.
Vroeger was het een veengebied, maar door afgraving
is het veen verdwenen. De Reest heeft nog wel een
veenbodem, maar is nu vooral een zandbeek die door
kwelwater wordt gevoed. Plaatselijk zijn fraaie
natuurontwikkelingsprojecten gerealiseerd. De natte
hooilanden worden laat gemaaid en er wordt geen
kunstmest gebruikt.
De excursie duurt ruim een halve dag, dus brood en
koffie meenemen!

Datum: zondag 27 juni 2010.
Tijd : 09.00 uur.
Plek : Postiljon / Mercure Motel te Deventer.
Excursieleider: Nienke Dijkstra,
De familie Remerie heeft bij het dorp Halle bij
Varseveld een oude boerderij gekocht met ca. 6 hectare
grond, deels weide en deels maïsakker. De maïsakker is
verschraald door de grond af te graven en af te voeren.
Twee jaar geleden zijn er verschillende poelen
gegraven. Vorig jaar was er al Zonnedauw te zien en
Vetblad. De familie heeft gevraagd of wij dit nieuw te
vormen natuurgebied samen met hun willen
inventariseren om de ontwikkeling van het gebied te
volgen. De boerderij ligt aan de Varseveldseweg 8 in
Halle. Na het bezoek aan het terrein van de familie
Remerie kunnen we nog naar de Heidehoekse Vloed.
Dat ligt ongeveer 2 á 3 km verderop. Daar zijn ook
poelen aangelegd, maar die zijn al veel verder in
ontwikkeling. Daar komt onder andere de boomkikker
voor. Zo zouden de poelen in het nieuw te vormen
natuurterrein er over enkele jaren kunnen uitzien. Het is
er net zo nat en het is er mooi wandelen.
De hele excursie kan in tweeën gesplitst worden. U
kunt een halve dag meegaan om het terrein van de
familie Remerie te bekijken of de excursie met ca. 2 uur
verlengen naar de Heidehoekse Vloed. We vertrekken
om 9 uur van de parkeerplaats bij hotel Mercure. Om 10
uur staat de familie klaar in de boerderij bij Halle met
koffie en koek. Opgeven bij Nienke Dijkstra, telefoon
0570 657817.

Vooraankondigingen
Zaterdag 7 augustus 2010 : Ochtendexcursie Letteler
Leide.
Zondag 12 september 2010 : BUSEXCURSIE Omg.
Vollenhove en Kuinre.
Zondag 10 oktober 2010 : Dag van de Veldbiologie.
Zaterdag 13 november 2010: Gewestelijke excursie
Tiengemeten.
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Terugblik
Excursie naar landgoed Groot
Lankhorst
Datum: 22 oktober 2009.
Excursieleider Dick Steenstra.
Aantal deelnemers 12.
’s Ochtends waren er nog enkele fikse buien gevallen,
maar tijdens de excursie was het mooi herfstweer. Het
water was al weer aardig weggezakt, zodat de paden
goed begaanbaar waren. Dick had een mooie route
uitgekozen. Hij vertelde eerst iets over het gebied en
over de Boxberger paarden, die regelmatig prijzen
winnen. Vervolgens wandelden we door een
afwisselend landschap. Hoewel het al een paar nachten
gevroren had, waren er nog opvallend veel
paddenstoelen. Al bij de start zagen we
Amethystzwammen en even verderop een tak met
Porseleinzwammen. Ook waren er grote

Biefstukzwammen en o.a. Grofplaatrussula,
Spekzwoerdzwam, Witsteelfranjehoed,
Goudvliesbundelzwam, Houtknotszwam,
Bloedsteelmycena, Zwartgroene melkzwam en een
heksenkring van de Roestvlekkenzwam. Naast
paddenstoelen waren er fraaie bekertjes van een
Cladonia-soort (korstmos) en bloeide de Rankende
helmbloem nog. Ook zagen we een Groene sprinkhaan
met legboor. Die leek op een Sabelsprinkhaan, maar
was kleiner Tot slot nog een paar paddenstoelen:
Vliegenzwam, Kastanjeboleet, Dwergcollybia, Kleverig
koraalzwammetje, Valse cantharel, Kleefsteelmycena,
Levermelkzwam, Zwartwitte veldridder en Grote
veldridder. Herman en Klaske konden ons weer een
heleboel kennis bijbrengen en Claire wist ons, zoals
gewoonlijk, één en ander over de eetbaarheid te
vertellen. Het was een zeer geslaagde kleine excursie.

Excursie naar Hackfort

Ganzenexcursie langs de IJssel

Datum: 12 november 2009.
Excursieleider Koos Anema.
Aantal deelnemers: 6.
Wij troffen een droge middag met zo nu en dan zelfs
een aarzelend zonnetje. We hebben een rondje rond het
kasteel Hackfort gelopen. Het is een oud kasteel, in
1324 werd het al genoemd. Het landgoed bestaat uit het
kasteel, een watermolen en een aantal boerderijen. In
1998 is de watermolen gerestaureerd en levert meel dat
op verschillende plaatsen wordt verkocht. Eén van de
boerderijen is in gebruik als zorgboerderij.
De weilanden zijn voor een gedeelte verpacht en voor
een gedeelte zijn het bloemrijke hooilanden. De
weilanden zijn afgezet met palen uit het eigen bos.
Langs één van die hooilanden liep de route en, wanneer
je de lijst met waarnemingen bekijkt, zou het ook een
zomerexcursie kunnen zijn. Er was nog veel te zien,
sommige planten zelfs nog in bloei. Bijvoorbeeld
Korenbloem, Kamille, Reigersbek en Klaproos. Maar
het was natuurlijk herfst en al was het hoogtepunt van
de paddenstoelen al wel geweest, we hebben toch nog
mooie dingen gezien. Bijvoorbeeld de Paarse
schijnridderzwam, Paardehaartaailing, Amethistzwam
en het Wieltje. Het was een wandeling met prachtige
herfstkleuren

Datum: 22 november 2009.
Excursieleider : Ronald Groenink.
Aantal deelnemers: 3.
Op zondag 22 november zijn we ’s morgens om 9 uur
vertrokken van af de parkeerplaats bij het Mercure hotel
vertrokken richting Ravenswaarden. De opkomst was
helaas miniem, maar dit kan als oorzaak hebben dat er
voor deze morgen onstuimig weer was voorspeld. In de
Ravenswaarden werden we meteen verrast door een
vijftiental wulpen die over ons heen vlogen en
neerstreken in een weiland binnen ons gezichtsveld.
Kramsvogels en koperwieken waren zich aan het
badderen op hooguit een twintigtal meters van de auto!
Ooievaars waren hier ook ruimschoots aanwezig
evenals putters, kolganzen en grauwe ganzen. Na een
uur in dit gebied te hebben gewandeld met de zon in de
nek en we onderweg waren naar de auto, zagen we in
de verte nog een aantal reeën door de weilanden lopen.
Via de uiterwaarden bij Cortenoever zijn we over de
Voorster klei weer richting startpunt gereden.
Onderweg zagen we nog een buizerd, brandganzen en
zilverreiger. Dit was wederom een geslaagde excursie.
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Excursie Friezenberg
Datum : 21 januari 2010.
Excursieleider: Eefke van Schaik.
Aantal deelnemers: 9.
Vlak nadat de witte wereld plaats had gemaakt voor
weer meer kleur gingen we naar de Friezenberg,
onderdeel van het natuurgebied De Borkeld. Het is een
gebied met grafheuvels waarvan er een aantal zijn
gerestaureerd en er was bedrijvigheid omdat op
verschillende plaatsen grond wordt afgegraven om
“nieuwe natuur” te laten ontstaan.
Het is eigendom van de stichting Landschap Overijssel.
Zij kregen het in 1935 van de textielbaron van Heek.
Door de dooi en de werkzaamheden was het op
sommige plaatsen erg modderig maar daar lieten we
ons niet door afschrikken. Waarnemingen waren er
vooral op het gebied van de paddenstoelen. De Gele
trilzwam in vele kleurschakeringen, de Eiketrilzwam,
de Scherpe schelpzwam en de Groene schelpzwam. We
hoorden de Zwarte Specht en ook de Zwarte Mees is
gesignaleerd. Het was een heerlijke winterwandeling en
we bedanken Eefke voor het organiseren ervan.

Afgelastingen
Excursie naar de Ooijpolder
Excursie naar het Grote Veld in Lochem
Excursie Stadslanden in Deventer

Lezing over de bescherming
van weidevogels op de Wilpse
Klei i.s.m. het IVN
Datum : 11 februari 2010.
Spreker : Cor Heidenrijk.
Aantal deelnemers: 11.
Deze avond, die gehouden werd in de Ulebelt, werd
jammer genoeg maar bijgewoond door 11 personen.
Waarschijnlijk hebben de ijzige kou en de gladde
wegen enkele personen weerhouden om deze avond te
bezoeken. Cor Heidenrijk heeft ons deze avond op zeer
interessante wijze uitgelegd hoe het beschermen van
weidevogels in dit gebied plaatsvindt en hoe de
contacten met de betreffende boeren waren geregeld.
De boeren ontvangen hier subsidie voor en werken
voorbeeldig mee. Allerlei weidevogels kwamen voorbij
en van ieder soort werd het nest omschreven en
getoond. Scholeksters maken een nest dat nergens op
lijkt maar wel standaard een steen in ligt. Het waarom
hiervan was bij hem niet bekend. Ook ging hij in op het
gedrag van de kieviten in de broedtijd. Aan het eind van
de lezing werd door Cor ingegaan op alle vragen die
opborrelden. Uiteindelijk had Cor zelf ook nog een
vraag, die vinden jullie direct hierop aansluitend in deze
Quadrifolia. Wederom een zeer geslaagde lezing.

Deze excursies zijn vanwege de slechte
weersomstandigheden niet doorgegaan en komen in de
loop van dit jaar opnieuw in het programma.

Actueel
Oproep: inventarisatie van
grassen en kruiden
Op de Wilpse Klei zijn we (agrariërs, staatsbosbeheer
en andere partijen o.l.v. gebiedscoördinator) met een
weidevogelproject bezig.
Doel van dit project is het beheer op percelen in te
richten, zodat er een zo gunstig mogelijke omgeving
voor broedende weidevogels en hun kuikens ontstaat.
Een voorbeeld: Op één perceel, waar een aantal jaren
achtereen een botanisch beheer met verschraling
heeft plaats gevonden, brengen we nu weer wat
bemesting, met ruige mest, op.

Weidevogels zijn nl. gek op ruige mest: meer
bodemleven en ook nog strootjes voor nestmateriaal.
Op dit perceel broeden inmiddels veel grutto's en zijn
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de omstandigheden voor
kuikenoverleving ideaal
geworden.
Het is een perceel
hooiland met veel
verschillende grassoorten
en kruiden. Wij zijn echter
zeer benieuwd naar de
gevolgen van deze
bemesting: Heeft dit
positieve of negatieve
invloed op de aanwezige
grassen en kruiden?
Om hier achter te komen
willen we op 2 momenten
(eind april en medio juni)
dit jaar een inventarisatie
van de aanwezige grassen
en kruiden laten uitvoeren.
Hiertoe zetten we op het
perceel op twee plaatsen een vak af van 25 m2.
Welke botanisch sterke KNNV'ers of IVN'ers willen
ons helpen met tellen? Uiteraard kiezen we voor de
telling een mooie voorjaarsdag uit. Koffie enz. is
aanwezig en ik beloof je, dat je die dag ook nog veel
weidevogels van nabij gaat zien!!

Determineren van wilde
planten
De afdelingen Apeldoorn van de KNNV en het IVN
organiseren voor de tweede maal een cursus met deze
titel voor KNNV`ers.
De inhoud van de cursus
• Korte inleiding over de indeling van het plantenrijk
en over de bouw en de functies van de onderdelen
van de plant.
• Het leren kijken naar bladvormen, bloemvormen en
bloeiwijzen, aan de hand van levende planten.
• Uitleg van veelgebruikte termen bij het
determineren.
• Uitleg van het gebruik van de Veldgids Nederlandse
Flora.
• Bespreken van een aantal plantenfamilies.
• Iedere cursusavond bestaat uit een mix van theorie
en praktijk.

Belangstellenden gaarne contact opnemen met Cor
Heidenrijk, gebiedscoördinator weidevogels
0571-292114 of 06-55175892
cor.heidenrijk@planet.nl

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten binnen en
twee bijeenkomsten buiten.
Data bijeenkomsten Natuurhuis, Aristotelesstraat 603
te Apeldoorn: 12, 19 en 26 mei, 2 en 9 juni 2010 van
19.30 tot 22.00 uur.
Data bijeenkomsten bij de geluidswal langs het
Woudhuis: 29 mei en 12 juni 2010 van 10.00 tot
12.00 uur.
Aantal cursisten: minimaal 15, maximaal 20.
Kosten: IVN-leden en KNNV-leden € 45,-, niet-leden
€ 50,- (inclusief cursusmap, koffie en thee tijdens
binnenlessen), te voldoen na onze bevestigingsmail.
De betaling geldt als definitieve opgave.
Meer informatie en aanmelden bij: website KNNV:
www.knnv.nl/apeldoorn of
Monique van den Waarsenburg,
moniko@kpnplanet.nl, tel. (055) 360 19 79
of Marchien van Looij, m-vanlooij@hetnet.nl, tel.
(055) 355 01 49
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Egels zouden op Rode Lijst
bedreigde zoogdieren moeten
De dit jaar gehouden grootschalige
onderzoekscampagne Jaar van de Egel heeft een
unieke hoeveelheid onderzoeksgegevens opgeleverd.
Aan de hand daarvan trekt de Zoogdiervereniging de
conclusie dat de zorgen voor de egel helaas terecht
zijn gebleken. Het gaat zo slecht met de egels in
Nederland dat deze op de Rode Lijst van bedreigde
zoogdieren zouden moeten komen.
Campagneleider Eric van Kaathoven van de
Zoogdiervereniging kijkt met gemengde gevoelens
naar de resultaten van het Jaar van de Egel: ‘Heel blij
zijn we met de enorme respons van de Nederlanders.
Voor het eerst is goed in kaart gebracht waar egels
voorkomen en waar niet. En dat blijkt gelukkig in
bijna heel Nederland te zijn. Maar verder zijn we
eigenlijk alleen maar rode lichten tegen gekomen.
Met name aanwijzingen voor een halvering in de
aantallen egels, zijn zorgelijk.’

Nog nooit heeft Nederland zo massaal waarnemingen
van egels doorgegeven als tijdens het Jaar van de
Egel. Het gaat om zo’n zes duizend waarnemingen
die via de mail zijn binnen gekomen, zo’n acht
duizend via Waarneming.nl en zo’n zeveneneenhalf
duizend via Telmee.nl. Met meer dan twintig duizend
waarnemingen, ontstaat een uniek beeld van waar
egels in Nederland voorkomen. Daaruit blijkt dat de
egel nog steeds in vrijwel heel Nederland
waargenomen wordt en dat is goed nieuws.
Opvallend is wel dat er in bepaalde delen van
Nederland nauwelijks egels gemeld zijn, zoals op de
Veluwe en in grote delen van Flevoland. In beide
gevallen zou dat wel eens met het biotoop te maken
kunnen hebben. Egels voelen zich meer thuis in
kleinschalige cultuurlandschappen dan in
grootschalige agrarische landschappen (Flevoland) en
uitgestrekte (naald)bossen (Veluwe). Positief maar
verwacht, is dat de egel gezien wordt in dorpen en
steden, egels en mensen kunnen dus prima samen
wonen.

Verenigingszaken
Van de voorzitter
Als ik dit stukje schrijf, is de winter nog in het land. Op ons grasveld ligt een restje sneeuw en de nachten zijn
behoorlijk koud. Toch piept hier en daar een Sneeuwklokje uit de grond en verschillende bolletjes staan met groene
blaadjes te wachten op zachter voorjaarsweer. Voor allen die genoten hebben van prachtige wintergezichten en
blanke sneeuw, maar nu toch genoeg van de winter hebben, hoop ik dat we een heerlijk voorjaar tegemoet gaan. In
elk geval staan er een aantal excursies gepland, waarbij de voorjaarsflora centraal zou kunnen staan.
Op 18 maart is de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Ik hoop dat veel leden hier aanwezig zullen zijn, niet alleen
voor de voortgang in de afdeling en de lezing van Ronald Groenink over het ooievaarstation, maar vooral om de
nieuwe Bestuursleden te begroeten.
Het Bestuur is er in geslaagd 3 leden bereid te vinden deel te nemen in het bestuur. Het zijn : Nienke Dijkstra, Bien
Hage en Claire van Norel. Tijdens de ledenvergadering zal Dick Steenstra aftreden als Natuurhistorisch secretaris.
Hierbij wil ik Dick hartelijk bedanken voor zijn actieve rol in het bestuur en voor de wijze waarop hij de taak als
Natuurhistorisch secretaris heeft verricht. Tijdens zijn bestuurstijd is het werkgroepje ter ondersteuning van deze
taak tot stand gekomen.
En gelukkig mogen de nieuwe bestuursleden een beroep doen op zijn kennis en ervaring.
Inmiddels is er een kleine werkgroep gevormd om samen met Hans Grotenhuis het monitoringproject Lettelerleide
uit te voeren. Hans roept de leden van dit groepje op als hij bezig gaat, leden die hieraan mee willen doen, kunnen
zich opgeven via dalkruid@planet.nl, de mail van Hans.
Hans is door de Gemeente Deventer gevraagd om toe te treden tot de Adviesraad, een raad die zich bezig houdt met
de natuur rondom Deventer. Het Bestuur heeft een aanbevelingsbrief naar de Gemeente gestuurd, zodat deze Hans
in de functie kan benoemen.

KNNV Deventer 23e jrg, nr. 1 2010- 6

Verder was er een vraag van een van de leden, de familie Remerie, om hun nieuw aangekocht terrein, waarop ze
bezig zijn met het maken van “nieuwe natuur”, met een groepje plantendeskundigen/liefhebbers te komen bekijken.
We zijn van plan om een excursie te houden naar Halle, waar ze een boerderij met land hebben gekocht.
Het Bestuur is druk bezig met het uitwerken van een programma voor de DAG VAN DE VELDBIOLOGIE. De
datum is 10 oktober 2010. In de vorige convo is hierover al iets bekend gemaakt. Samen met de Bomenstichting
willen we een wandeling houden, waarschijnlijk op landgoed De Bannink, waarbij de ecologie van de boom
centraal zal staan. We zijn bezig met het vinden van iemand, die ons hierover kan vertellen, waarna we zelf voor
publieksexcursies moeten zorgen en de aankondiging in de media zullen we ook zelf moeten doen. Hopelijk vinden
we een aantal leden bereid om de KNNV-afdeling te promoten tijdens deze dag. Het bestuur zal mensen vragen om
te helpen, maar u kunt zich natuurlijk altijd zelf aanmelden via het adres in de convo.
Dan wens ik iedereen een fijn voorjaar toe en hoop jullie vaak te zien op een van onze excursies.
Klaske ten Grotenhuis

Even voorstellen
Vanaf dat ik kon lopen ging ik op de bloemen af.
Ik groeide op in het Gooi tussen de hei en de
Eempolder in; beide gebieden waren toen veel rijker
aan bloemen en vogels dan nu. Ook de sloten in de
polder heb ik met enthousiasme bevist, omdat ik een
aquarium had, waarin ik de vangsten kon bekijken.
Lidmaatschap van de NJN heeft mijn
veldbiologische interessen aangewakkerd en mij
kennis laten maken met de natuur in het hele land.
Logisch dat ik in aansluiting op de NJN lid werd van
de KNNV.
Doordat mijn leven druk raakte met andere zaken,
duurde dit lidmaatschap maar kort.
Sinds een paar jaar ben ik weer lid van de KNNV,
omdat ik het bijzonder waardeer om kennis en
ervaring met anderen te delen.
Bien Hage-van Swieten
Mijn man en ik hebben de KNNV ontdekt tijdens een
wandeling bij de Ulebelt, dicht bij ons huis. Wij zijn
direct enthousiast en lid geworden.
Ik ben in Zuidwest Frankrijk groot geworden, aan de
voet van de Pyreneeën. Mijn moeder had botanica
gestudeerd en heeft mij haar liefde voor de natuur
gegeven. Als tiener ben ik lid geworden van de
mycologische vereniging van de Béarn.
Nu in Deventer, heeft Klaske mij voor het bestuur
gevraagd en ik heb ja gezegd. Ik ben blij dat ik op
deze wijze mijn bijdrage aan de KNNV van deze
regio kan geven.
Claire van Norel

Enkele maanden geleden werd ik door Klaske
opgebeld met de vraag of ik in het bestuur wilde.
Ik zei ja, want ik vind het altijd erg leuk om met de
KNNV op pad te gaan. Ik geniet van de mensen die
zoveel weten en ik leer elke keer weer wat nieuws.
Hoewel de meeste mensen mij al kennen van de
excursies, zal ik me kort voorstellen.
Van jongs af aan ben ik veel in de natuur te vinden.
Ik groeide op aan de rand van Leeuwarden. Tijdens
mijn middelbareschooltijd ging ik met het IVN
werken op de hei en op kamp. Dat was de aanleiding
om biologie in Groningen te gaan studeren. Daar
maakte ik voor het eerst kennis met de KNNV. Ik zat
zelfs een paar jaar in het bestuur. Daar genoot ik al
van de interessante excursies, kampen en reizen.
Sinds 1991 woon ik met man en twee kinderen in
Deventer. Ik werk als biologiedocent in het
voortgezet onderwijs in Raalte. Naast mijn werk was
ik actief in de werkgroep Jeugd van het IVN. Met de
kinderen van de Natuurvriendenclub ging ik
zaterdags vaak op stap om de natuur in omgeving van
Deventer te verkennen.
Nu wil ik mijn tijd besteden aan de KNNV, omdat ik
in deze club veel enthousiaste mensen met veel
deskundigheid tegenkom.
Ik hoop dat we met elkaar mooie excursies met veel
bijzondere waarnemingen gaan maken! Ik wil daar
graag mijn bijdrage aan leveren.
Tot ziens en hartelijke groeten,
Nienke Dijkstra
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Colofon
KNNV in vogelvlucht
KNNV in vogelvlucht
Donderdag 8 april Kleine excursie naar de
Ossenwaarden.
Zondag 25 april Voorjaar in Hackfort.
Donderdag 29 april Kleine excursie Moespotleide.
Zondag 9 mei Vogelexcursie industrieterrein
Deventer.
Zondag 30 mei Excursie Ooievaarsstation Gorssel.
Donderdag 3 juni Kleine excursie tuin van Anne
Sauter.
Zondag 20 juni Excursie Reestdal samen met IVN.
Zondag 27 juni Excursie terrein familie Remerie.
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