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Excursie Tongerense hei
Met de afdeling Epe-Heerde
Datum: zaterdag 20 augustus 2011, 12:00 uur
Excursieleider: Nienke Dijkstra
Start bij de carpoolplaats aan de Zutphenseweg ten noorden van
de A1. Na de geslaagde mossenexcursie in het Wisselse Veen
gaan we dit keer met de afdeling Epe-Heerde naar de
Tongerense hei, vlakbij het Wisselse Veen. Waarschijnlijk staat
de Klokjesgentiaan in bloei. Een aantal leden van de afdeling
Epe-Heerde zal ons vergezellen op deze excursie. De excursie
start om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Opgeven bij
Nienke Dijkstra, 0570 657817 of
dijkstra_nienke@hotmail.com.

Kleine excursie Gorsselse hei
Datum: donderdag 25 augustus 2011
Tijd: 14:00 uur tot 15:30 uur
Excursieleider: Ronald Groenink
We gaan naar de Gorsselsche Heide om libellen te zoeken.
Rond de heide liggen een aantal gegraven vennen met een rijke
libellenfauna. Onder leiding van Harry en Ronald Groenink
gaan we dit gebied nader op juffers en libellen onderzoeken.
We verzamelen om 14.00 uur bij de Zessprong te Joppe
(Dortherdijk). Ronald tel.: 06-51095815

Excursie Beekbergerwoud
Zondag 28 augustus 2011
Verzamelen op de parkeerplaats aan de Woudweg, 7381 BA
Apeldoorn om 10 uur
Excursieleiders: Dick Steenstra en Henny Wassens
Dit is de derde excursie in de reeks van vier excursies naar dit
natuurgebied. Terwijl ik dit schrijf is de eerste excursie
geweest. De vogels zullen niet meer zo van zich laten horen
maar de planten zullen verder uitgegroeid zijn en zich daardoor
beter laten herkennen. En het is de tijd van de bloeiende heide.
Misschien kunnen we de gevolgen waarnemen van de grote
droogte die er op dit moment is maar misschien is er in de
tussenliggende tijd juist veel regen gevallen en hebben we
laarzen nodig om onze voeten droog te houden. Opgeven bij
Dick Steenstra (0570-619176) of Henny Wassens (0570676072).

Gewestelijke excursie Zwarte
Water
Datum: 3 september 2011
Opgeven vóór 15 augustus 2011
Boottocht over de IJssel en over het
Ketelmeer en het Vossemeer
De afdeling Zwolle organiseert deze dag een
boottocht over de IJssel richting Kampen,
over het Ketelmeer en het Vossemeer en weer
terug. Leden van de afdelingen in het Gewest
IJsselstreek wordt de mogelijkheid geboden
om deze boottocht ook mee te maken. Er is
plaats voor 60 personen. Het vertrek vanuit
Zwolle (Katerveer) is om 09.30 uur en de
vaartocht eindigt om 16.30 uur. Aanmelding
kan plaatsvinden door uiterlijk 15 augustus
€15 over te maken op rekeningnummer
998242 ten name van de KNNV Zwolle,
o.v.v. ‘boottocht’, naam en telefoonnummer.
Denk eraan: wie het eerst komt die het eerst
maalt want vol is vol! Er zijn etenswaren aan
boord verkrijgbaar.
Informatie kan worden verkregen bij
Erwin de Visser, telefoon 06-23207002.

IJsselexcursie Duursche
Waarden
Datum: 11 september 2011
Tijd: 9.00 uur
Ceintuurbaan/Brinkgreverweg
Excursieleider: Ronald Groenink in
samenwerking met Staatsbosbeheer.
We gaan op excursie naar de Duursche
Waarden/Fortmond. De vogeltrek is dan
alweer begonnen en ook planten en
insecten zijn nog volop aanwezig. Zowel
de schuilhut als de uitkijktoren zijn
vernieuwd en weer toegankelijk. Bij
slechtere weersomstandigheden zijn
laarzen of waterdichte schoenen aan te
bevelen. We verzamelen om 09.00 uur op
de hoek Ceintuurbaan/ Brinkgreverweg
(voormalige Landbouwschool). Ronald
Groenink 06-51095815
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Kleine excursie naar het
Kienveen
Datum: donderdag 15 september 2011
Tijd: 14 uur
Excursieleider: Koos Anema
Verzamelen: op de parkeerplaats van
Natuurmonumenten in de Velhorst. De
Velhorst ligt ten ZO van Almen en de
parkeerplaats is te vinden aan de Lage Weg,
7241 SK. Vanmiddag maken we onder
leiding van Koos Anema een wandeling
rond het Kienveen. Dit moerassige gebied
heeft een hoge floristische waarde en is ook
landschappelijk de moeite waard. Er komen
Gagelbosjes voor en we zullen ongetwijfeld

Zonnedauw en Moeras-wolfsklauw vinden. Het Vetblad is al
lang uitgebloeid, maar de planten vallen duidelijk op door
hun lichtgroene blad. De parkeerplaats is gemakkelijk te
herkennen aan de witte hekken.

Kleine paddenstoelenexcursie Nieuw
Rande
Datum: 29 september 2011
Tijd: 14:00 uur tot 15:30 uur
Excursieleider: Bien Hage
Verzamelen om 14 uur op de parkeerplaats aan de IJsseldijk
Nieuw Rande is een natuurgebied van 145 hectare en strekt
zich uit van de uiterwaarden van de IJssel tot aan het dorp
Diepenveen.
Het is een gevarieerd gebied dat deels aangelegd is als park
(in 1856). In 1853 werd het gekocht door de
hr Duymaer van Twist en in 1856 liet hij het
huis bouwen.
Inmiddels wordt het landgoed beheerd door
de stichting IJssellandschap.
Hopelijk houdt de droogte eens op, anders
zullen er niet veel paddenstoelen zijn.
In voorgaande jaren was hier de
spechtinktzwam te vinden.Er zijn veel
omgewaaide bomen, waarop we zeker
houtzwammen kunnen aantreffen. Mogelijk
ook de paddenstoelenparasiet volvariella op
nevelzwam.
En anders: veel zangvogels, Reeën, varens,
salomonszegel, lelietje van dalen en meer.

Vooraankondigingen
Mei tot en met november
Donderdag 6 oktober

Zondag 16 oktober
Zondag in november
Donderdag in november
December
Voorjaar 2012
Voorjaar ’12

Inventarisatie vegetatie rond Deventer en muurvegetatie in samenwerking met Erik
Lam.
Lezing Jan van der Knokke, natuurfotograaf: De Wonderen van de Kleine Wereld.
Dat gaat over insecten. Hij heeft er prachtige foto’s van. Behalve dat kan hij ook
nog heel boeiend vertellen over de dieren zelf en over zijn avonturen met de
camera. Echt de moeite waard. Deze lezing willen we openstellen voor publiek, dat
dan kennis kan maken met onze afdeling en met de KNNV. In de convo van
oktober komt hierover meer informatie. U mag dit niet missen!
Beekbergerwoud door Henny Wassens en Dick Steenstra
Mossenexcursie Wechelerveld
Vogelexcursie Ossenwaard door Ronald Groenink
Lezing met IVN, Vogels Kaukasus door Ronald Groenink en Mike Hirschler
Lezing over veranderingen in het IJsseldal
Lezing voorjaarspaddenstoelen met excursie naar de Gorsselse hei.
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Terugblik
De tuin van Huis Verwolde
31 maart 2011
Huis Verwolde is in 1776 gebouwd en heeft een mooie
Engelse en formele tuin ( Franse tuin). Deze middag
waren wij met 17 personen.
Onder leiding van Koos Anema gingen wij op zoek
naar stinzenplanten. Het woord Stins wil in het Fries
zeggen: stenen huis.
De Stinzenplanten komen uit midden Europese
berggebieden en uit verre landen zoals o.a. Bostulpen.
Wij hebben o.a. in bloei gezien: Gevlekt longkruid,
Maarts viooltje, Kleine maagdenpalm en Groot
hoefblad en de bladeren van Daslook.
In het park hebben wij vele zeldzame bomen
bewonderd zoals: de Himalaya den, de Moeras cipres,
Sequoia's, Tulpenboom en vele andere.
Ondanks de regen was het een leerzame excursie en dit
is een plek om terug te komen als de tuinen in volle
bloei zijn.

Die weerkaatsen het zonlicht en beschermen het mos
voor uitdroging en geven aan het mos een grijze glans
(ook bij Muisjesmos). Mariet liet ons ook het Haakmos,
het Klauwtjesmos, het Puntmos, het Dikkopmos en nog
veel meer andere soorten zien.

Mossenexcursie in het Wisselse Veen
met de afdeling Epe-Heerde
Deze zaterdagmiddag, 2 april, was het een prachtige
lentedag om kennis te maken met de mossen.
Er zijn overal mossen en voor een leek, lijken mossen
lijken allemaal op elkaar. Wij zijn onder de leiding van
Mariet van Gelder (afd.. Epe, Heerde), naar het
Wisselse Veen geweest. Wij waren met een grote groep
(17 mensen). Zij liet ons verschillende haarmossen zien
met hun kapsels (het sporendoosje) bedekt door een
harige huikje. Er waren Gewoon haarmos, Fraai
haarmos en Ruig haarmos in overvloed. Er was ook
Tankmos ( voor hoelang nog als de tanks van het
Nederlandse landschap verdwijnen) met glasharen. Het
zijn lange witte haartjes aan de punt van de bladeren.

Haarmos
Deze middag, waren de meeste soorten bladmossen.
Die zijn in 3 groepen verdeeld:1. de topkapselmossen
als het Haarmos, 2. de slaapmossen als het Dikkopmos,
3.de veenmossen.
Wij hebben ook een paar levermossen gezien. Die zijn
in 2 groepen verdeeld: 1. de thalleuze levermossen als
het Parapluutjesmos (ik had er ook nog één in een
doosje) en 2. de bebladerd levermossen ( géén nerf) als
het Kantmos. Er zijn meer dan 600 mossoorten in
Nederland!
Dank je wel, Mariet, voor deze leerzame middag. Wij
hopen dat je ons in de toekomst verder zult leiden door
de wereld van de mossen.

Middachten

Bij het Wisselse Veen

17 april 2011
Op deze mooie lentedag genoten 16 deelnemers van een
prachtige excursie in de bossen van Middachten bij De
Steeg. Eefke en Nienke leidden ons eerst langs de muur
rond de tuin van het kasteel. Hier zagen we o.a. veel
Gevlekte aronskelk, waarvan een aantal exemplaren al
de karakteristieke bloeikolven vertoonden. Verder
stonden hier diverse andere soorten bosplanten, zoals
Bosanemoon, Look zonder look, Dalkruid,
Drienerfmuur en Bosgierstgras. Leuk was ook de

waarneming van Klein heksenkruid, een kruising tussen
Groot heksenkruid en Alpenheksenkruid. Verder
vonden we een opvallend lichtgroen mos met dunne
blaadjes dat het Gerimpeld boogsterremos bleek te zijn.
Boven op de muur liet een Zanglijster zich bewonderen
en het Winterkoninkje gaf luidruchtig blijk van zijn
aanwezigheid. Af en toe konden we een blik werpen op
de tuin en zo zagen we o.a. een paar Mandarijneenden
in de gracht. We vonden nog meer bosplanten zoals
Gevlekt longkruid, Grote muur, Gele dovenetel,
Bosbingelkruid, Bosveldkers en Gulden boterbloem.
Ook ontdekten we Knikkende vogelmelk met enorm
grote bloemen. Volgens de Oecologische flora kunnen
ze wel een diameter van 6 cm hebben. Op een
boomstronk groeide een prachtige Zadelzwam.
Langzamerhand waren we in het oude bos gekomen.
Dat ligt op de overgang van de Veluwe en de
IJsselvallei en staat onder invloed van kwelwater, dat
ondergronds van de Veluwe richting IJsselvalei
stroomt. Hier zagen we tenslotte nog Paarbladig
goudveil, Slanke sleutelbloem, Knikkend nagelkruid en
een enorm veld met bloeiende Dotters. Ook werd een
ringslang ontdekt. Bij het verlaten van het bos scheerde
een Boerenzwaluw over onze hoofden. Een
voortreffelijke excursie op een schitterende
voorjaarsdag.

Excursie Beekbergerwoud
1 mei 2011
Aantal deelnemers: 6
Op deze mooie zonnige dag gingen we naar het
Beekbergerwoud. Dit is het natuurgebied dat heel lang
een oerbos was. In 1871 werd het bos gesloopt om er
landbouwgrond van te maken en Natuurmonumenten is
er nu actief om er weer een natuurgebied van te maken.
Het kwelwater blijft weer in het gebied in plaats van dat
men het afvoert via allerlei sloten. Het is weer een nat
gebied en men heeft vlonders aangelegd om ook het
meest natte deel toegankelijk te maken. Het was een
heerlijke wandeling met mooie waarnemingen. Het
meest bijzonder was wel de Blauwborst die in het
gebied broedt en zich ook liet zien. Verder was ook de
Waterviolier de moeite waard en vlogen er vlinders als
het Oranjetipje, Geaderd witje, Bont zandoogje en
Kleine vos. Rouwvliegen waren er volop en het
kikkerdril van een tijdje gleden was nu een
ongelooflijke hoeveelheid donderkopjes geworden. De
Rietgors, Tuinfluiter en Zwartkop lieten regelmatig van
zich horen. We hebben genoten van deze mooie dag in
dit bijzondere gebied. De volgende excursies naar het
Beekbergerwoud zijn op 26 juni, 28 augustus en 16
oktober. Wanneer u dit leest is de excursie van 26 juni
al geweest. Informatie over de laatste twee excursies
staat elders in deze Quadrifolia.

Excursie Wilpse Klei
7 mei 2011
Aantal deelnemers: 4
Onder leiding van Cor Heidenrijk liepen we over de
Wilpse Klei op een stralend mooie dag. Het was er
warm en droog. Vanwege de droogte had Cor die
morgen de boer gevraagd om te gaan beregenen. De
weidevogels kunnen met hun snavels niet doordringen
in de harde grond en geen insecten(larven) en wormen
te pakken krijgen. Als de grond natter is komen de
wormen naar boven en wordt de grond week. De
droogte heeft landelijk tot gevolg dat de weidevogels
hun legsel uitstellen vanwege voedselgebrek.
Het beheer van Staatsbosbeheer in de uiterwaarden van
de Wilpse Klei is er op gericht om het gebied
aantrekkelijk te houden voor de weidevogels. Een
glanshavergrasland is dan het eindresultaat. We liepen
door een weiland met veel Grote ratelaar, Pimpernel en
Gele morgenster. Hoog gras herbergt veel insecten, die
gegeten worden door de weidevogels en hun jongen. De
houtwallen moeten goed onderhouden worden. Zouden
de bomen te hoog worden dan hebben roofvogels goed
uitzicht op de nesten in het gras. Wat tot gevolg heeft
dat de eieren al voor het uitkomen opgegeten worden.
Ook de vos, steenmarter en meeuwen lusten graag
eieren of jonge vogels. We zagen een aantal Grutto’s en
Kieviten. In een slenk van een poel zagen we een
vrouwtjeskievit met twee jongen. Een aandoenlijk
gezicht. Bij een andere poel zagen we sporen van een
bever. In de verte hoorden we het zomerse geluid van
de Wulp. Het was een prachtige excursie.

Vleermuisexcursie Diepenveen
19 mei 2011
Aantal deelnemers: 9
Het was een rustige avond zonder veel wind. De zon
ging rood onder. Vlak na zonsondergang werden de
eerste vleermuizen al gezien. We hoorden ze op de
batdetector. Tom Dekker leidde de excursie samen met
Mike Hirschler en Gerrie Roetert. De onderwerpen van
zijn lezing in februari kwamen allemaal weer aan bod.
Erg interessant om de vleermuizen in het veld te zien en
te horen. De batdetector zet de sonar van de
vleermuizen om in voor de mens waarneembare
geluidsfrequentie. Elke vleermuis heeft zijn eigen
geluid. Het eerst zagen we de dwergvleermuis. Wat
later de Rosse vleermuis en de Laatvlieger. Toen het
donkerder werd hoorden we ze eerst op de batdetector
en zagen we ze daarna vliegen tussen de boomtoppen
en langs de rand van het weiland. Bij de Molenkolk
vliegen vaak Watervleermuizen, maar die lieten zich
deze avond niet zien. Het water was bedekt met een
laag kroos, waardoor er minder insecten boven het
water vlogen. Waarschijnlijk deden de
Watervleermuizen hun kostje ergens anders op.
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Excursie Gooiermars
26 mei 2011
Aantal deelnemers: 9
Gerrit Jan van Dijk leidde ons rond langs de wetering in
de Gooiermars en vertelde ons van het beheer van
Waterschap Grootsalland. Het beheer is in de eerste
instantie gericht op de waterhuishouding. Daarbij wordt
rekening gehouden met de natuurwaarden. De wetering
is hier uitgegraven met lage oevers. De brede bedding is
bedoeld voor opvang van water, de waterberging
genoemd. In de berging zijn poelen aangelegd voor
kikkers en salamanders. Op de lage oever is een
hooilandbeheer. Dat wil zeggen dat er laat gemaaid
wordt. Het maaisel wordt afgevoerd om de bodem te
verschralen. Het viel ons op dat er erg veel

plantensoorten groeien. Een aantal soorten zeggen
waren: Geelgroene zegge, Blauwe zegge, Hazezegge,
Scherpe zegge, Tweerijige zegge Snavelzegge, Ruige
zegge en de zeldzame Bleke zegge. In het water groeien
Waterkers, Waterweegbree, Penningkruid, Waterbies,
Pijptorkruid, Paarbladig fonteinkruid, Blaartrekkende
boterbloem, Waterviolier, Watermunt, Waterpunge,
Zwanebloem en Waterscheerling. Op de lage oever
vonden we Echte koekoeksbloem, Kruipend
moerasscherm, Brede wespenorchis, Grote ratelaar,
Kale jonker, Stijve ogentroost en Rietorchis. In een
weiland stonden we opeens oog in oog met een jonge
ree, die zich in het gras verscholen hield. Ook dit was
weer een zeer verrassende excursie in de ‘achtertuin’
van Deventer.

Actueel
Vrijdag en zaterdag 26 en 27 augustus 2011
Nacht van de Vleermuis zie www.jaarvandevleermuis.nl voor excursies.

Bijzondere sprinkhaan herontdekt
Op 13 mei j.l. hebben biologiestudenten Bram Omon
en Kees van Bochove een populatie van het
bosdoorntje Tetrix bipunctata ontdekt in park de
Hoge Veluwe. Deze bijzondere sprinkhaan stond als
verdwenen op de rode lijst en was al 36 jaar niet meer
in Nederland waargenomen. De laatste waarneming
dateert van 1975, uit de buurt van Assel (Apeldoorn).
Onderzoekers van de Stichting European Invertebrate
Survey (EIS-Nederland) hebben de melding via
www.waarneming.nl gekregen en bevestigd.
Het bosdoorntje behoort tot de doornsprinkhanen.
Deze zijn te herkennen aan het doornvormige
halsschild dat over het achterlijf ligt. Het zijn kleine
dieren, die, in tegenstelling tot de meeste andere
sprinkhanen en krekels, geen geluid maken, waardoor
ze moeilijk te vinden zijn.
De laatste jaren worden veel insecten ontdekt voor
Nederland, eerder deze maand nog de sierlijke
witsnuitlibel in de Weeribben. Voor een groot deel
zijn het zuidelijke soorten, die als gevolg van het
warmere weer naar het noorden zijn opgerukt. Verder
slagen ook veel exoten erin om zich in Nederland te
vestigen. Het bosdoorntje behoort tot weer een
andere categorie. Het is namelijk een klein beestje,
dat geen geluid maakt en dus niet erg opvalt in het
veld. Hoewel in Nederland intensief onderzoek
gebeurt, hebben de dieren jarenlang onopgemerkt
kunnen leven, in een goed onderzocht gebied. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of het diertje nog op
andere plekken voorkomt in het park.

Paddenstoelenwerkavonden
Voor belangstellenden organiseren we 2 avonden
waarop paddenstoelen worden bekeken op
veldkenmerken. Jan Dieker en Herman ten
Grotenhuis begeleiden dit onderzoek. De avonden
zijn bedoeld voor beginners die geïnteresseerd zijn in
hoe paddenstoelen op naam te brengen met behulp
van veldkenmerken.
Iedereen kan zelf materiaal meebrengen en dit samen
met Jan en Herman bekijken en de kenmerken
benoemen. Natuurlijk zijn gidsen, boeken ook
belangrijk om mee te nemen. Het zullen vast
boeiende avonden worden, waarin echt
samengewerkt wordt.
De avonden zijn op 28 september en 26 oktober
2011. van 19.30 tot 21.30 uur, in De Kaardebol,
centrum voor Duurzaamheid te Zutphen,
Harenbergweg 1.
Iedereen kan zich aanmelden bij Jan Dieker, liefst
voor 1 september, zodat we weten of de avonden
door kunnen gaan. Er moeten minimaal 5 deelnemers
zijn, maximaal gaan we tot 10. Dus wie het eerst
komt……..
Tel. Nr. Jan Dieker 0575-511460 of
jmfdieker@online.nl
Ik hoop dat we veel belangstelling krijgen.
Wacht overigens niet te lang met opgeven, we geven
de data ook door aan IVN Zutphen en Deventer door.
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Verenigingszaken
Van de Voorzitter
Het is nu eind april en alles staat al volop in het groen. We hebben prachtige dagen gehad en veel dieren zijn al te
zien in de natuur. Alles is heel vlug tevoorschijn gekomen en al druk aan het vliegen, lopen, eitjes leggen, paren en
alles wat zoal bij het voorjaar hoort. En natuurlijk kunnen we ook tijdens onze excursies genieten van alle jonge
leven. Gelukkig weten weer veel leden onze wandelingen te waarderen. Nienke, Bien en Claire hebben heel wat
mooie plekjes en goede excursieleiders weten te vinden.
Zo waren we toch met 10 personen bij de afdeling Epe/ Heerde met een mossenexcursie mee op het Wisselse veen.
Bijzonder leerzaam. De excursie bij huize Middachten werd wel heel goed bezocht. Het was ook zeker de moeite
waard, we hebben geweldige waarnemingen gedaan. Zo zagen we Goudveil en Sleutelbloemen en liet een
Wolzwever zich goed fotograferen. Ook de Zadelzwam stond er geweldig bij. En Eefke en Nienke hadden voor
prachtig weer gezorgd. Een prima wandeling.
Herman heeft voor onze afdeling de VV bezocht. Het was een lange dag voor hem, hij moest naar Naturalis in
Leiden en dat was toch een hele (trein)reis. Er zijn geen schokkende ontwikkelingen, er was natuurlijk veel
aandacht voor het 110-jarig jubileum van de landelijke KNNV. Aan de afdelingen werd gevraagd om voor
publiek iets te organiseren, dat deden we dus op 17 mei met de Vleermuizenexcursie. En in oktober organiseren we
een bijzondere lezing. Houdt u de datum van 6 oktober vast vrij, dan komt Jan van der Knokke, natuurfotograaf
een lezing geven over : De Wonderen van de Kleine Wereld. Dat gaat over insecten en hij heeft er prachtige
foto’s van. Behalve dat kan hij ook nog heel boeiend vertellen over de dieren zelf en over zijn avonturen met de
camera. Echt de moeite waard. Deze lezing willen we openstellen voor publiek, dat dan kennis kan maken met
onze afdeling en met de KNNV. In de convo van oktober komt hierover meer informatie, maar die komt pas eind
september/begin oktober, dat zou al wat te laat zijn. Vandaar nu al de aankondiging. U mag dit niet missen!
Herman en ik zijn verhuisd naar Eefde. Ons oude huis in Laren is verkocht en per 16 mei wonen wij aan de
Almenseweg 27 in Eefde. Ons telefoonnummer is nu 0575 471995 en ons nieuwe e-mailadres is;
ktengrotenhuis@kpnmail.nl.
Ik wens iedereen nog een fijn voorjaar en een goede zomer met veel mooie waarnemingen. En ik hoop velen van
jullie te zien tijdens onze excursies.
Klaske ten Grotenhuis

Colofon
KNNV in vogelvlucht

Sluitingsdata voor kopij

20 augustus 2011Excursie Tongerense hei
25 augustus 2011Kleine excursie Gorsselse hei
28 augustus 2011 Excursie Beekbergerwoud
3 september 2011 Gewest. excursie Zwarte Water
11 september 2011 IJsselexcursie Duursche Waarden
15 september 2011 Kleine excursie Kienveen
29 september 2011 Kleine paddenstoelenexcursie
Nieuw Rande
6 oktober : Lezing Jan van der Knokke,
16 oktober : Beekbergerwoud
Zondag in november: Mossenexcursie Wechelerveld
Donderdag in november: Vogelexcursie Ossenwaard
door Ronald Groenink
December: Lezing met IVN, Vogels Kaukasus door
Ronald Groenink en Mike Hirschler
Voorjaar 2012: Lezing over veranderingen in het
IJsseldal
Voorjaar 2012 : Lezing voorjaarspaddenstoelen met
excursie naar de Gorsselse hei
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