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Vingerhelmbloem bij Huize Almelo
Tot de pareltjes van het voorjaar behoren de stinzeplanten. Dit zijn kleurige bol- en knolgewasjes die ooit
door landgoedeigenaren geplant zijn om hun parken op
te fleuren. Ze zijn verwilderd en houden al eeuwen stand,
vandaar dat je stinzeplanten inmiddels tot de inheemse
flora mag rekenen. In het vroege voorjaar komen de
bloemen uit en brengen meteen iedereen in voorjaarsstemming. Ook in Almelo vind je hier en daar nog
stinzeplanten, zoals de boshyacinthen en het vingerhelmbloem aan de Gravenallee bij Huize Almelo.

Ron Poot

Lid worden?
Bent u enthousiast over de Stichting Natuurhus Almelo
en/of één van de betrokken verenigingen? Ga naar
www.natuurhusalmelo.nl/vrienden en word lid!
Heeft u een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact op
voor 12 mei via info@natuurhusalmelo.
Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer is
12 mei.

Adres:
Tijdelijk Natuurhus, Deldensestraat 205, 7601 RT Almelo
telefoon: 0546-451483 bereikbaar op maandag, dinsdag
en woensdag.

Emailadressen Natuurhus Almelo
Algemeen mailadres (webmaster):

info@natuurhusalmelo.nl

Bestuur stichting Natuurhus Almelo (secretariaat): secretaris@natuurhusalmelo.nl
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Foto’s en artikelen voor het Natuurhus blad:

redactie@natuurhusalmelo.nl

Aanmelden van vrijwilligers:

vrijwilliger@natuurhusalmelo.nl

Natuur- en milieueducatie scholen:

onderwijs@natuurhusalmelo.nl

Opgeven voor cursussen (zoals natuurgidsen):

cursus@natuurhusalmelo.nl

Jeugdactiviteiten Scharrelkids:

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Adreswijzigingen en aanmeldingen vrienden:

ledenbeheer@natuurhusalmelo.nl
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Nieuwe
bestuursleden
Het bestuur van de Stichting Natuurhus Almelo is versterkt met drie nieuwe leden. Vanuit Groei
en Bloei is Marcel Mulder aangetreden, als opvolger van Anne Nijs. Iemkervereniging ’t Iemenschoer heeft nu ook een vertegenwoordiger in het bestuur, Ton Kuipers.
Ten slotte: we hebben weer een secretaris, Geesje Vinke, secretaris van KNNV ‘Twenthe’ heeft
zich bereid verklaard deze taak ook te willen doen voor het Natuurhus. Hiermee hebben alle
aangesloten verenigingen een afgezant in het bestuur.
Hartelijk welkom Marcel, Ton en Geesje en veel succes met jullie nieuwe taken!

Natuurhus
		 in de raad

Marcel Mulder

Ton Kuipers

Geesje Vinke

Ron Poot
Het is een spannend jaar voor het Natuurhus. Kunnen we gaan bouwen of krijgen we het niet rond?
Op het moment dat ik dit schrijf, staan we aan de
vooravond van een gesprek met de wethouder en een
politiek beraad met de raadsleden. Met alle inspanningen
die we zelf verrichten, met een subsidie van Spontane
Binnenstad, giften van donateurs en met de steun van
bouwers en installateurs die het Natuurhus een warm
hart toedragen, zijn we al heel ver gekomen. Toch
houden we een gat in de begroting van 180.000 euro.
Voor de kerst hebben we een brief aan de gemeente
geschreven met het verzoek ons hierbij te helpen.
Komende weken zal blijken of dit ook gebeurt.
Als u dit leest, is er misschien al duidelijkheid. Als het
financieel rond is kunnen we verder! Dat betekent wat:
heel veel inspanningen voor ons allen, want de bouw
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rekent op steun van veel vrijwilligers. Dat betekent een
flinke campagne om veel mensen op de been te krijgen,
binnen en buiten de verenigingen. Samen bouwen aan
een Natuurhus en daarmee een bijdrage leveren aan een
duurzame groene wereld, een mooie gedachte. Wie wil
daar niet aan meehelpen?
Het voorjaar nadert. De merel en de grote lijster zingen
al, ofschoon de rijp ’s ochtends nog op het gras ligt.
De activiteitenkalender stroomt vol met excursies, kinderactiviteiten en andere evenementen. Laat de ontluikende
natuur van een vers voorjaar onze inspiratiebron zijn.
Ik wens ons allen een veelbelovende lente terwijl het
Natuurhus in het Hagenpark verrijst!
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Gezamenlijke activiteiten
Eind 2015 hebben de besturen van de aangesloten
verenigingen bij elkaar gezeten om bijgepraat te
worden over de ontwikkelingen en na te denken over
de toekomst. Tijdens deze vergadering is besloten dat
alle deelnemende clubs zich actief inzetten om in 2016
gezamenlijk op te trekken bij drie activiteiten. Allereerst
de Lentefair op 1 mei. Deze organiseert Groei en Bloei
en staat dit jaar in het teken van het 100-jarig jubileum.

Alle Natuurhus-verenigingen zijn uitgenodigd deel te
nemen en een bijdrage te leveren tijdens dit voorjaarsevenement. De tweede activiteit is de Almelo Allee, die in
september 2016 voor de derde keer wordt gehouden.
De derde gezamenlijke actie is de Nacht van de Nacht
eind oktober.
Enthousiast? Meld je aan om mee te doen in de organisatie van een of meer activiteiten!

Vlindercursus
Vlinderen in Twente, is een cursus voor natuurliefhebbers, die hun kijk op dagvlinders willen verbeteren.
In twee bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan:
- De taxonomie van vlinders (indeling in families
en soorten),
- De levensstadia (ei, rups, pop, imago)
- Het vlieggedrag (waarop moet je letten)
- De leefomgeving (biotoop)
- De vliegtijden (wanneer welke soorten worden
waargenomen),
- De technieken van waarneming en registratie
(o.a. nuttige websites)
- Het werk van de vlinderstichting.

6

Aansluitend aan deze theorie worden twee excursies
georganiseerd om het behandelde in praktijk te brengen.
De excursies vinden plaats op een nog nader te bepalen
zaterdag in mei en een zaterdag in augustus.
De cursus wordt verzorgd door Jaap van de Woord uit
Borne, al 40 jaar betrokken bij onderzoek naar vlinders
en 25 jaar deelnemer aan het dagvlinder monitoringsproject van de Vlinderstichting.
Cursuslocatie: Tijdelijk Natuurhus,
Deldensestraat 205 Almelo
Theorie op 21 en 28 april van 20.00 tot 21.45 uur
Informatie en opgeven bij: Nel Windt
Email: windtalmelo@outlook.com
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<< Vloeibaar goud
De kinderen zien de natuur wel, weten dat ze er is en
vinden haar soms ook best wel mooi, maar echt nodig
lijken we haar niet te hebben.
We kennen allemaal wel het fenomeen van de kinderen
die niet weten dat melk niet in een fabriek gemaakt
wordt maar uit een koe komt. En misschien geldt dit niet
alleen voor kinderen maar ook voor menig volwassene.
Want ja, zeg nu zelf, we maken steeds meer kunstmatige producten omdat we er steeds beter in geworden
zijn de moleculaire samenstelling van allerlei stoffen te
achterhalen. Daardoor kunnen we ze in een lab namaken
zonder dat we hiervoor de natuurlijke bron nog nodig
hebben.

Beter dan de natuur

doorgrond hebben. Zo schijnt honing, wanneer je die op
een open wond smeert die moeilijk geneest, een sterke
helende werking te hebben. Sommige ziekenhuizen
schijnen met honingpleisters te werken ter bevordering
van de wondgenezing. Dus wat doen die bijen eigenlijk
wat we zelf tot nog toe niet zo goed lijken te kunnen,
waardoor we dan toch maar honing in de pleisters
stoppen? Wat is het dat de natuur doet waar we nog
niet achter zijn? En gaan we dat wel vinden op de wijze
waarop onze moderne wetenschap dit tot nog toe tracht
te achterhalen.
In sommige landen laten de imkers hun bijen honing
maken uit suiker in plaats van nectar. Je kunt je afvragen
of honing dan nog honing is. Is suikerhoning ook
honing?

Terug of verder?

Maar is dat wel echt zo? Neem nu geneeskrachtige
planten. Kunnen we daarvan dan zomaar de werkzame
stof achterhalen, de moleculaire samenstelling ervan
dupliceren en er dan op rekenen dat hiermee de kwaal
verholpen wordt? Farmaceuten, ondersteund door
de heersende moderne wetenschap, vinden van wel.
Toch is niet zelden gebleken dat waar kwalen leken
te verdwijnen bij gebruik van kruiden, de chemische
werkende stof toch ook niet helemaal waar maakte wat
het beloofd had.
Zo ook met de honing, geproduceerd door bijen, die ook
effecten heeft die we eigenlijk nog steeds niet helemaal

Wat mij raakte in de inleiding van J. Dirks is, zijn wel
haast vanzelfsprekende besef van die verborgen schat in
die bloeiende natuur. Als we het nu in deze tijd hebben
over het herstel van waarden en terug naar de natuur,
lijkt het al snel alsof we het dan hebben over terug naar
hoe het vroeger was. En dat ik zo’n citaat uit een boek
van 1861 neem, lijkt dit ook te bevestigen. Maar is dat
zo, gaat het over terug naar vroeger? Of gaat het er juist
meer om dat we nu een doorstart maken in de zoektocht
naar een schat waar we ons destijds al over verwonderden? En die we tot op de dag van vandaag nog niet
echt gevonden hebben? Ik neig naar het laatste.

De verborgen
			schat
Jurgen Foortjes, ‘t Iemenschoer
‘Wanneer wij in de lente of des zomers door de velden wandelen en den rijken voorraad van
bloemen aanschouwen, welker geur ons omgeeft, dan is het voorzeker te bejammeren, dat
daarin zulk een schat verborgen is, die verloren moet gaan, omdat de arbeiders ontbreken, die
alleen in staat zijn hem te verzamelen. Die schat is de honing; die arbeiders zijn de bijen.’

Het zijn de eerste woorden van de inleiding van ‘Handboek voor bijenhouders’ van J. Dirks 1861.
Ik geef groenonderwijs en dierverzorging in het speciaal
onderwijs en daar hoop ik dan de liefde en de waardering voor de natuur om ons heen bij de leerlingen aan
te wakkeren. Echter, niet zelden vind ik bij leerlingen de
houding van “Natuur!? bah… da’s vies.”
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Oog voor natuur
Hoewel er ook zeker natuurgenieters tussen zitten, merk
ik vaak dat het overgrote deel van de kinderen weinig
oog voor de natuur heeft. Hoe kunnen ze ook? Velen
van hen kennen de natuur alleen van daar buiten waar
mensen hun honden uitlaten en waarvoor de gemeente
moet zorgen.
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<< Staafwants
totdat er een prooi in de buurt is om toe te snellen en
deze met zijn speciale voorpoten te vangen. Het laatste
voorpootlid klapt als het ware tegen het voorlaatste
pootlid als een dichtklappend zakmes. Met de monddelen worden verteringsappen in de prooi gespoten
waarna het dier uitgezogen wordt. De waterschorpioen
bewaart onder de dekvleugels een luchtvoorraad die met
de adembuis geventileerd wordt. Vaak zie je ze dan ook
verticaal ondersteboven aan het wateroppervlak hangen.

Onhandige zwemmers
De twee waterwantsen zijn trage zwemmers, eigenlijk
lopen ze meer over de bodem of tussen de planten dan
dat ze echt zwemmen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
waterroofkevers hebben ze geen zwemharen op de
poten. Ze moeten het dus niet van hun snelheid hebben
in het water. Beide soorten zijn een algemene verschijning in ons oppervlaktewater. De staafwants komt vooral
voor in de wat grotere stilstaande wateren met een goed
ontwikkelde water- en oevervegetatie. Vooral in laagveenwateren komt deze grote wants voor.

De waterschorpioen komt ook wel voor in wat ondiepere langzaam stromende wateren op zandgrond. Na de
voortplanting worden eitjes afgezet in plantenweefsel,
waarna de ontwikkeling van de larven ongeveer twee
maanden duurt.

Onvolkomen gedaanteverwisseling
Zowel de staafwants als de waterschorpioen kennen een
onvolkomen gedaantewisseling. Dat wil zeggen dat de
larven al erg lijken op het volwassen insect. Ze missen
dan alleen nog de lange adembuis en de dekvleugels.
Na vijf keer vervellen zijn ze volwassen. Als larve zijn deze
dieren nog moeilijker te vinden dan de volwassenen.
De larven van de waterschorpioen zitten vol lange haren
die omgeven zijn door kleine deeltjes bodemmateriaal
waardoor ze niet te onderscheiden zijn van de waterbodem. De larven van staafwantsen vallen meestal pas
op als ze gaan bewegen.
Zowel de waterschorpioen als de staafwants zijn
markante waterinsecten en uitermate briljant in het zich
onzichtbaar maken. Toch knap als je weet dat ze tot de
grootste waterwantsen van ons land behoren.
Waterschorpioen

Waterschorpioenen
en staafwantsen
Eveline Stegeman-Broos, KNNV
Libellen, zweefvliegen, schietmotten en muggen leven langer onder water dan erboven.
Veel mensen staan er niet bij stil dat deze rondvliegende insecten, die je ziet langs de waterkant,
als larve in het water leven. In een serie artikelen ‘Focus op waterdieren’, aandacht voor deze
onderwaterperiode.
De twee meest in het oog springende waterwantsen
zijn toch wel de waterschorpioen (Nepa cinerea) en
de staafwants (Ranatra linearis), beide behorende tot
dezelfde familie Nepidae. De staafwants is de reus
onder de waterwantsen, inclusief de lange adembuis
wel 7 cm lang. Met zijn lange lijf en dunne poten ligt de
naam staafwants voor de hand. De waterschorpioen die
ongeveer de helft kleiner is, dankt zijn aan naam aan zijn
verschijning die wel wat weg heeft van een schorpioen.
Dit vanwege de lange adembuis en de typisch gevormde
voorpoten. Toch is deze wants alleen dodelijk voor kleinere waterdieren die de pech hebben in zijn voorpoten
terecht te komen. Voor de mens dus geheel ongevaarlijk.
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Zoekt en gij zult misschien vinden…
Als een staafwants zich verstopt, is het nog een hele
kunst om hem te vinden tussen de waterplanten. De
staafwants wordt wel eens vergeleken met een wandelende tak en is uitermate goed gecamoufleerd. Dat is
ook zijn strategie om te overleven in het water. Je goed
verstoppen, afwachten en als er een prooi voorbij komt
dan bliksemsnel toehappen. Met de speciale voorpoten
in de vorm van een soort vangklauw, spietst hij zijn prooi,
waarna deze met de zuigsnuit, die alle wantsen gemeen
hebben, aangeprikt en leeggezogen wordt. Deze strategie wordt ook door de waterschorpioen toegepast.
Ook dit dier, dat sterk gecamoufleerd is, wacht rustig af
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De meeste Erodiums willen graag droge voeten in de
winter, als u dat kunt bieden door een rotstuin of een
verhoogd bed met goed doorlatende grond, dan gaat
er een nieuwe wereld open van planten die de hele
zomer kunnen bloeien. Ze kunnen ook in pot gekweekt
worden.

Pelargoniums

		
Achter de
Geraniums

Pelargonium is de plant, waar je zogenaamd ‘achter
kan zitten’. Ze zijn bekend van (Geranium-)markten en
in alle tuincentra te koop in het voorjaar. Ze zijn niet
winterhard in ons klimaat. De meeste soorten komen uit
Zuid-Afrika en zijn gekruist om grote bloemtrossen te
krijgen. De originele soorten hebben vijflobbige bladeren
en bloemen met vijf bloemblaadjes en vijf zaden in een
vogelsnavelvormige zaaddoos.
Er zijn vele soorten, staande en hangende Geraniums, die

de hele zomer doorbloeien. Een dankbare plant in heel
veel kleuren voor potten, hanging baskets of voor op de
vensterbank.

Monsonia en Sarcocaulon
Twee minder bekende soorten uit de Geraniaceae
familie zijn Monsonia en Sarcocaulan. Monsonia is een
niet-winterharde plant die in woestijnachtige gebieden
groeit. Ze komen voor in Zuid-Afrika, maar ook in het
Midden-Oosten. Ook deze planten hebben vijf gelijkvormige bloemblaadjes en grote zaaddozen in de vorm van
ook weer een vogelsnavel. Sarcocaulons heeft stekels en
is niet winterhard. De bloemen staan apart op overblijvende succulente takjes.
Bron: o.a. ‘Geraniumboekje’ van de Geranium Groep van
de NPGV

Anne Nijs, Groei & Bloei
‘Achter de Geraniums zitten’, wie kent deze uitdrukking niet. Het lijkt mij persoonlijk niet zo’n
aantrekkelijk idee. En velen met mij, denk ik. Met deze Geraniums bedoelen we eigenlijk
‘Pelargoniums’. De alom bekende planten die onze grootmoeders al in de tuin, in de vollegrond
of in een pot, hadden staan. Hoe zit dat dan met deze spraakverwarring?
In de familie van de Gearaniaceae vinden we de
geslachten Geranium, Pelargonium, Erodium, Monsonia en Sarcocaulon. Allereerst iets over de eerste drie
soorten.
In de familie van de Geraniaceae vormen Geraniums
(ooievaarsbekken) en Erodiums (reigersbekken) interessante planten voor de tuin.
Er zijn in de loop der jaren ontelbare soorten ontstaan,
gekweekt, gekruist. Te veel om hier op te noemen of een
keuze te maken. Dat is toch heel persoonlijk.
Er is een Nederlandse Pelargonium en Geranium Vereniging, de NPGV opgericht in 1974. Zij hebben in 2012
een praktische Geraniumgids uitgegeven. Met maar liefst
601 beschrijvingen van Geraniums onderverdeeld in
35 groepen.
Als u een plant koopt, let dan goed op de bloeitijd en
standplaats.

Geraniums
Van de Geraniums zijn er enkele honderden soorten op
de markt en in liefhebberskringen zijn er nog heel veel
die wat minder bekendheid genieten maar ook heel
mooi zijn.
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De charme van Geraniums is dat ze op enkele na
helemaal winterhard zijn, een mooie vorm hebben en
rijk bloeien. Het zijn bovendien voor het grootste deel
gemakkelijke planten die zich ook goed laten vermeerderen. Er zijn Geraniums voor de schaduw, de volle
zon en voor de rotstuin. Er zijn vroege bloeiers, zomerbloeiers en heel late bloeiers. Het is een geslacht met een
bijzonder grote diversiteit.
De bladeren hebben vrijwel altijd vijf lobben, de bloemen
hebben altijd vijf bloemblaadjes (behalve bij de dubbelbloemige) van dezelfde vorm en kleur. De zaaddozen
hebben de vorm van een vogelsnavel, waarin vijf zaden
zitten, elk in een doosje aan een eenvoudige kurkentrekker.

Erodiums
Erodiums zijn kleiner en wat minder bekend, min of
meer winterhard, stellen wat meer eisen, maar zo mooi
bloeiend dat het de moeite waard is om ze te proberen.
Ook Erodiums hebben vijf bloemblaadjes, waarvan de
bovenste twee meestal gemerkt zijn. De zaaddozen
hebben de vorm van een vogelsnavel, die van de
reigersbek, ook gevuld met vijf zaden.
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Zonnewende

Kerende kringen

Robert van Lente, AstronA
Voor veel mensen is de zomer, met zijn lange dagen en korte nachten, het mooiste jaargetijde.
Rond de zonnewende kunnen we zelfs meer dan 16 uur genieten van de zonnestralen.
Elk voordeel heeft echter een nadeel: tijdens de korte schemerige nachten schitteren de sterren
slechts even boven ons land. En elk nadeel heeft ook een voordeel: na de zonnewende op 21 juni
worden de nachten steeds langer en donkerder.
Ons kalenderjaar telt twee zonnewendes. Ze vormen
het startpunt van de zomer en winter. Vanaf de winterzonnewende op 21 december lengen de dagen weer en
komt de zon steeds hoger aan de hemel te staan. Dat
gaat de hele winter en lente door tot het moment van
de zomerzonnewende. Bij een zonnewende bereikt de
zon haar hoogste (zomer) of laagste (winter) punt boven
de zuidelijke hemel. Tijdens de zomerzonnewende staat
de zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring (KK). Bij de
winterzonnewende is de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring (SK) te zien.

KK

Lente- en herfstequinox

dag

EV
SK

W

ZW

NW
N

Z
ZO
O

Afbeelding rechts toont schematische tekening van de
dag- en nachtbogen van de zon aan het begin van:
- de winter (boven de Steenbokskeerkring/SK)
- de lente en herfst (boven de evenaar/EV)
- de zomer (boven de Kreeftskeerkring/KK)

NO

Op de reis van de lange winternachten naar de korte
zomernachten en terug passeert de zon tweemaal de
positie waarbij dag en nacht even lang duren. Deze dagen nachtevening (equinox) bevindt zich op de evenaar.
Bij een opklimmende zon vormt de passage van de
evenaar (EV) het begin van de lente; bij een dalende zon
het beginpunt van de herfst. De tekening laat zien dat
de zon alleen dan precies in het oosten opkomt en in het
westen ondergaat. In de lente en zomer komt de zon
ten noorden van de oost-westlijn op. Tijdens de herfst en
winter ten zuiden van deze lijn.

Maanfase

nacht

Nieuwe maan
Eerste kwartier
Volle maan
Laatste kwartier

De tekening toont dat de dag- en nachtboog van de
zon in de lente en herfst even groot zijn. In de winter is
de nachtboog veel groter dan de dagboog. De nachten
duren daarom langer dan de dagen. In de zomer is het
net andersom. De korte nachtbogen geven aan dat er in
de zomer weinig nachttijd is om sterren te bekijken.

Zomersterrenhemel
De sterrenhemel rondom de zomerzonnewende toont
enkele opvallende objecten. De planeten Saturnus en
Mars zijn als relatief heldere lichtpuntjes in het zuidoosten te zien. Jupiter staat in het zuidwesten. In het
sterrenbeeld Hercules is de bolvormige sterrenhoop
(M13) waarneembaar. De wazige vlek bestaat uit een
concentratie van tienduizenden sterren.
Op 9 mei zal de planeet Mercurius van 13:12 tot 20:37 uur
voor de zon langstrekken. Bij onbewolkt weer zal
AstronA bij het Natuurhus enkele telescopen opstellen
om dit verschijnsel goed én veilig te kunnen bekijken. Op
vrijdag 12 augustus passeert de aarde weer het centrum
van de meteorenzwerm ‘Perseïden’. Ook dan zullen we
als AstronA weer van de partij zijn met een uitleg over
het fenomeen en kijkers om, behalve ‘vallende’, ook
‘vaste’ sterren te observeren. U bent van harte welkom.
Zie voor meer informatie onze website www.astrona.nl.

april

mei

juni

juli

augustus

7
14
22
30

6
13
21
29

5
12
20
27

4
12
20
27

2
10
18
25

zichtbaarheid
niet zichtbaar
vooral ’s avonds
hele nacht
vooral ’s morgens

De maanfasen van april 2016 - augustus 2016

BOÖTES

M13

Dag- en nachtbogen

Net als een veerpont, gaat de zon voortdurend op en
neer tussen de beide keerkringen. Van ons uit gezien,
gebeurt dat in een opgaande spiraal van 182 etmaalwindingen (dagen) en een neergaande spiraal van
183 windingen. In werkelijkheid is het de aarde die
draait en is het de schuine aardas die het stijgen en
dalen van de zon teweegbrengt (zie voor een ruimtelijk
weergave hiervan het vorige Natuurhusblad van januari
2016, op pagina 20). Omdat de zon in december in het
sterrenbeeld Steenbok staat en in juni in Kreeft, zijn de
beide kringen die de beweging van de zon lijken te keren
hiernaar vernoemd.

Wega
Arcturus

HERCULES

MAAGD
Altair

WEEGSCHAAL

SLANGENDRAGER

Mars

Spica

LEEUW

Jupiter

Saturnus
zuiden
westen

oosten

De avondsterrenhemel van eind april tot juli 2016
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De zes verenigingen hebben samen een heel gevarieerd en breed activiteitenaanbod voor hun
leden (samen bijna 1.000) en belangstellend publiek. Zo heeft het NIVON een leeskring en er zijn
werkgroepen fotografie, olieverf-schilderen, patchwork/quilten en tekenen/schilderen. In deze
groepen staat het gezamenlijk bezig zijn met de hobby centraal, soms wordt iemand uitgenodigd voor het geven van instructie. Groei & Bloei organiseert onder andere lezingen over tuinonderwerpen en excursies naar fraaie tuinen. Het KNNV verricht veel veldonderzoek naar planten
en dieren. Bijenvereniging ’t Iemenschoer geeft informatie over het houden van bijen, AstronA
geeft educatie op het gebied van de sterrenkunde en IVN schenkt veel aandacht aan educatie
over duurzaamheid, natuur en milieu.

Wekelijkse activiteiten in het NIVON-nus, Smetanastraat 55A, Almelo

Groen in de stad

Bij alle activiteitengroepen zijn nieuwe leden van harte
welkom. Leden van de andere bij het Natuurhus aangesloten verenigingen zijn welkom onder dezelfde voorwaarden als de ‘eigen’ leden van Nivon-Almelo. Het
komt meestal neer op vergoeding van materiaalkosten
en een bijdrage voor koffie of thee. Kom gerust eens
kijken!
- Maandagmiddag, 13.30 uur: Olieverfschilderen,
contact Marjolein Haaksman,
- Dinsdagmiddag, 13.30 uur: Patchwork en quilten,
Janny Hammink
- Woensdagochtend, 09.30 uur: Tekenen en schilderen,
Ali Jansen

Overige activiteiten
- Eerste maandag van de maand, 19.30 uur: Fotografie,
Wim Scheltens
- Een aantal donderdagmiddagen verspreid door het
jaar, 14.00 uur: Leeskring, Hannie Snel
Nivon-Almelo is altijd bereikbaar via info@nivonalmelo.
nl en via telefoonnummer 0546 707 094. (eventueel
bericht inspreken; u wordt dan zo spoedig mogelijk
teruggebeld).

Inge de Bruin-Kooij, Nivon
Al wandelend door het centrum van onze stad of rondkijkend in één van de buitenwijken valt
het me op hoeveel voor- en achtertuinen betegeld zijn, of met grind bedekt. Het lijkt of er in
onze directe leefomgeving steeds meer groen vervangen wordt door steen.
Houden we niet van groen? Het tegendeel is waarschijnlijk het geval. Dorpen en steden profileren zich graag
als de meest groene plaats in een regio, provincie, land
of zelfs Europa. Groen brengt verkoeling in de zomer,
bevordert onze gezondheid, verbetert het milieu en
verhoogt de waarde van vastgoed. Maar, groen in je tuin
betekent ook werk aan de winkel. Hoewel, het is al een
grote stap voorwaarts als er, daar waar nu tegels liggen,
vaste planten of struiken komen.

Werken aan groen
Groen maakt een stad aantrekkelijker. De planten vangen
het fijnstof weg en nemen CO2 op. Ze verminderen het
opwarmen van de stad in de zomer en door het gebruik
van bodembedekkers wordt het water langer vastgehouden. Daardoor wordt het rioolsysteem minder belast
bij felle buien. Groene stroken in de stad (openbaar of
door tuinen) bieden leefruimte aan dieren (groot en
klein, waaronder de bijen).
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Natuurlijk zijn bomen de blikvangers, maar ook daar
waar geen ruimte voor een (bloeiende) boom is, kan iets
worden geplant. Denk maar aan de vele mini-geveltuintjes of zomerbloeiers in potten naast de buitendeur.
Daar waar in het verleden groen als kostenpost werd
gezien, wordt nu meer aandacht besteed aan de baten
van groen in de leefomgeving. Onderzoekers van de
Universiteit van Wageningen brengen in samenwerking
met studenten van de Hogeschool Van hall Larenstein
de baten van groen in de stedelijke omgeving in de
komende drie jaar in beeld.
Laten we hopen, dat in Almelo, ondanks de moeilijke
financiële situatie, de gemeente niet gaat bezuinigen op
onze groenvoorziening. En bedenk, we kunnen er zelf
ook wat aan doen.
Veel tuinplezier in het komende seizoen toegewenst.
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(Vertrek)adressen activiteitenkalender:
Beeklustpark:
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Canisius: 		Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld
Nivon-nus: 		Smetanastraat 55A, Almelo
Ootmarsum:		Parkeerplaats hoek Oldenzaalsestraat en Wolfheze
Oude weverij:
Sluiskade NZ 14, Almelo
Schelfhorst:
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (optiek)
De Schouw:		Kerkplein 3, Almelo
Tijdelijk Natuurhus: Deldensestr. 205, Almelo
Zwembad: 		Het Sportpark, Sluiskade NZ, Almelo
Hagenborgh:		Tussen Wok en Action
Krikkenhaar:		Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Meesterhuis:		Ypeloschoolweg, Ypelo
Fayersheide:		Walstraat, Vriezenveen
Noordikslaan:
Noordikslaan 47, Almelo
Korenmolen:		Korenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71, Almelo

Hieronder vindt u de activiteitenkalender. De meest
actuele versie vindt u op www.natuurhusalmelo.nl

Tip! De activiteitenkalender is uitneembaar, dus
bewaren aan het prikbord kan!
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Koninginnenteeltavond: info; tevens kunnen leden

do 7

19.30

20.30-22.30

tijd

Tijdelijk Natuurhus

Tijdelijk Natuurhus

Noordikslaan 47

plaats/vertrek

www.almelo.groei.nl

www.iemenschoeralmelo.nl

www.astrona.nl

aanmelding

Groei & Bloei

10.00
7.00-11.00

www.almelo.groei.nl

Gravenallee Parkeerplaats Henri Jansen 0546-870586

Kinderboerderij Beeklust

NIVON

IVN

Groei & Bloei

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

f2hh.rijper@hetnet.nl

windtalmelo@outlook.com

KNNV

20.00-21.45

Tijdelijk Natuurhus

windtalmelo@outlook.com

KNNV

Praktijk Vlindercursus Afhankelijk tijdstip uitvliegen

za mei

tijd

Observatie Mercuriusovergang
Zonnewijzerwandeling

ma 9
zo 22

9.30-12.30

10.00-13.00

Sportpark

Slot Canisius

Wandeling Doorbraak + picknick Jubileum 100 jaar

activiteit

Nationale tuinweek Groei & BloeiJubileum 100 jaar onbekend
Wandelen 11-14 km

Scharrelkids 4 t/m 12 jaar Landelijke slootjesdagen 10.00-13.00

za 28

datum
11 t/m 18
zo 12
zo 12

(Jan Sluiterslaan) hoek

Weezebeek

Canisius

onbekend

plaats/vertrek

JUNI 2016

onbekend

onbekend

18.30-21.30

onbekend

Fietsen

Thema-middag ‘Zon’		

activiteit
Dag-/busexcursie naar Duitsland Jubileum 100 jaar
Dagexcursie naar Groningen, het Zuidlaardermeer

zo 26
zo 26

datum
za 2
zo 3

NIVON

Groei & Bloei

vereniging

Groei & Bloei

NIVON

Henri Jansen 0546-870586

www.almelo.groei.nl

IVN

Groei & Bloei

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

info@nivonalmelo.nl

www.almelo.groei.nl

aanmelding

www.almelo.groei.nl

info@nivonalmelo.nl

onbekend

plaats/vertrek

JULI 2016

Tijdelijk Natuurhus

onbekend

onbekend

Erve Beeklust

Henri Jansen 0546-870586

www.almelo.groei.nl

aanmelding

www.astrona.nl

info@nivonalmelo.nl

www.almelo.groei.nl

www.almelo.groei.nl

IVN

Groei & Bloei

vereniging

AstronA

NIVON

Groei & Bloei

Groei & Bloei

activiteit

onbekend

plaats/vertrek

windtalmelo@outlook.com

aanmelding

KNNV

vereniging

Perseïden-kijkavond

tijdens de cursus
21.00-23.00		

www.astrona.nl

AstronA

uitvliegen en weersomstandigheden bepaald 					

onbekend

tijd

AUGUSTUS 2016

o.l.v. Henk v.d. Aa en Henri Jansen					

za augustus Praktijk Vlindercursus, datum afhankelijk tijdstip

vr 12

Sportpark

onbekend

8.00-ca.17.00 Sportpark

onbekend

tijd

10.00

onbekend

Open Tuinenweekend Jubileum 100 jaar

25 & 26

onbekend

Jubileumreceptie 100 jaar

datum

IVN

schap van Vasse o.l.v. Anja Peeters en Henry Jansen					

Zomeravondwandeling op en rond het heuvellandza 18

wo 15

Jubileumactiviteiten

			 Beeklustpark

			

10.00

tijd

onbekend

Voorjaarsweekend Natuurvriendenhuis in Duitsland onbekend

wo 15

Henri Jansen 0546-870586

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

in Ypelo 					

Flora en fauna excursie naar het retentiegebied

Excursie naar een boerderij en bijenstal

Scharrelkids 7 t/m 12 jaar

27 t/m 29

zo 22

zo 22

AstronA

AstronA

NIVON

Groei & Bloei

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

Tijdelijk Natuurhus

Timmeren en een draadfiguur maken

10.00-12.00

zo 22

Scharrelkids 4 t/m 6 jaar

Wolfsbree Ootmarsum		

aanmelding verplicht

Oldenzaalsestraat/

www.astrona.nl

www.astrona.nl

info@nivonalmelo.nl

www.almelo.groei.nl

			

Parkeerplaats hoek

Tijdelijk Natuurhus

onbekend

onbekend

			

12.00-13.30

12.30-21.00

10.00

onbekend

leden gratis, niet-leden € 3

hele cursus

leden € 5, niet-leden € 10

kosten

niet-leden € 3

vervoerskosten

onbekend

kosten

geen

geen

geen

geen

niet-leden € 3

vervoerskosten

onbekend

leden gratis, niet-leden € 3

vervoerskosten

onbekend

kosten

onbekend

onbekend

niet-leden € 3

vervoerskosten

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

geen

geen

geen

Fietsen Hemelvaartsdag

Groei & Bloei

Consumententoets Jubileum 100 jaar

www.almelo.groei.nl

do 5

Beeklustpark

begin mei

10.30-16.00

geen

leden € 5, niet-leden € 10		

kosten

hele cursus

KNNV

vereniging

Lentefair Jubileum 100 jaar

windtalmelo@outlook.com

aanmelding

zo 1

onbekend

plaats/vertrek

						

en weersomstandigheden bepaald tijdens de cursus onbekend

activiteit

datum

MEI 2016

hele cursus

leden € 5, niet-leden € 10

hele cursus

leden € 5, niet-leden € 10

leden gratis, niet-leden € 3		

geen

leden gratis, niet-leden € 3

vervoerskosten

niet-leden € 25

leden € 20

		

Vlinderstiching					

Vlindercursus theorie o.l.v. Jaap van de Woord,

Vlinderstiching					

20.00-21.45

				

do 28

Vlindercursus theorie o.l.v. Jaap van de Woord,

Tijdelijk Natuurhus

zo 17

Tijdelijk Natuurhus

Canisius

v. Rechteren Limpurgsingel 			

Plantenruil Jubileum 100 jaar
Vroege-vogel-excursie o.l.v. Henk v.d. Aa

za 16

10.00-13.00

10.00

do 21

Scharrelkids (4 t/m 12 jaar) Thema ‘Huisdieren’

			

Wandelen 11-14 km

zo 10

kosten
leden gratis, niet-leden € 3

‘t iemenschoer geen

AstronA

vereniging

en Henny van der Veen Jubileum 100 jaar					

Voorjaars-bloemschikken o.l.v. Annelieke Huurneman 10.00-12.00

zo 10

za 9

Sterrenkijkavond Incl. koffie/thee

do 7
koninginnen bestellen

activiteit

datum

APRIL 2016

Verzamelen om 10.00 bij Canisius (Slot). Neem voor
onderweg wat te eten en drinken mee.

Fietsen
Donderdag 5 mei 2016 (Hemelvaartsdag). Onder
leiding van Herman Timpers. We starten om 10.00 uur
bij het Theaterhotel voor een tocht van een kilometer of
40. Als het even kan, doen we onderweg horeca aan,
maar neem zelf ook wat te eten en te drinken mee.
Zondag 26 juni 2016. Onder leiding van Theo van Dijk.
We starten om 10.00 uur bij ons vertrouwde Nivon-nus
aan de Smetanastraat 55A. We gaan eerst richting Hoge
Hexel en dan zien we wel weer verder. Zoals gebruikelijk

is de route ongeveer 40 km. Het is dan inmiddels zomer,
dus deze fietstocht kan al bij voorbaat niet stuk (en
hopelijk blijft de fiets ook heel!). Zorg ook nu weer voor
proviand onderweg.					
							

Aanmelden

Behalve vervoerskosten (bij wandelen) zijn er aan deze
activiteiten geen kosten verbonden. Het is fijn dat we van
tevoren weten, wie er meegaan. Dan weten we ook of er
voldoende auto’s beschikbaar zijn om naar het beginpunt
van de wandeling te rijden. Aanmelden bij voorkeur via
info@nivonalmelo.nl of telefonisch bij Theo van Dijk
(0546-456933).

Wandelen
		 en fietsen
in de mooie natuur
Theo van Dijk, Nivon
Hopelijk hebben we een mooi voorjaar, zodat we onder aangename weersomstandigheden
kunnen wandelen en fietsen. We rekenen bij deze activiteiten niet alleen op de oudgedienden,
maar ook op nieuwe deelnemers. Ook introducés zijn van harte welkom. Hieronder het wandelen fietsprogramma van april t/m juni 2016.

Wandelen
Zondag 13 maart 2016. Onder leiding van Hans Rijper.
We maken een wandeling van 12 km ten zuidoosten
van Vasse. Stevige hoge wandelschoenen aanbevolen.
Verzamelen om 10.00 uur aan het Slot in Almelo (bij
Canisius en een tegelhandel). Neem eten en drinken mee
voor onderweg.
Zondag 10 april 2016. Onder leiding van Hans Rijper.
De wandeling van 13,5 km is in het gebied ten zuiden
van Denekamp. Stevige hoge wandelschoenen aanbevolen, want het kan hier en daar drassig zijn.
Verzamelen om 10.00 uur aan het Slot. Daarna naar het
startpunt schuin tegenover het adres Beuningerstraat 94
in Denekamp.
Wil je rechtstreeks gaan, neem dan vooraf contact op
met Hans. Eten en drinken voor onderweg meenemen.
Zondag 12 juni 2016. Onder leiding van Jacqueline ter
Braak. Jacqueline neemt ons mee voor een wandeling
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van 12 km rond het landgoed Staverden, midden op de
Veluwe. Dat is wel wat verder weg dan we gewend zijn,
maar de omgeving is dan ook heel speciaal. Jacqueline
schrijft hierover: “Het landgoed is 7 ha groot en ligt in
mooie beukenbossen. Het huidige huis is een eeuw oud,
maar er was al bewoning in de 14e eeuw. Het huis ligt in
een mooi park met een doolhof en bijgebouwen, waarin
onder andere een bezoekerscentrum en een landgoedwinkel. Door het landgoed stroomt een beek, waaraan
vroeger diverse watermolens stonden, waarvan de laatste
in 1923 is afgebroken.
Dankzij een gezamenlijke investering van een aantal
stichtingen op het gebied van de bescherming van
historisch- en cultureel erfgoed kon deze molen, waarvan
alleen het rad nog over was, weer in gebruik worden
genomen.
Op onze wandeling komen we ook enkele oude monumentale boerderijen tegen.” Kortom: het belooft een
prachtige wandeling te worden op een hopelijk stralende
zondag.
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Stadslandbouw
van de
Voedselbank

Opening van de nieuwe blokhut bij
de moestuin van de Voedselbank
Foto: Jeroen Slagter

Blauwgroen
trechtertje,
een leuke voorjaarspaddenstoel

Ron Poot, Natuurhus Almelo
De voedselbank Almelo helpt inwoners die aangewezen zijn op voedselhulp onder meer aan
verse groenten. Daar deze niet altijd via supermarkten te verkrijgen zijn, is de Voedselbank
Almelo enkele jaren geleden gestart met een eigen moestuin. Op een stukje braakliggende grond
van woningstichting Sint Jozef verbouwen vrijwilligers van de Voedselbank nu eigen groenten.
Een mooi voorbeeld van kleinschalige stadslandbouw die mede bijdraagt aan een groene stad.
De Groene Loper heeft in 2015 deze vorm van stadslandbouw van de Voedselbank gesteund. Hierdoor kon een
wens in vervulling gaan: een nieuwe blokhut bij de
moestuin in plaats van de bouwvallige schaftkeet die
er eerst stond. Op 27 november 2015 was het zover:
het nieuwe onderkomen was gereed en werd officieel
geopend. Jeroen Slagter, de huisfotograaf van de Groene
Loper was er bij en legde de gebeurtenis vast.
De Groene Loper is een initiatief van IVN, Provincie Overijssel en Landschap Overijssel om de verbinding te leggen
tussen stad en platteland. Natuurhus Almelo participeert
in dit groene initiatief. Elke uitgave van het blad lichten
we een Groene loper project toe.
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Ron Poot, KNNV
Wie denkt dat je alleen in de herfst paddenstoelen kunt vinden, vergist zich. Elk seizoen heeft
zijn eigen soorten. Een heel leuke soort van het voorjaar is het blauwgroen trechtertje. Als je
zo’n mooi blauw paddenstoeltje tegenkomt tussen het rode mos ga je maar al te graag door de
knieën.
Het blauwgroen trechtertje is een soort van koude
streken, van Groenland tot Moermansk. Pas sinds 1973
komt de soort voor in Nederland. In heel Europa is het
nog steeds een zeldzaamheid, alleen in Nederland wordt
hij steeds vaker gemeld. Dat heeft te maken met een
typisch Nederlands verschijnsel: natuurontwikkeling.
In de afgelopen zachte winter waren de blauwe stoeltjes al in februari te vinden. Wat koude nachten met
vorst deren hem niet. Tot in april kun je ze tegenkomen,
daarna verdwijnen ze weer.

Bij water
Het zwammetje is maar zo’n 3 centimeter hoog en
je moet wel even zoeken voor je hem vindt. De kleur
van de steel is zwart en de hoed varieert van zwart tot
blauwgroen en kan verbleken tot bruinige tinten.

De plaatjes zijn licht en steken daardoor mooi af.
Opvallend is dat de paddenstoel op de foto er vaak veel
blauwer uitziet dan met het blote oog.
De soort groeit graag in de buurt van water, op wat
ijzerhoudende zandgrond. Vooral op schrale plekken
waar haarmossen groeien en pitrus in de buurt staat
kun je hem vinden. Door de aanleg van natuurontwikkelingsterreinen met wat open zandgrond en poeltjes zijn
er veel geschikte groeiplaatsen ontstaan en is het aantal
vondsten flink toegenomen.
Ook in de omgeving van Almelo kom je hem tegen.
Bijvoorbeeld langs De Doorbraak en de Markgraven.
Zoek vooral de nieuwe natuurstukjes met lage open
mosvegetatie. Na een aantal jaar groeien die open
terreinen vaak dicht met struiken en grassen en dan
verdwijnt ook het blauwgroen trechtertje.
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<< Als geneeskruid wordt voornamelijk
de ronde zonnedauw gebruikt
Twee jonge onderzoekers kwamen aanzetten met elk
een soort van zonnedauw. Ik schrok. De leerlingen
wisten niet wat ze geplukt hadden. De leraar in mij
kwam naar boven. Ik kon gaan vertellen over zonnedauw
(Drosera). We liepen samen naar de rand van de vijver
waar ze geplukt waren. Massaal stonden ze daar. Veel
plantjes met gevangen insecten.

Drie soorten
Wereldwijd zijn er 83 soorten zonnedauw, vooral op het
zuidelijk halfrond. In Europa kennen we drie soorten:
De Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), de Ronde
zonnedauw ( drosera rotundifolia) en de Lange zonnedauw ( Drosera anglica). Deze laatste soort is vrijwel
verdwenen in Nederland.
Zonnedauw leeft op grondsoorten die zo arm is aan
voedingstoffen als fosfor kalium en stikstof, dat ze
genoodzaakt zijn om die uit dieren te halen, insecten
in dit geval. In Nederland groeien ze op vochtige, zure
heide- en veengrond met een open vegetatiestructuur,
want het is een zonaanbidder. De bloemsteel toornt
hoog boven de plant uit. Dat moet ook wel, anders
wordt het bestuiven van de bloemen bemoeilijkt.
De bloeitijd is in juli en augustus. De bladstengels
komen als een rozet naar boven. Daarop zitten ronde of

spatelvormige blaadjes. Je kunt voelen dat de blaadjes
kleverig zijn. Op de bovenkant van het blad en aan de
randen zitten rode uitgroeisels met daarop druppeltjes
vocht. Het lijkt op dauwdruppels, maar dat zijn ze niet.
Als de zon schijnt, stralen die als zonnetjes, maar ze
verdampen niet. De vochtafscheiding neemt dan juist
toe. Zodra een insect op het blad gaat zitten, vouwt het
blad zich samen. Er komen dan stoffen, verteringsenzymen, vrij die het insect langzaam verteren.

Geneeskrachtige eigenschappen
Als geneeskrachtig kruid wordt gekweekte zonnedauw
ingezet. Voornamelijk de ronde zonnedauw, in mindere
mate de kleine zonnedauw. De belangrijkste functie
van zonnedauw is het krampwerende, ontspannende
en evenwichtherstellende vermogen. Daarom is het
een goed anti-stressmiddel. Bovendien brengt het de
hormonale huishouding in balans. Het bevat stoffen die
gelijkwaardig zijn aan een bijnierhormoon dat de basis
vormt voor de aanmaak van vijftig hormonen. Ook speelt
dit kruid een duidelijke rol bij allerlei klachten rondom de
menstruatiecyclus.
De bekendste werking van zonnedauw is die van de
ontkramping van de luchtwegen en de infectiewerende
capaciteit. Daarnaast is er eveneens de hoestdempende
werking. De werking van andere luchtpijpverwijdende
kruiden als echte tijm, anijs en venkel worden door
zonnedauw versterkt.

Zonnedauw:
‘Kijk eens wat
een rare plant’
Pierre Marnette, KNNV
Afgelopen september was ik als gastdocent behulpzaam bij een onderzoekskamp voor leerlingen
van vwo klas 4. Dat was in de buurt van Otterlo. Eén van de opdrachten was om verschillende
soorten planten te verzamelen rond een ven en die mee te nemen voor de onderzoeksopdracht.
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Nog herinnert hij zich levendig zijn eerste ontmoeting
met een Groene specht. Geweldig! Maar geen kennis,
geen boeken, geen verrekijker.
Die kennis kwam pas toen hij in 1963 in Almelo kwam.
Hij ging er werken als arbeidsanalist, werd lid van de
NIVON-afdeling en kreeg het ledenblad onder ogen.
Daar stond het hele jaarprogramma in. Hij las over de
natuurhistorische werkgroep en de huiskamerbijeenkomsten en dacht: “Daar ga ik heen”.

Theorie
Jarenlang was Loek lid van de natuurhistorische werkgroep onder de bezielende leiding van Annie Meijer.
Ze gingen de natuur in, excursies. Ieder had zo zijn
specialiteit. De bijeenkomsten waren bij de leden thuis,
om beurten, eens in de maand. In de wintermaanden
wanneer er minder excursies waren, moest er ook
wat aan de theorie worden gedaan. Op een gegeven
moment was Dinand Wanningen lid van de groep. Die
werd later paddenstoelenspecialist.
De gebroeders Slaghuis, Jan en Gerrit waren deskundigen op het gebied van vogels. Zelf waagde hij zich een
keer aan een lezing over insecten. Niet dat hij daarin nu
zo gespecialiseerd was, maar als je zo’n avond voorbereidde, moest je in de boeken duiken en dan maakte
je wat aantekeningen en voordat je het wist was je
specialist.

Gidsenteam

Loek Busser,
Mister IVN

Zijn eerste verrekijker kreeg hij van Lenie, zijn vrouw.
Hij was er dolgelukkig mee. Nog steeds is vogelen een
hobby, met vrienden op stap, excursies. Oudste zoon Erik
kreeg het met de paplepel in en is nu ook een fanatiek
vogelaar.

Op een gegeven moment werd bekend dat er een
natuurgidsencursus kwam van het IVN en daar hebben
ze toen met een aantal mensen aan deelgenomen.
Als docent voor de hele cursus hadden ze meester Bak,
een geweldige leraar, waar hij met open mond naar kon
zitten luisteren. Met hem gingen ze ook het veld in en
deden er veldkennis en -ervaring op.
Toen Loek in 1969 zijn natuurgidsendiploma kreeg, vond
hij dat hij ook tot het gidsenteam van het IVN moest
toetreden. Later werd hij coördinator van de excursiewerkgroep.
Al gauw werd hij ook coördinator van de werkgroep
Vrijwillig Natuurbeheer, in eerste instantie met Ko Visser.
Dertig jaar lang deed hij dat. Vele jaren met de Fayersheide als thuisbasis. Gerard Dam kwam er als technische man bij. Ondertussen werd hij gevraagd om in het
bestuur van de afdeling te komen. Hij deed samen met
Harry Kuiphuis, de penningmeester, de administratie.

Waardering
Vaak werd er bij werkzaamheden zijn kant op gekeken
en hij kon moeilijk ‘nee’ zeggen en dat was niet altijd
tot genoegen van zijn echtgenote, want het was de
tijd van opgroeiende kinderen en vader was nog wel
eens op stap voor het IVN. Zo’n 22 jaar geleden kwam
het natuur- en milieu educatief centrum op zijn pad en
daar is hij tot op heden werkzaam, nu in het Tijdelijk
Natuurhus.
Toen hij 70 werd kreeg hij de koninklijke onderscheiding Lid van de Orde van Oranje Nassau en een paar
jaar geleden kreeg hij als waardering voor zijn vele werk
voor de afdeling IVN Almelo, de Aalscholver, de Riek en
Marinus Krabshuisprijs.

Jenny van Dorsten, IVN
In het leven van Loek Busser die voor het Natuurhus samen met Henriëtte Rolefes de uitleen van
de lesmaterialen verzorgt, zijn NIVON en IVN met elkaar verweven. Al vele jaren zet Loek zich
met hart en ziel in voor de twee verenigingen.
Op zijn vijftiende werd Loek Busser lid van het NIVON.
Een vriend van hem speelde gitaar. Diens moeder was
leidster van de zang-en muziekgroep van het NIVON in
Nijmegen en toen moest hij natuurlijk ook een gitaar.
Hij ging meespelen in de groep. Samen met vrienden
maakte hij fietstochten naar natuurvriendenhuizen,
de fotocamera, zo’n klein vierkant boxje, altijd mee.
Fotograferen werd een hobby. Tot op de dag vandaag.
Zijn fotoarchief telt 85.000 foto’s, allemaal netjes opgeborgen in mappen.
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Daar ga ik heen
Loek Busser kende de natuur uit de Verkade-, en later,
Thijsse-albums. Die van de mooie plaatjes van planten,
vogels en andere dieren. Hij kende ze allemaal: de
Grutto, de Kluut. Hij had alleen geen flauw benul dat je
ze ook in het echt kon zien. Zijn hele jeugd was er wel
de belangstelling voor de natuur. Hij ging vaak wandelen
en fietsen met zijn vader; die kende wel een paar namen
en wees vaak dingen aan. Later ging Loek in zijn eentje
of met vrienden fietsen.
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Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
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Waterbuffer Dakhorst
Er is voor Vitens voldoende water bij Rectum-Ypelo te
winnen van goede kwaliteit, maar het mag absoluut
niet tot gevolg hebben dat de omliggende bijzondere
natuur bestolen wordt van het unieke hoge grondwater.
De oplossing is daarom gevonden in de aanleg van de
waterbuffer Dakhorst. Een natuurgebiedje met een groot
waterbekken, dat het hele jaar door van voldoende
water voorzien wordt vanuit de Eksosche Aa.
Het bovenstroomse deel van de Eksosche Aa tussen de
kruising met de A35 en Ypelo heeft nu alleen nog de
functie van een lang opvangkanaal (retentie) voor de
piekafvoeren vanuit De Doorbraak en voor het teveel
aan stadswater dat niet via de Wendel bij Wierden kan
worden afgevoerd.

Scheiding

Waterbuffer
		Dakhorst
is leuke plek
Martin Mulder, IVN

De Eksosche Aa voerde in het verleden het stadwater uit
de Almelose Aa, de Weezebeek en de Wierdensche Aa af
naar De Regge. Maar dat stadswater is relatief vies water
en mag niet meer naar de bovenregge bij Rijssen. Het
wordt nu afgevoerd via de nieuw aangelegde Wendel,
die het vervolgens via de Veeneleiding afvoert naar het
einde van de Regge bij Ommen. Het schonere, landelijke
Doorbraakwater gaat bij Ypelo wel linksaf via de rest van
de Eksosche Aa naar de Regge.
Het stuk Eksosche Aa tussen de Wendel en De Doorbraak hadden ze dicht kunnen gooien, maar door de
onzekerheden omtrent de toekomstige klimaatverandering laat het waterschap deze voor de veiligheid bestaan
als hoogwateropvangbak voor hoge piekafvoeren van
zowel de stedenband (Wendel) als het landelijk gebied

(Doorbraak). Er blijft zodoende ook altijd water genoeg
aangevoerd worden van bovenaf uit deze Eksosche Aa
om de waterbuffer Dakhorst permanent van voldoende
water te kunnen voorzien. Daardoor kan Vitens voor
ons goed en voldoende water blijven oppompen voor
minimaal de komende 50 jaar. Wateraanvoer en drinkwaterwinning zijn nu door de aanleg van de waterbuffer
Dakhorst goed in balans gebracht. En het leverde ook
nog door een goed ontwerp een leuke plek op voor
natuur en mens.
Als u inmiddels de draad al lang kwijt bent en u wilt toch
dit hele watersysteem een beetje beter begrijpen, dan
moet u maar eens via google maps al die waterlopen
langsgaan. Nog beter is het om waterbuffer Dakhorst
eens per fiets te gaan bezoeken. Zeker de moeite waard
om alleen al de veelheid van watervogels te bekijken.
							

Als je naar Ypelo fietst en je bent bij het einde van de nieuwe beek De Doorbraak, dan zie je
rechts over de Eksosche Aa richting Rectum (wie verzint zo’n plaatsnaam?) een bijzonder, nieuw
natuurgebiedje liggen. Je kunt er dwars doorheen fietsen en je ziet dan vele watervogels die
gebruik maken van deze nieuwe waternatuur.
Alleen iets aanleggen voor de schoonheid, dan doen
wij in Nederland niet. Meestal ontstaat zo’n mooie plek
omdat er een probleem opgelost moet worden. Dat is
hier bij de Waterbuffer Dakhorst ook het geval.
Waterwinmaatschappij Vitens moest een deel van de
waterwinputten bij Wierden sluiten omdat die waterwinning verdrogende effecten had op het Wierdensche Veld.
En dat is een Natura2000 gebied, dat behouden moet
blijven voor met name de natte natuurwaarden.

Nieuwe waterwinlocatie
Wij moeten natuurlijk wel voldoende water uit de kraan
behouden, dus werd gezocht naar een andere grondwaterwinning. Deze werd gevonden bij Rectum-Ypelo.
Twaalf nieuwe winputten werden geslagen, met een
gemiddelde oppompdiepte van 40 meter.
Als Vitens alleen die putten zou gaan gebruiken, zonder
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extra water aan te voeren, dan zou er ook hier verdroging plaatsvinden. Want 40 meter diep water oppompen
heeft een verdrogend effect op hoger liggende grondwaterstromen.
Deze omgeving is van nature een relatief laag gelegen en
nat gebied. Daarom zie je vooral grasland en geen bouwland. En ook belangrijk: dichtbij langs De Doorbraak bij
Ypelo ligt het bijzondere natuurgebiedje het Mokkelengoor. Deze oude pingo-ruïne (uit de laatste ijstijd: even
googelen!) met heel bijzondere en kwetsbare moerasvegetaties wordt gevoed met zuiver grondwater dat
horizontaal wordt aangevoerd. De ondergrond is slecht
doorlatend, vandaar die hoge horizontale waterstroom.
Het landelijke (landbouw-)water uit De Doorbraak is nog
te voedselrijk en nog licht vervuild, en kan daarom niet
gebruikt worden om het Mokkelengoor voldoende nat te
houden.
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Scharrelkids in 2016

Lynn Smit en Yvonne Kuiphuis, IVN

Huisdieren
Niet alleen buiten, ook in ons eigen huis leven vaak
dieren. Vandaag leren we meer over onze eigen huisdieren. En de Dierenambulance komt misschien ook nog
vertellen wat zij allemaal doen voor de zieke huisdieren.

Zondag 10 april voor beide groepen.
Tijdelijk Natuurhus, 10.00-13.00 uur.
Aanmelden kan tot 8 april.

Landelijke
Slootjesdag
Op zondag 12 juni is het weer zover de Landelijke Slootjesdag. Net als vorig jaar gaan we bij de Weezebeek met
onze schepnetten ontdekken wat er allemaal in en om het
water leeft. We maken er zoals elk jaar een gezellige dag
van met aquaria om de dieren goed te kunnen bekijken en
zoekkaarten om te ontdekken wat we gevangen hebben.
Nodig gerust ook je vriendjes en vriendinnetjes uit om mee
te doen.

Vakantie
Op 11 september starten we weer met een herfstprogramma.
Hierover kun je alles lezen in het augustus nummer van
dit magazine en op de website van het Natuurhus.

Niet leden kunnen zich aanmelden via:
scharrelkids@natuurhusalmelo.nl
De kosten voor niet-leden zijn € 3,00 p.p. per
activiteit.

Zondag 12 juni voor beide groepen. Van 10.00
uur tot ongeveer 14.00 uur. We scheppen in de
Weezebeek aan de rand van het Beeklustpark
op de hoek van de Jan Wiegerslaan en de Jan
Sluijterslaan.
Neem je laarzen en schepnet mee. Aanmelden
kan tot 10 juni.
Omdat dit een activiteit bij het water is,
vragen we ouders om bij deze activiteit
aanwezig te blijven ter supervisie en veiligheid
van uw eigen kind(eren). U bent uiteraard van
harte uitgenodigd om mee te doen.

Lente
Maak je eigen lentekunstwerk om mee naar huis te
nemen. De kinderen gaan naar buiten om met ontdekspelletjes de lente te vieren. Daarna gaan we timmeren.

Zondag 22 mei voor kinderen van 4 t/m
6 jaar.
Tijdelijk Natuurhus 10.00-12.00 uur.
Aanmelden kan tot 20 mei.
30
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ten goede te voltrekken, mogelijk als gevolg van een
beter en bewuster beheer van de leefgebieden van
vlinders. Maar voor de typische ‘boerenlandvlinders’ zijn
de vooruitzichten minder gunstig. De monocultuur op
de graslanden dreigt Nederland te veranderen in een
‘groene woestijn’, waar weinig ruimte is voor vlinders en
andere insecten.

Meedoen met ‘Vlinderen in Twente?’
Aansluiten is mogelijk, zowel bij het meetnet Vlinders als
bij het meetnet Libellen.
De telresultaten gaan aan het einde van het seizoen naar
de Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de
Statistiek die ze verwerkt. Op basis van deze gegevens
worden conclusies getrokken over de ontwikkelingen
in de vlinderstand van Nederland. Ze kunnen worden
gebruikt bij het opstellen van beheerplannen voor de
leefgebieden van vlinders.

Vlinders en libellen
Blijkens een recent rapport is de waterkwaliteit in Nederland in de afgelopen jaren behoorlijk vooruit gegaan. Dat
is van invloed op de libellenstand.
In de vlinderstand lijkt zich een kleine ontwikkeling

Monitoren
in de Doorbraak
Jaap van de Woord
Eén van de meest intensieve methoden van natuuronderzoek is de monitoring. Daarbij wordt
een gebied zeer regelmatig bezocht om de daar aanwezige flora en fauna te tellen en te registreren. Onderzoek, dat zich over meerdere jaren uitstrekt, geeft dan een mooi beeld van ontwikkelingen in de natuur.
Een project als ‘de Doorbraak’ biedt mooie kansen voor
de liefhebbers om natuurontwikkelingen te volgen en
te registreren. Mits doelgericht en verantwoord beheerd,
kan de Doorbraak veranderingen ten goede bevorderen.

Landelijk Meetnet Vlinders
De vlinderstichting vierde in 2015 het zilveren jubileum
van het project Vlindermonitoring. Inmiddels staat het
bekend als het Landelijk Meetnet Vlinders (LMV) en het
omvat bijna duizend, over het gehele land verspreide
routes, die door de Vlinderstichting op hun eigenschappen en kwaliteiten zijn vastgesteld.
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Eén van de routes, die vanaf 1990 werd gelopen is ‘074
Twickel’, de Arkmansweg aan het Braamhaarsveld bij
verkeersknooppunt Azelo. Tijdens de cursus ‘Vlinderen
in Twente’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan hier
opgedane ervaringen.
Een route is maximaal één kilometer lang en verdeeld
in secties van 50 meter. In de periode van de zomertijd
wordt de route tenminste éénmaal per week bezocht door
één of meer tellers, maar alleen bij ‘lekker weer’. De teller
wandelt rustig langs de route en telt en noteert per sectie
de soorten en aantallen vlinders. Soms ook de nectarplanten, waaruit de vlinders hun nectar moeten zuigen.
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spelen
is ook
leren
Twentepoort Oost 10, 7609 RG Almelo

Je kind centraal
kinderdagverblijf

tel. 0546 545 070

www.kovdecirkel.nl
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Vrienden van Natuurhus Almelo
Gouden vrienden van Natuurhus Almelo
-

Accountantskantoor Wansink & partner
BJZ.nu bestemmingsplannen
Gemeente Almelo
Huize Almelo
Kees Smit Tuinmeubelen
Mentink Advies
Netwerkschool ROC van Twente
Provincie Overijssel
Rabobank Noord Twente

Het Magazine Natuurhus is een gezamenlijke uitgave van:

-

Saxion HBO Bouwkunde
Stichting Almelo Parkstad
Stichting Plattelands Ontwikkeling Almelo
Trivium Meulenbelt Zorg
VanMarleWitbreuk BV
Voskamp Zonnepanelen
Waterschap Vechtstromen
Woningstichting Beter Wonen
Woningstichting St Joseph

		
-

Nielz
Notariskantoor Bolding
Pilkington glas
Regio Twente
Schröder Bouw Management
Scoop
Sensata
Sesamacademie
Slingerbeurs
Soweco
Stichting De Klup Twente
Stichting Pioneering
StraC Communicatieadvies
Studio WDG
Subsidie-adviesbureau Considium
Twente Milieu
UT Twente
Wetenschapswinkel
VAC Almelo
Vereniging Vakopleiding Bouwberoepen Almelo
en omstreken
Weidevogel Reclameproducties
Weppster
Wessels Print en Sign
Woningstichting Mijande
ZorgAccent (Woonzorgcentrum De Hofkamp)

Vrienden van Natuurhus Almelo
-

Aannemersbedrijf J. ter Horst
Aermast Holland BV
AOC
Asito
Bartels Ingenieurs
Benadvido
Benchmark electronics
Bibliotheek Almelo
Bleekkerk
BLM Architecten BNA –
Bouwmeester Vastgoed
Brusse & Masselink Advocaten
Cogas Duurzaam
Duurzaam Netwerk Almelo
Engberink Technische Installaties
Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf B.V.
GGD
Giesen architektuur
Groen Links
Han’s Natuurvoeding
Hegeman Bouw
Hof 88
Indiëcomité
Installateur Van Kooten
Kinderopvang De Cirkel
Lions
Löwik Installatietechniek

Natuurhus Almelo
AstronA

Groei & Bloei

AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) is
een groep van vijf enthousiaste amateurastronomen die met hun interesse en
kennis van sterrenkunde willen delen met
jong en oud in en om Almelo. Zij geven lezingen en
verzorgen lessen waarbij uiteraard ook telescopen niet
ontbreken. Leden van AstronA kunnen deelnemen aan
de activiteiten.
www.astrona.nl

Imkersvereniging ‘t Iemenschoer
’t Iemenschoer is de imkersvereniging van
Almelo en omstreken en is een van de
220 afdelingen van de Nederlandse bijenhoudersvereniging NBV. Hoofddoel is het
bevorderen van de bijenteelt door onder
andere voorlichting op scholen en markten, organisatie
van thema-avonden en begeleiding van nieuwe imkers
die naast een persoonlijk mentor traditiegetrouw hun
eerste bijenvolk van de vereniging krijgen.
www.iemenschoeralmelo.nl

IVN
Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar
meer natuur en een betere kwaliteit van het
milieu, door middel van voorlichting en educatie. Almelo
is een van de 180 IVN-afdelingen die in Nederland actief
zijn. IVN Almelo organiseert cursussen en activiteiten.
Leden ontvangen het kwartaalblad ‘Mens & Natuur’.
www.natuurhusalmelo.nl

Vriend
Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus?
Meld u aan via www.natuurhusalmelo.nl/vrienden.
Wie werken mee aan Natuurhus Almelo? Kijk op
www.natuurhusalmelo.nl > organisatie voor
meer informatie over het bestuur en de verschillende
betrokken werkgroepen.
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Niet weggooien
Heeft u het Natuurhusblad Almelo gelezen?
Gooi het niet weg, maar leg het bijvoorbeeld in de
wachtkamer van uw huisarts of therapeut of in de huiskamer van een sportvereniging, wijkcentrum
of bibliotheek. Zo hebben meer mensen leesplezier! Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Als vriend van de Stichting Natuurhus of als lid van één
van de deelnemende verenigingen heeft u vele voordelen:
- U steunt het project Natuurhus, dat geld nodig heeft
om het gebouw in het Hagenpark te kunnen realiseren.
- Deelnamemogelijkheid aan de lokale activiteiten van
alle verenigingen tegen dezelfde voorwaarden als de
leden.
- U kunt vrijwilliger worden bij een van de vele werkgroepen en u zo verdiepen in wat u interesseert.

Groei & Bloei maakt mensen
bewust en enthousiast voor een
groene omgeving in en rondom
huis en in de natuur in het algemeen. De vereniging
Groei & Bloei heeft landelijk 147 afdelingen. De afdeling
Almelo en omstreken organiseert informatie-avonden,
excursies, workshops, cursussen, plantenruildagen, open
tuinenweekenden en buitenlandse tuinenreizen. Leden
ontvangen het maandblad ‘Groei & Bloei’.
www.almelo.groei.nl

KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke
vereniging voor veldbiologie. De leden
houden zich actief bezig met natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.
KNNV organiseert excursies, lezingen, dia- en filmavonden. Er is ook een inventarisatiewerkgroep actief.
Leden ontvangen het kwartaalblad ‘Natura’. De afdeling
Almelo bestaat al meer dan 100 jaar en was de eerste
KNNV-afdeling in Twente.
www.knnv.nl/twenthe

Nivon
Nivon Almelo is een afdeling van het
Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Nivon). Het
Nivon is er voor iedereen die zichzelf en
anderen wil versterken in de zoektocht naar een eerlijke
en groene toekomst. Leden ontvangen het kwartaalblad
‘Toorts’ en korting op het verblijf in Nivonaccomodaties
in binnen- en buitenland.
www.nivon.nl

- U ontvangt 4 x per jaar het gezamenlijke Natuurhus-magazine per post.
- U ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief.
- Gratis koffie, thee en fris (kleine groepen) in het
Tijdelijk Natuurhus in 2015 (bij normaal gebruik, ter
beoordeling van het bestuur).
Zondags is het Tijdelijk Natuurhus niet meer geopend.
Wilt u vriend worden van de Stichting Natuurhus voor
minimaal € 24,- per jaar? Dat kan! Meld u aan als Vriend
op de website www.natuurhusalmelo.nl/vrienden.
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Een nieuwe pas
aanvragen

tijdens uw
lunchpauze.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.
De meeste bankzaken regelt u makkelijk en snel online. Gewoon op het
moment dat u dat wilt. Dus ook het aanvragen van een nieuwe bankpas heeft u
via rabobank.nl of de Rabo Bankieren App in een handomdraai geregeld.

Ga naar www.rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App
Een aandeel in elkaar
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