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Het Oranjetipje op een Herderstasje
Ik had mijn telgebied (Vlinderstichting) langs het AlmeloNordhornkanaal gelopen en was rustig struinend weer
terug gewandeld. Het was een beetje winderig geworden
en het was niet al te warm, er vlogen niet veel vlinders,
je kijkt en speurt nog een beetje langs en over de berm
….. ik was er al voorbij gelopen, zat er toch iets of niet?
… even terug, ja hoor, niet direct geheel in zicht, zat
deze mooie vlindersoort, het oranjetipje. Een vrouwtje,
zonder de oranje tipjes, die het mannetje alleen heeft.
Ze zat totaal onbewogen en bood me zelfs de gelegenheid de macrolens er nog voor te draaien. Ze zat op het
Herderstasje, terwijl je het oranjetipje normaal op de
pinksterbloem ziet, één van de waardplanten.

Mirna Jansen, IVN

Drukwerk:
Blad.nl

Lid worden?
Wilt u lid worden van de Stichting Natuurhus Almelo
en/of één van de betrokken verenigingen? Ga naar
www.natuurhusalmelo.nl en klik in het menu op
contact.
Heeft u een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact op
via info@natuurhusalmelo.nl.
Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer is
5 juni 2017.

Adres:

info@natuurhusalmelo.nl

Bestuur stichting Natuurhus Almelo (secretariaat): secretaris@natuurhusalmelo.nl
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Tijdelijk Natuurhus, Deldensestraat 205, 7601 RT Almelo.
Geopend op maandag, dinsdag en woensdag van
13.00 - 16.00 uur, telefonisch bereikbaar tijdens
openingstijden: 0546 451 483.

Emailadressen Natuurhus Almelo
Algemeen mailadres (webmaster):

Inhoudsopgave

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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HARDLOOPSCHOOL
DE MOOIE VROUW
De juiste STAP om fitter te worden!
Voor mannen en vrouwen
Ook voor bedrijven en instellingen
Bianca van Marle-Paus
Mooie Vrouwenweg 45, 7608 RC Almelo
www.hardloopschool-demooievrouw.nl
Natuurhus Almelo | Mei 2017
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Groene Visite
Laura Brummelhuis, IVN

Interview
									met Hans Oude Luttikhuis
“Dit is iets waar we ons hard voor moeten maken” dacht Hans Oude Luttikhuis toen het
Natuurhus voorbij kwam. Hij was toen nog geen voorzitter van ‘t Iemenschoer’, maar het idee
sprak hem bijzonder aan. Zo’n twintig jaar geleden werd hij imker en na een aantal jaren
lidmaatschap vond hij, dat hij ook wat moest doen voor de imkersvereniging en werd voorzitter.
En nu dan ook van de Stichting Natuurhus Almelo. Hij voert het negenkoppige bestuur aan dat
met nieuw elan ijvert voor de totstandkoming van het Natuurhus in het Hagenpark. In het dagelijks leven is hij fotograaf en docent Nederlands.
Nu er met de gemeente waarschijnlijk een oplossing voor
de financiering is gevonden, wordt het bestemmingsplan
dat al gereed was, in procedure gebracht.
Oude Luttikhuis verwacht dat in 2018/2019 de schop
voor het Natuurhus de grond in kan.
Het nieuwe bestuur heeft drie speerpunten. Als eerste
wordt in 2017 het Hagenpark aangepakt. Een heemtuin, waterspeelplaats en bijenhuis zijn maar een paar
onderdelen van de metamorfose die het park zal ondergaan. Behalve de eersteklas educatieve functie, kan het
Natuurhus ook een toeristisch middelpunt van de stad
worden met een grote recreatieve component.
Het tweede speerpunt richt zich op de natuur-en milieueducatieve taken. Ze worden uitgevoerd vanuit het mooie,
herkenbare Natuurhus dat in het park zal verrijzen. Het
Natuurhus en park vormen nadrukkelijk één geheel.
De derde prioriteit van het bestuur is het nader tot elkaar
brengen van de zes verenigingen, zodat ze elkaar kunnen
versterken en goede kaders kunnen bieden. Af en toe
eens wat gezamenlijks organiseren, waarbij de mensen
met elkaar kennis kunnen maken. “Ik wil niet tornen aan
de eigenheid van de clubs,” zegt de nieuwe voorzitter,
“maar er zijn dingen die we op termijn efficiënter samen
kunnen doen. De administratie, de financiën, de PR
bijvoorbeeld. De voorkant is het Natuurhus, maar aan de
achterkant kan elke club herkenbaar blijven.
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Er zullen dwarsverbanden ontstaan. Als er over vijf jaar
iemand afscheid van het IVN neemt, komen er ook
mensen van Groei en Bloei, het Nivon, ‘t Iemenschoer,
AstronA en het KNNV dag zeggen. Dat is een beetje mijn
beeld hoe het zou mogen zijn in de toekomst,” aldus
Hans Oude Luttikhuis.
De Stichting Natuurhus Almelo heeft een stevig bestuur
van negen mensen die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben. Eén van de bestuursleden zal gaan
fungeren als contactpersoon en is direct aanspreekpunt
voor alle vrijwilligers. Dat moet iemand zijn die weet wat
er allemaal speelt en die kan doorverwijzen.
“Zo gauw het bestemmingsplan in procedure is, gaan we
het Hagenpark wat meer van ons maken, gaan er activiteiten organiseren. Een markt, een tentoonstelling, een
open dag van ‘t Iemenschoer wellicht, zodat de mensen
zich ook realiseren: Oh ja! Hier komt het Natuurhus.”
“Ik vind het een heel belangrijk gegeven dat je het groen
en de educatie op de kaart zet. Dat je elkaars kennis en
kunnen ook naar de onderlinge verenigingen toe kunt
gebruiken. Dat je de belangstelling en het bewustzijn
van natuur-en milieueducatie, de groenomgeving kunt
vergroten en dat je voor Almelo een visitekaartje neerzet,
waaraan je de toeristische knooppunten, een stuk recreatie kunt koppelen.” Dat is voor Hans Oude Luttikhuis de
meerwaarde van het Natuurhus.
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Vandaag neem ik u mee in het wel en wee van de groene visite. Buiten de seizoenskoffers
hebben we afgelopen jaar ook de boerderijkoffer erbij gekregen. Dit is voor de regio Almelo
een echte aanwinst en er is veel belangstelling. We komen regelmatig in het buitengebied zoals
Tubbergen, Vriezenveen, Wierden, maar ook binnen Almelo.
In de boerderijkoffer komt het boerenleven van toen
en nu aan bod. We hebben mooie foto’s gekregen van
het openlucht museum in Ootmarsum. Door het tonen
van foto’s en het vastpakken van onderwerpen gaan de
verhalen weer leven. De geur van hooi vertelt over hoe
dat ging boven op de wagen en het opsteken naar de
hooizolder. Of dat je lekker verstoppertje kon spelen in
het hooi of rollebollen met je vriendje. Als je foto’s laat
zien van machines van vroeger, krijg je ook uitgelegd hoe
het werkt. Maar gelijk daarna wordt natuurlijk wel vertelt
dat het nu heel anders gaat.
Voor de boerderijkoffer ben ik nog op zoek naar voorwerpen die we kunnen gebruiken en naar het boek van
Rien Poortvliet ‘Te hooi en te gras’. Heeft u het boek of
voorwerpen van de boerderij en wilt u het ons schenken,
dan graag!

Opnames voor RTL Live
Voor de feestdagen kwam er een verzoek van Natuur en
Milieu Overijssel of RTL live een televisieopname mocht
maken van een groene visite en of ik daar aan mee wilde
werken. De groene visite wordt mede ondersteund door
de goede doelen waar RTL live voor uitzend. Ik heb ja
gezegd, maar dan begint het geregel pas goed. Je mag
namelijk niet zomaar opnames maken van dementerende
ouderen. We hebben besloten om het op mijn eigen
werk te doen op de Hoge Es in Nijverdal van Zorgaccent.

Daar ken ik de mensen goed en zij mij. Dan toestemming
vragen aan bewoners, familie en directie en zorgen dat
je een andere activiteit hebt voor de mensen die niet bij
de opname mogen zijn. Maar goed 16 januari vond de
opname plaats met als Thema Winter.
De eerste vraag van de bewoners was, is er wel wat te
zien in de winter? Nou dat valt mee, we hebben het
vaak over schaatsen; de oude doorlopertjes op tafel.
Wat drink je na het schaatsen chocolademelk of anijsmelk? En dan hebben we het over de boerenkool of
zuurkool. In januari bloeit de Hazelaar en de Els al weer
en de Sneeuwklokjes steken hun kopje boven de grond.
De mensen hebben enorm genoten van de opname en
de groene visite. Ze hadden nog dagen hele verhalen.
Wanneer het uitgezonden wordt, weten we nog niet.
We wachten af.
Binnenkort gaan we weer op stap met de lentekoffer.
Wij hebben er zin in! Als u denkt, dit vind ik leuk en u
wilt helpen met de groene visite, neem dan contact op
met mij via info@natuurhusalmelo.nl.

Vrijwilliger worden?
Wij kunnen op dit moment door ziekte onder de vrijwilligers nieuwe mensen gebruiken, want het zou jammer
zijn als we de 50 bezoeken per jaar niet meer kunnen
halen, omdat ik geen vrijwilligers meer heb.
Natuurhus Almelo | Mei 2017
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Het is Lente!

Kern met Pit
Truus Hoesseler, Natuurhus

Volop aandacht voor buiten genieten en bezig zijn! Hierbij een blik op een aantal nieuwe
boeken in de Groene Bibliotheek van het Natuurhus.

‘Buurttuinieren’ (auteurs: Barbara Peters en Peter Kouwenhoven)
Buurt-tuinieren is helemaal in. Het is samen
gezond, creatief en
sociaal bezig zijn. Wat
is er leuker dan samen
een mooie buurttuin
te maken? Of je
buurt op te frissen
met mooie geveltuintjes? Dit boek
helpt je op weg
met een haalbaar
stappenplan, leuke tips en inspirerende voorbeelden en
mooie foto’s. Een veelzijdig boek dat zowel de praktische
als de creatieve kant van kleine tuinprojecten belicht.

‘Buurttuinieren’ laat zien hoe je je eigen woonomgeving
een stukje groener kunt maken. Je wordt er vrolijk van,
leert nieuwe mensen kennen en geniet van planten en
dieren, verse groente en fruit uit eigen buurt.
Het boek bevat :
- Informatie over aanleg van bloementuinen,
moestuinen, boomspiegeltuinen, gevel-, pluk-,
vlinder-, vogel-, proeftuinen en speelnatuur.
- Een overzichtelijk stappenplan van idee tot uitvoering
en onderhoud.
- Aan de slag! 100-den praktische en haalbare tips
en ideeën voor (aanleg van) tuinen, planten, dieren,
vogels en verzorging.
- Tips: wat heb je nodig? Tips voor gereedschap,
materiaal en planten.

Maryke Kwant, IVN
We organiseren als IVN al 37 jaar de tentoonstelling voor groep 7 en 8 van de basisscholen.
De tentoonstelling wordt nog steeds goed bezocht. Voor IVN een goede kans om kinderen iets
over de natuur te leren. Al een poosje hebben we het idee om de opzet iets te veranderen.
Dit jaar gaan we de uitdaging aan.
We hebben ons op gegeven voor Kern met Pit. Kern met
Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun
eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. We zijn
met de tentoonstellingswerkgroep uitgeselecteerd om
mee te doen. Samen met nog 12 projecten in Overijssel.
We kunnen meedoen aan workshops, maar krijgen
en geven ook advies. De bedoeling is zoveel mogelijk
mensen voor jouw project te interesseren.

Wat is ons doel?
- We willen graag meer vrijwilligers voor onze werkgroep.
Vooral om de tentoonstelling te bemannen. Dat kan al
voor een paar uurtjes. De tentoonstelling is van 7 oktober
tot en met 22 oktober 2017.
- We willen dat kinderen meer zelf kunnen ontdekken in de
vorm van een doewand. Dat kost geld, dat moeten we bij
elkaar brengen in de vorm van een subsidie of actie.

- Ook hebben we hulp nodig om de doewand te schilderen en vorm te geven.

Wat levert het ons op?
We doen het vooral voor de kinderen die de tentoonstelling bezoeken. Wij hebben er met zijn allen veel plezier
in. Lukt het ons aan alle voorwaarden te voldoen dan
krijgen we een certificaat en 1.000 euro, die we voor een
volgende tentoonstelling kunnen gebruiken.

Wilt u meedenken of meehelpen?
Aan het eind van het jaar kan er gestemd worden op
de facebooksite van Kern met Pit. Daarmee maken we
kans op een extra prijs. Wilt u helpen? Mail dan naar:
tentoonstelling.ivn@gmail.com. Dat mag ook voor
een keer als dat beter uitkomt.

‘Een jaar met de mus’ (auteur: Thomas Müller)
In dit prachtige prentenboek met natuurgetrouwe tekeningen
volgen we de mus
een jaar lang.
De zoektocht van
het mannetje naar
een geschikte nestplek, het bouwen
van een nest,

lokken van een vrouwtje en het samen grootbrengen
van de jongen, het komt allemaal aan bod. Er wordt, in
verhaalvorm, veel informatie gegeven over de leefwijze
van mussen. Achter in het boek vind je informatie over
verschillende soorten mussen. Een heel mooi boek om
voor te lezen en samen met kinderen van 5 jaar en ouder
te bekijken.
Enig minpuntje is dat soms moeilijke woorden worden
gebruikt, maar dit hoeft voor de voorlezer zeker geen
probleem te zijn om aan te passen.

‘Kijken naar kleine dieren’ (auteur: Hasse Jansson)
Je komt ze in en vlakbij
je huis tegen: kleine
diertjes, zoals slakken,
wespen, vlinders,
wormen, muggen,
kikkers en spinnen.
Deze beestjes, maar
ook dieren die wat
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groter zijn en verder weg leven zoals hagedissen, zeesterren en slangen worden in dit boek behandeld.
In korte duidelijke teksten met mooie tekeningen wordt
uitleg gegeven. Naast beschrijvingen per diersoort wordt
ook aandacht geschonken aan hun leefgewoonten, de
plaatsen waar ze voorkomen en hun functie voor het
milieu. Een heel leuk boek voor kinderen vanaf ongeveer
9 jaar.
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Een verdraaid
mooi

werkend monument
in Almelo
Janine van de Linde, IVN (vrijwillig molenaar)

In het hart van Almelo, aan de Nieuwstraat, vlak bij het station, staat korenmolen ‘De Hoop’.
Deze korenmolen is in 1870 gebouwd. In 1910 verwoestte een brand de bovenbouw van de
molen. Spoedig daarna werd op de stenen voet, die gespaard is gebleven, de romp van de
papiermolen ‘Het Springend Hert’ uit het Friese Makkum geplaatst. Deze romp was in 1768
gebouwd, dus in 2018 is dit bovendeel 250 jaar oud.
De molen heeft op windkracht gemalen tot 1951 en
met elektrische aandrijving tot 1978. Na een grondige
restauratie in 1995 kan de molen weer op windkracht
malen en bij onvoldoende wind kan er met elektrisch
aangedreven molenstenen gemalen worden.

Achtkantige stellingmolen
Korenmolen ‘De Hoop’ is een achtkantige stellingmolen.
Op een gemetselde stenen voet staat een houten achtkant. Daarbovenop de draaibare kap met het gevlucht.
Omdat het hier om een stadsmolen gaat moeten de
wieken boven de omliggende huizen uitkomen om goed
wind te kunnen vangen. Daarom heeft de voet een
hoogte van ruim acht meter.
Aan de voorkant van de kap zitten de wieken die de
wind opvangen. Omdat de wind niet altijd uit dezelfde
hoek komt, moet de molenaar de kap op de wind
kunnen draaien. Om dit zogenaamde kruien mogelijk te
maken, zit aan de achterkant van de kap de staart. Met
schoren zit de staart aan de door de kap stekende lange
en korte spruit. Als een soort van gigantische vleugelmoer kan de kap dan rond gedraaid worden.
Om gemakkelijk bij het gevlucht en de staart te komen,
loopt er om de molen een stelling. De molenaar is vaak
op de stelling te vinden. Hij kruit daar de molen op de
wind en afhankelijk van de windkracht legt hij meer of
minder zeil op de wieken. Bovendien heeft hij hier een
prachtig uitzicht op de omgeving. Dat komt goed van
pas om de weersomstandigheden goed in te schatten.

Het Winkeltje
In de molen is een winkeltje waar u diverse ambachtelijk gemalen producten kunt kopen. Van meel voor een
simpele maar overheerlijke pannenkoek tot ingrediënten
voor een sublieme taart of kruidkoek.
We hebben kant-en-klaar mix voor de broodbakmachine
of u maakt uw eigen recept met de diverse bij ons
verkrijgbare ingrediënten.

Iedereen welkom
Op woensdag en zaterdag tussen 10.30 en 15.00 uur
stellen onze vrijwillige molenaars de molen open voor
bezoekers en laten de molen draaien. Ze worden daarin
bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers.
Tevens is de molen instructiemolen voor de opleiding van
vrijwillige molenaars. Daarnaast is er een permanente
tentoonstelling: ‘Van akker tot bakker’.
U bent, alleen of in groepsverband, van harte welkom.
De molenaars en vrijwilligers geven u graag een rondleiding en vertellen u over het molenaarsambacht.
Ze geven uitleg over de werking van de molen en laten
zien hoe het maalproces tussen de zware stenen verloopt
en het graan tot meel wordt vermalen. Voor scholen
is een bezoek aan de molen een interessante en leerzame belevenis. Groepen zijn op afspraak ook buiten de
normale openingstijden welkom.

Contact:
Stichting Windkorenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71a,
7605 AB Almelo, telefoon: 0546 85 27 52, e-mail:
info@dehoop-almelo.nl.
Of kijk op: www.dehoop-almelo.nl.
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Plantinstructies
Als u pioenrozen wilt planten dan doet u er goed aan de
volgende adviezen op te volgen voor een goede bloei:
- Zoek een ruime, zonnige plaats in uw tuin. Pioenen die
de hele dag in de schaduw staan zullen niet of nauwelijks boeien. Te natte grond is ook niet gewenst.
- Zorg dat de grond goed los wordt gespit, 30 cm diep
en 50 cm in doorsnede. Hiermee zorgt u ervoor dat de
pioenroos de komende jaren voldoende ruimte heeft
om te groeien.
- Verbeter schrale zandgrond met Vivimus (Champost)
of potgrond. Dit zorgt de komende jaren voor voeding
en houdt vocht vast.

- Plant de pioenroos met de neuzen 3-5 cm onder de
oppervlakte. In geen geval te diep planten! Te diep
geplante pioenen zullen niet bloeien.
- Druk de grond lichtjes aan en geef indien nodig een
beetje water.
- Bemest uw pioenrozen elk jaar en u zult versteld staan
van hun bloei- en groeikracht.
- Na een jaar of 10-15 gaat de bloei achteruit en wordt
het tijd om de plant te delen en op een andere plaats
te zetten.

De Pioenroos
Anne Nijs, Groei en Bloei
In de tuin van mijn oma bloeiden ze al: pioenrozen. Maar de pioenrozen bestaan al heel veel
langer dan in mijn jeugd. Wilde pioenrozen groeien van oorsprong alleen op het noordelijk
halfrond. Je vindt ze vooral in de Kaukasus, in het Middellandse zeegebied en in de bergstreken
in het Westen van China, in de provincies Yunnan en Sichan. Dat is niet voor iedereen weggelegd
om daar de wilde pioenrozen te bekijken.
Tegen het einde van de 19e eeuw raakten pioenrozen
bekend in Europa en Amerika. Inmiddels zijn ze uitgebreid gekruist en veredeld en zijn ze volop te koop. We
kunnen genieten van vele soorten die prachtig bloeien
en geschikt zijn voor onze tuinen.

Geneeskracht
Van oudsher staan de pioenrozen bekend om hun prachtige bloemen, maar ook om hun geneeskracht.
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Door de Grieken en de Romeinen werden zowel de
wortels als de zaden gebruikt om allerlei kwalen te
genezen.
Ook in de Aziatische geneeskunde werd en wordt de
pioenroos voor allerlei medicinale doeleinden gebruikt.
Vooral de wortels van de pioenroos. Die bevatten
namelijk een olie die bacteriën doodt. Een belangrijke en
waardevolle ontdekking.
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Een zomer
onder de sterren
Edwin Sarink, AstronA
De komende maanden is het weer langer licht en dus later donker. In juni wordt het in Nederland niet echt donker meer. In de zuidelijke vakantielanden echter wel. Dus gaat u deze zomer
met vakantie naar het zuiden vergeet dan niet om zo nu en dan ’s avonds omhoog te kijken naar
de prachtige sterrenhemel!
Ook in Nederland is er genoeg de moeite waard om
te bekijken. De fraaie planeten Jupiter en Saturnus
(gasreuzen) zijn weer mooi te zien, ook al staan ze laag
aan de horizon. Jupiter ‘bevindt’ zich in het sterrenbeeld
Maagd. Natuurlijk staan de sterren vanaf de aarde gezien
veel verder van ons vandaan dan de planeten.

Oppositie
Op 8 april was de afstand tussen Jupiter en de aarde het
kleinst dit jaar: ongeveer 666,5 miljoen kilometer. Tijdens

de oppositie (dichtste nadering tot de aarde) kun je een
buitenplaneet, zoals Jupiter het beste observeren omdat
hij dan de hele avond zichtbaar is. Met een 8 X 50mm
verrekijker op statief, of nog beter een kleine telescoop
(30 X 40 mm) is de ‘dans’ van de 4 Galileïsche manen
van Jupiter al goed te volgen. De manen draaien om de
planeet en veranderen steeds van positie.
De oppositie van Saturnus valt dit jaar op 23 mei.
We kunnen beide planeten de maanden na de oppositie
ook nog prima waarnemen.

Sterrenhemel op 1 juli 2017 om 23 00 uur

Sterrenbeeld Zwaan
Het sterrenbeeld Zwaan –Cygnus - heeft de vorm van
een groot kruis. Veel oude beschavingen hebben in dit
sterrenbeeld een vogel gezien.
Een verhaal uit de Griekse Mythologie vertelt dat Cycnus,
de zoon van Poseidon, Troje verdedigde gedurende de
aanval door Achilles. Achilles was echter te sterk voor
Cycnus en hij werd gedood. Poseidon was verdrietig
om het verlies van zijn zoon en plaatste hem daarom als
Zwaan aan de hemel.
Zwaan bevindt zich in een ‘arm’ van ons spiraalvormige
sterrenstelsel de Melkweg. Bekijk dit sterrenbeeld eens
met een verrekijker; je ziet dan een duizelingwekkend
aantal sterren en nevels. In Zuid Europa kun je bij heldere

hemel de Noord Amerikanevel, nabij de heldere ster
Deneb (= staart in het Arabisch), proberen op te zoeken.
En met een kleine telescoop kun je de mooie dubbelster
Albireo scheiden in een oranje en blauw-groene ster.

En verder…
Via de opvallende sterren Deneb, Wega en Altair, die
samen de zomerdriehoek vormen, kun je makkelijk de
bijbehorende sterrenbeelden vinden. Naast Lier staat
Hercules.
Meer weten over de Noord Amerikanevel? Lees meer in
het artikel van Dave Mason of bezoek eens één van de
sterrenkijkavonden van AstronA en bewonder de mooie
bolvormige sterrenhoop M13 met een telescoop!

Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
Ootmarsumsestraat 28, Almelo
Telefoon 0546 - 813211
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<< Opname van de Noord-Amerikanevel, gefotografeerd
met een 80mm f6 triplet refractor telescoop met een
Canon 40D digitale spiegelreflexcamera. De opname is
gemaakt met sluitertijden van 41 x 5 minuten, met een
totale belichting van 3 uur 25 minuten, gemaakt vanuit
mijn achtertuin!

Kosmische stof
Als je een foto van de Noord-Amerikanevel ziet, weet
je direct hoe de nevel aan zijn naam is gekomen. In de
nevel kun je namelijk duidelijk de vorm van Noord-Amerika herkennen.
Tussen de aarde en de nevel ligt een band van kosmische
stof die het licht van achterliggende sterren en nevels
absorbeert. Deze band bepaalt de vorm die wij zien.
De nevel bevindt zich in het sterrenbeeld Zwaan, niet ver
van de heldere ster Deneb. De nevel werd op 24 oktober
1786 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William
Herschel. De nevel ligt op een afstand van ongeveer
1.600 lichtjaar van de aarde.

Kraamkamer
De Noord-Amerikanevel is een emissienevel, een diffuse
nevel die aan de hemel zichtbaar is, doordat sterren in de
buurt het in de nevel aanwezige gas en stof verhitten en
ïoniseren*. Het is nog niet zeker welke sterren verant-

De NoordAmerikanevel
Dave Mason, AstronA
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woordelijk zijn voor de ionisatie van dit stof en gas. Wel
is duidelijk dat de prachtige gas- en stofwolken dienstdoen als kraamkamer voor jonge sterren.

Geboorte van een ster
Als zo’n gaswolk samentrekt, ontstaan lokale verdichtingen. In zo’n verdichting stijgt de temperatuur,
waardoor de druk in het centrum zo hoog oploopt dat
er kernfusie plaatsvindt. Waterstofkernen fuseren tot
heliumkernen waarbij genoeg energie vrijkomt om het
gas te laten stralen.
De verdichting is nu in evenwicht en trekt niet langer
samen: er is een ster gevormd. (bron: hemel.waarnemen.
com)

Heldere haak
Onder gunstige omstandigheden, op een zeer donkere
plek zonder lichtvervuiling, is de Noord-Amerikanevel
met het blote oog te zien als een heldere haak tegen de
achtergrond van de Melkweg. De kleuren van het gas
en de stof van de nevel zijn alleen zichtbaar op foto’s die
gemaakt zijn met extreem lange belichtingen.
(* het proces waarmee een atoom of molecuul uit ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of er een bij krijgt
en daardoor verandert in een geladen deeltje, red.).

spelen
is ook
leren
Twentepoort Oost 10, 7609 RG Almelo

Je kind centraal
kinderdagverblijf

tel. 0546 545 070

www.kovdecirkel.nl

31
buitenschoolse opvang gastouderopvang
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Busreis
Groei&Bloei
Elk jaar organiseert Groei&Bloei een busreis. We gaan
dan tuinen en/of kwekers bezoeken die wat verder van
Twente liggen/wonen. Dit jaar gaan we naar de omgeving van Nijmegen. Allereerst gaan we naar de bekende,
prachtige tuin ‘De Villa’ van Lily en Fried Frederix in
Persingen bij Nijmegen. Daarna gaan we naar ‘De tuinen
in Demen’ van Martje van den Bosch. Ook in tuinkringen
een bekende tuin! Tot slot brengen we een bezoek aan
de Kwekerij ‘Opvallende planten’ van Marcel de Wagt.
In 2014 heeft Marcel een boeiende lezing gegeven over
zijn kwekerij bij Groei&Bloei Almelo e.o.
Datum: 1 juli
Vertrek: 08.00 uur bij Sporthal De Schelfhorst.
Kijk op www.almelo.groei.nl.

Groei&Bloei Lentefair
Voor de vierde keer organiseert Groei&Bloei afdeling
Almelo e.o. een Lentefair. Een gezellige fair met voor
elk wat wils, maar vooral ook planten voor de tuin en
moestuin.

Datum: zondag 7 mei
Tijd: 11.00 – 16.00 uur
Locatie: Beeklustpark, Almelo

Open Tuinen
Weekend
Wilt u inspiratie opdoen voor uw tuin? Of zomaar
genieten van de verscheidenheid van zo’n 15 tuinen?
Bezoek dan het Open Tuinen Weekend van Groei&Bloei
Almelo e.o.! Dit jaar kunt u tuinen bezoeken in Almelo,
Aadorp, Vroomshoop en Daarleveen.
Data: zaterdag 24 en zondag 25 juni
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Kijk op www.almelo.groei.nl voor alle informatie.
Ook bij de VVV in Almelo en omgeving kunt u flyers
met alle adressen en verdere informatie verkrijgen.

16
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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.

(Vertrek)adressen activiteitenkalender:
Beeklustpark:
Canisius:
Nivon-nus:
Ootmarsum:
Oude weverij:
Schelfhorst:
De Schouw:
Tijdelijk Natuurhus:
Zwembad:
Hagenborgh:
Krikkenhaar:
Meesterhuis:
Fayersheide:
Noordikslaan:
Korenmolen:
Erve Peeze
Korenmolen de Hoop:

Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld
Smetanastraat 55A, Almelo
Parkeerplaats hoek Oldenzaalsestraat en Wolfsbree
Sluiskade NZ 14, Almelo
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (optiek)
Kerkplein 3, Almelo
Deldensestr. 205, Almelo
Het Sportpark, Sluiskade NZ 126, Almelo
Tussen Wok en Action
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Ypeloschoolweg, Ypelo
Walstraat, Vriezenveen
Noordikslaan 47, Almelo
Korenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71, Almelo
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Nieuwstraat 71a, 7605 AB 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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Informatiestand bijen en Lentefair
Zon-kijkmiddag tijdens de Lentefair
Consumententoets
Informatiestand bijen en Nationale Molendag
Voorjaarsweekend

zo 7
zo 7
begin mei
za 13
vr-zo

onbekend

10.00-16.00

onbekend

12-14 uur

11.00-16.00

11.00-16.00

onbekend

10.00-12.00

onbekend

onbekend

Start bij de Pook

10.00-14.30

10.00-14.30
Tijdelijk Natuurhus

Tijdelijk Natuurhus

10.00-12.00

20.00-21.30

tijd

Nationale tuinweek Groei & Bloei
Fietsen rondom Wierden met Theo van Dijk

10-18
zo 11

10.00

onbekend

vanaf 12.00

onbekend

onbekend

Open Tuinen Weekend

10.00-17.00

18.30-21.30

Tijdelijk Natuurhus

Tot 7 juli 19.00 uur

www.almelo.groei.nl

in overleg

de Doorbraak o.l.v. Ron Poot

(2x theorie in maart + 2x praktijk in mei en aug.)			
bekend				

onbekend
nog niet

onbekend

Vlindercursus praktijk, Vlinders zoeken buiten

plaats/vertrek
za, datum

tijd

activiteit

datum

windtalmelo@outlook.com

Nel Windt

aanmelding

AUGUSTUS 2017

De Doorbraak

Henri Jansen, 0546 87 05 86

Vroeg, tijd

Vroege-vogels-fotografie natuurwandeling langs

za 15

Tijdelijk Natuurhus

Henri Jansen, 0546 87 05 86

20.00-21.30

Inleiding tot natuurfotografie o.l.v. Ron Poot

wo 12

Tijdelijk Natuurhus

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

10.00-13.00

				

Scharrelkids 7 t/m 12 jaar Wilde bloemen

Tot 7 juli 19.00 uur

10.00-12.00

Sporthal bij Schelfhorst

aanmelding

zo 9

Scharrelkids 4 t/m 6 jaar Wilde bloemen

zo 9

08.00

plaats/vertrek

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Busreis omgeving Nijmegen

za 1

tijd

JULI 2017

Vroomshoop en Daarleveen

				

activiteit

datum

Henri Jansen, 0546 87 05 86
omgeving Almelo, Aadorp, www.almelo.groei.nl

Sportpark

gratis

kosten

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

kosten

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis

leden gratis

leden € 5, niet-leden € 10

leden gratis, niet-leden € 3

onbekend

AstronA

IVN

IVN

Nivon

Groei & Bloei

KNNV

vereniging

IVN

IVN

IVN

IVN

Groei & Bloei

vereniging

Groei & Bloei

IVN

leden € 5, niet-leden € 10

kosten

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

onbekend

kosten

onbekend

leden gratis, niet-leden € 3

€ 3 ppp incl koffie/thee

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

wandelen vervoerskosten

onbeken

‘t Iemenschoer geen

IVN

IVN

vereniging

Nivon

AstronA

IVN

IVN

KNNV

IVN

Nivon

‘t Iemenschoer gratis

Groei & Bloei

‘t Iemenschoer gratis

Groei & Bloei

vereniging

22.00- 24.00 Tijdelijk natuurhus			

zo 25			

za 24 en

Zomeravondwandeling in en om Vasse

wo 21

o.l.v. Anja Peters

Midzomer Gasreuzenkijkavond

za 17

Tijdelijk Natuurhus

www.astrona.nl

20.00-21.30

Thema-avond Incl. koffie/thee

Parkeerplaats Ypeloschool, Tot 9 juni 19.00 uur

do 15

10.00-14.00

onbekend		
scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Scharrelkids 7 t/m 12 jaar Landelijke Slootjesdag

zo 11

10.00-13.00

0546 45 69 33

info@nivonalmelo.nl of

www.almelo.groei.nl

Intratuin Almelo		

Ypelo

			 Ypelo

Scharrelkids 4 t/m 6 jaar Landelijke Slootjesdag

zo 11

Henri Jansen, 0546 87 05 86

aanmelding

0546 45 69 33

Parkeerplaats Ypeloschool, Henri Jansen, 0546 87 05 86

Tijdelijk Natuurhus

plaats/vertrek

				

Informatiestand bijen en Nationale tuinweek

o.l.v. Martin Mulder 		

Excursie naar de Doorbraak bij Ypelo

zo 11

za 10

Lezing over de natuurontwikkeling

do 8
langs de Doorbraak o.l.v. Martin Mulder

activiteit

datum

JUNI 2017

onbekend

				

10.00

info@nivonalmelo.nl of

Fietsen Hemelvaartsdag met Herman Timpers

do 25

Ootmarsum

www.astrona.nl

13.00-14.30

Zonnewijzerwandeling o.l.v. Maarten van Woerkom

zo 21

Tot 19 mei 19.00 uur

Let op! Alleen voor leden

Let op! Alleen voor leden

windtalmelo@outlook.com

Nel Windt,

Henri Jansen, 0546 87 05 86

0546 45 69 33

info@nivonalmelo.nl of

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

excursie ‘De Lokkerij’ naar de Wijk in Drente			

Scharrelkids 7 t/m 12 jaar Ooievaars;

excursie ‘De Lokkerij’ naar de Wijk in Drente

Scharrelkids 4 t/m 6 jaar Ooievaars;

www.almelo.groei.nl

Korenmolen de Hoop		

onbekend

Beeklustpark

(2x theorie in maart + 2x praktijk in mei en aug.)			

Vlindercursus praktijk Vlinders zoeken buiten

o.l.v. Pierre Marnette

Geneeskrachtige kruiden langs het ANH-kanaal

www.almelo.groei.nl

aanmelding

Beeklustpark		

Beeklustpark

plaats/vertrek

				

za 20

za 20

onbekend

za 20

Lentefair

zo 7

tijd

Alleen bij voldoende belangstelling			

activiteit

datum

MEI 2017

Zuurstof is belangrijk

<< Kokerjuffer Potamophylax rotundipennis

Kokerjuffers bouwen eigen huis
Fantastisch mooi zijn de larven van de schietmotten.
Ze worden kokerjuffers genoemd en leven veel langer als
larve onder de waterspiegel, dan als volwassen schietmot
er boven. Veel soorten bouwen van allerlei materialen een
huis in de vorm van een koker om zich te beschermen
tegen predatoren. Daarnaast valt de koker in het water
nauwelijks op en is een prima camouflage. Toch kun je in
een heldere beek met een beetje geluk deze mooie larven
over de bodem zien scharrelen.
Kokerjuffers zijn voor de bouw van hun koker afhankelijk
van de materialen die in het water aanwezig zijn.
Hoe gevarieerder het substraat, des te meer mogelijkheden
er zijn voor kokerjuffers om een koker te maken. De kokerjuffer plakt zelf met eigen gemaakt spinsel de stukjes hout,
zand, steen en/of blad aan elkaar. Zelfs huisjes van zoetwaterslakken, vooral Platte Schijfhoornslakken, worden
als bouwmateriaal gebruikt. Vaak leven deze slakken en
mosseltjes nog als ze aan de koker worden vastgeplakt!
In snel stromend water komen soorten voor die de koker
nog eens extra verzwaren door er grotere steentjes op te
plakken. Soms worden er ook lange stokjes aan de koker
geplakt. Allemaal strategieën om niet meegesleurd te
worden door de stroming. Ook maakt het de kokerjuffer
minder aantrekkelijk voor vissen. De meeste kokerjuffers
hebben aan het achterlijf haakjes zitten waarmee ze zich
goed vasthouden in de koker. Hierdoor is het nog best
lastig om het dier uit de koker te halen.

Schietmotten
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’, schenken we aandacht
voor deze onderwaterperiode. Deze keer staan de schietmotten centraal.
Schietmotten lijken wel wat op nachtvlindertjes, maar
zijn toch beduidend anders. De vleugels van de schietmot
bestaan niet uit schubjes, maar uit haren. Schietmotten
zijn veel minder kleurrijk en vallen daardoor minder op.
Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Van super klein,
zoals een fruitvliegje tot de grootte van een citroenvlinder. Wie in deze periode eens rustig bij het water
gaat zitten, vooral in de avond, heeft grote kans schietmotten te spotten. Veel soorten vliegen namelijk in het
vroege voorjaar (april/mei) uit.
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De schietmot valt op door de lange voelsprieten aan de
voorkant van de kop. Het dier heeft in tegenstelling tot
vlinders geen roltong. De monddelen van de schietmot
zijn sterk gereduceerd, omdat ze nauwelijks eten in deze
periode van volwassenheid. De schietmot leeft namelijk
niet zo lang, een week tot maximaal enkele maanden.
Net lang genoeg om een partner te vinden, te paren en
eitjes af te zetten.
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Kokerloze kokerjuffers
Niet alle larven van schietmotten maken een koker.
Deze larven noemen we naakte kokerjuffers. Vaak
spinnen deze soorten netachtige structuren in het water
tussen waterplanten of stenen. Het voedsel, vaak kleine
waterdiertjes, wordt dan aangevoerd door de stroming.
Het lijken net spinnen die wachten op een maaltje.
Anderen gaan actief op jacht en zijn echte rovers. Dit zijn
vaak soorten die zich schuil houden tussen waterplanten.

Naast een variatie aan substraten is zuurstof in het water
voor de meeste soorten erg belangrijk. Sterk vervuilde
wateren met een slibbodem zijn ongeschikt voor de
meeste soorten. Kokerjuffers zijn dan ook bijzonder
indicatief voor de waterkwaliteit. Veel soorten zijn in
Nederland uitgestorven vanwege de aantasting van
beken in het verleden. De meest bijzondere soorten
vinden we daarom vooral in die beken die er nog min
of meer een natuurlijk uit zien, vooral in Zuid Limburg,
Oost Twente en de kleine beekjes op de Veluwe. Hoewel
veel kokerjuffers hebben zich aangepast aan stromende
wateren, zijn er ook soorten die in stilstaande wateren
leven. Ze leven vaak in de oeverzone tussen de waterplanten. Maar ook voor deze wateren geldt, hoe beter
de zuurstofcondities, hoe groter de soortendiversiteit.

Volkomen gedaanteverwisseling
Kokerjuffers hebben een volkomen gedaanteverwisseling. Alle kokerjuffers hebben of maken een soort koker
of cocon als ze gaan verpoppen. De koker wordt dan aan
beide zijden dicht gezet. Kleine gaatjes in het “dekseltje”
zorgen er voor dat er altijd zuurstof middels het water
bij de pop kan komen. De volgroeide pop, die al sterk
lijkt op de volwassen schietmot, heeft enorme kaken
waarmee de koker weer wordt open geknipt.
De pop komt nog niet uit maar zwemt naar de oever.
Dit is vrij uniek in de insectenwereld, omdat bij de
meeste insecten de pop niet kan bewegen. Binnenin de
pop is het volwassen insect dan al geheel ontwikkeld en
zodra de pop een goed heenkomen heeft gezocht, kruipt
de schietmot uit de pophuid. De schietmot is al snel in
staat om weg te vliegen. Toch is dit is een zeer kwetsbare
periode. Veel exemplaren worden al opgegeten door
vissen en vogels voordat ze de oever bereiken.

De meeste kokerjuffers zijn echter herbivoor en eten
algen en ander plantaardig materiaal. Ze knippen
grof organisch materiaal in kleine stukjes, waardoor
ze bijzonder belangrijk zijn voor de voedselkringloop.
Kokerjuffers halen adem via de huid en middels kieuwen
die vaak als bundeltjes aan het achterlijf zitten. Larven
die in een koker leven hebben aan het eerste lichaamssegment drie opvallende bulten zitten. Hierdoor kan
het water langs het lichaam van de kokerjuffer blijven
stromen zodat het zuurstof uit het water opgenomen
kan worden.
Kokerjuffer Limnephilus flavicornis
Natuurhus Almelo | Mei 2017
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ontstaat een bijzonder biotoop, waar bijzondere soorten
gedijen. Bekende kwelindicatoren zijn de planten Bronkruid, Waterviolier, Bosbies en Holpijp.
Bijzondere kwelsoorten zijn bijvoorbeeld het knaloranje
Beekmijtertje, een zeldzaam voorjaarspaddenstoeltje, en
de fraaie Bandheidelibel in de nazomer.
In overbemeste slootjes zie je dat het ijzer uit begint te
vlokken en een drabbige bruine massa vormt. Dat is een
samenklontering van ijzer met fosfaten. Fosfaat is een
van de belangrijkste voedingsstoffen uit (kunst)mest en
verantwoordelijk voor veel overbemesting.
Die roodbruine slootjes zie je dus veel in kwelslootjes in
het agrarisch gebied.

Waar vind je kwel?
Waar kun je die kwelgebieden vinden? In Twente zie je
best veel plaatsen waar het grondwater uittreedt. Het
meest bekend zijn de brongebieden in het heuvelachtige
deel van Twente. De bronnen van de Mosbeek en het
Springendal, de Tankenberg en Hakenberg bij Oldenzaal.
Daar vind je bij de bronnen en de beken onder andere
het zeldzame Goudveil. Veel bronnen in Twente zijn ten
behoeve van de landbouw begreppeld en ontwaterd,
zodat het uittredende water snel wegvloeit via een sloot.
Dan krijgt de natuur weinig kans. Gelukkig zijn er bronherstelprogramma’s, zoals Terug naar de Bron die deze
pareltjes weer in ere herstellen.
Maar ook dichterbij, langs de Doorbraak en bij het
Hondenven zie je kwel uittreden. In de winter en het
vroege voorjaar kun je ze het makkelijkst herkennen aan
de kleurige laag op het water. Onthoud die plekken,
want daar kun je in het zomerseizoen uitkijken naar
kenmerkende kwelsoorten. Zelf kijk ik eerst uit naar de
algemenere en redelijk opvallende indicatoren: Holpijp,
Bosbies, Waterviolier. Als ik die gevonden heb ga ik op
zoek naar meer. Goede kans dat bij een nadere inspectie
je nog meer leuke soorten tegenkomt!

Let op kwel
Ron Poot, KNNV
Het lijkt wel olie op het water, in allerlei blauwe en paarse tinten. Een dun kleurig vliesje op het
water. Als je het aanraakt breekt het dunne laagje in stukken. Geen olie dus, want dat vloeit
aaneen. In plaats van een brutaal staaltje milieuvervuiling is het een dun vlies gemaakt door de
natuur zelf: om precies te zijn, door ijzerbacteriën. Het is een teken van kwel, omhoog borrelend
grondwater. Een natuurverschijnsel met diverse interessante kanten voor natuurliefhebbers.
Kwel is grondwater, dat aan de oppervlakte komt.
Dat water heeft soms een lange reis gemaakt door de
diepe ondergrond. Door het verblijf in de bodem is
kwelwater rijk aan allerlei mineralen die opgelost zijn in
het grondwater. Een van de talrijkste mineralen is ijzer.
Kwel is dus ijzerrijk en dat is te zien. Vaak bevat kwel ook
andere mineralen zoals calcium (kalk).
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Roestbruin
Je herkent kwelslootjes en kwelplekken aan hun roodbruine kleur. Dat ontstaat doordat het ijzer in contact
komt met zuurstof en begint te ‘roesten’.
IJzer en zuurstof vormen samen ijzeroxide en dat is een
net woord voor roest. Vaak zie je op het wateroppervlak
in kwelgebieden een opvallende kleurige laag ontstaan.
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Dit zijn vliesjes van ijzer bacteriën die verantwoordelijk zijn
voor de omzetting van ijzer naar ijzeroxiden en andere
verbindingen.
Bij de goede invalshoek zie je de prachtige regenboogkleuren, die je ook bij bijvoorbeeld olievervuiling op water
ziet. Zoals eerder gezegd, kun je makkelijk checken of het
olie is of ijzerbacteriën door het even aan te raken.

Bijzondere soorten
Kwelgebieden waarbij geen mestvervuiling is, zijn
interessant voor planten en dieren. Door de rijkdom aan
mineralen en gebrek aan meststoffen (fosfaten, nitraten)
Natuurhus Almelo | Mei 2017
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<< Ordening van de zonnebloemzaden volgens
de gulden snede

De natuur manifesteert zich op grote schaal in de
verhoudingsmaten volgens het getal phi, de gulden
snede. Ontstaan doordat dat het grootste voordeel had
en dus de voorwaarde tot overleven.
Als mens zijn we onbewust die vaste verhoudingen in de
natuur als vertrouwd gaan ervaren en hebben dat ook
als wetmatigheid toegepast in bijvoorbeeld de bouw van
kruiskerken en kathedralen, waar de lengte en breedte
van de kerk zich verhouden tot de gulden snede.
Veel religies konden het waarom van die gulden snede
in de natuur niet verklaren en zagen daar de hand van
hun god in. Daarom werd het vaak doorvertaald naar de
kerkarchitectuur.
Veel kunstenaars gebruiken bij hun werk ook bewust
of onbewust de gulden snede bij het ordenen van de
verhoudingen in een schilderij of de maatvoering van een
sculptuur. De klant die die kunst of architectuur moet
kopen, blijkt dan ook juist die kunstvorm het meest te
waarderen.

De gulden snede
Martin Mulder, IVN
Als je bezig bent met tuin- en landschapsarchitectuur vraag je je voortdurend af waarom een
landschap, een stuk natuur, een plant of dier als ‘mooi’ of ‘bijzonder’ ervaren wordt. In de landschapsarchitectuur zijn bepaalde universele wetmatigheden te herkennen, die gekoppeld zijn
aan onze vroegere cultuur van jagen; later werd dat aangevuld met Romaanse en Engelse landschapsstijlen. Daar heb ik eerder al eens over geschreven. Maar buiten de cultuur van de mens
zitten er in de architectuur van de natuur zelf ook wetmatigheden, die evolutionair als ordenend
principe ontstaan zijn.
Het getal phi speelt daar een grote rol in. Zo moeten de
bloemblaadjes in een zonnebloem optimaal zon kunnen
opnemen om maximaal energie kunnen verwerven.
Die bloemblaadjes ontspringen bij de groei vanuit het
hart van de bloem en straalsgewijs lopen ze cirkelvormig
volgens de gulden snede naar buiten toe.

Gulden hoek van 137,5 graden
De gulden hoek (ongeveer 137,5°) is de hoek die een
cirkel volgens de gulden snede verdeelt. In de natuur
zien we die hoek terug in delen van bloemen, zoals
bloemblaadjes, zaden, bloemkolen, dennenappels en
kelkbladeren. Ook onze lichaamsdelen verhouden zich
tot de gulden snede.
Het is wiskundig na te rekenen dat de hoek die elk
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Dus mocht u tuinen gaan aanleggen, kunst gaan produceren, of gewoon de natuur eens wat dieper willen
bestuderen, verdiep u dan eens goed op het ontstaan
van de gulden snede. U zult er veel houvast bij hebben
en het resultaat zal leiden tot breed gewaardeerd ‘mooi’
werk.

Gulden snede bij de Man van Vitrivius Leonardo da Vinci

De reeks van Fibonacci
Bij de Fibonacci reeks is elk volgende element van de
rij steeds de som van de twee voorgaande elementen.
De eerste elementen van de rij zijn dan als volgt: 0, 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,
987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, ... Als je dan
de verhouding van elk volgende getal tot de vorige
gemiddeld in het oneindige uitrekent, dan kom je bij het
verhoudingsgetal phi uit, namelijk 1,618…
Een bijenvolk bijv. ontwikkelt zich van generatie op generatie ook volgens de getallenreeks van Fibonacci. Zo zijn
er nog vele voorbeelden in de natuur te ontdekken waar
de gulden snede een rol speelt.

bloemblaadje inneemt ten opzichte van de vorige,
het meest efficiënt blijkt te zijn om optimaal zonlicht
te kunnen opvangen. Zo zijn door natuurlijke selectie
bloemen, zaden, en andere (delen van) organismen
evolutionair als ‘the fittest’ overgebleven, die het dichts
bij die gulden snede bleven bij het uitgroeien.
En wat ‘goed voor ons is’ of voordeel oplevert, ervaren
wij als nuttig en daarom onbewust ook als esthetisch
mooi. Bij de seksuele selectie gold datzelfde principe.
Vrouwtjes kozen de mannetjes, omdat ze bijvoorbeeld
het beste hun kroost konden beschermen.
Die ‘fitte’ partner blijkt doorgaans in de lichamelijke
opbouw de ledematen in een verhouding te hebben
volgens de gulden snede.
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In het classisisme is de gulden snede ook te
herkennen

Als je de opbouw van de dennenappel goed bekijkt
zie je de gulden snede spiraal
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U kent het waarschijnlijk nog wel, een kruidenbittertje
nemen voor het eten. Het bevat onder andere kalmoes.
Dat was zo gek niet, want het is een bittermiddel en is
eetlustopwekkend (aperativum). Verder bevordert het
de speekselafscheiding (sialogogum). Tevens bevordert
kalmoes de maagsapafscheiding en is maagversterkend (stomachium). Het bevordert de spijsvertering en
de afscheiding van de alvleesklier- en darmsappen.
Bovendien werkt Kalmoes krampwerend (spasmolitisch)
en winddrijvend (carminatief). Deze is voor inwendig
gebruik door middel van een tinctuur.
Uitwendig is kalmoes te gebruiken om het tandvlees te
versterken en om de doorbloeding ervan te verhogen.
En wat niet onbelangrijk is, het ontgeurt de adem. Dus
geen slechte adem meer.

Kalmoes,
Acorus calamus
Pierre Marnette, KNNV
Kalmoes is van origine geen inheemse soort. De van oorsprong Zuid Aziatische plant kwam in de
zestiende eeuw naar Europa en verspreidde zich vervolgens over het continent.
Deze moerasplant, die tot 1,2 meter hoog kan worden,
is in de bodem verankerd met een stevige lange wortelstok met zachte wortels. De zwaardvormige bladeren,
die een meter lang kunnen worden, zijn aan de zijkant
deels gegolfd. Uit de bloemstengel groeit een kolf. De
bloemen die daaruit verschijnen zijn tweeslachtig en
hebben zes kelkachtige bloemdekbladeren. De bloeitijd is
in juni en juli. De plant is echter in Europa onvruchtbaar.
Dat heeft waarschijnlijk met de temperatuur te maken.
Als we naar ons lichaam kijken ( behalve armen en
benen) valt het op dat een groot ervan bestemd is voor
de spijsverteringsorganen. En wel van kop tot kont. Die
begint bij de mond en eindigt bij de anus. Daartussen
bevinden zich de slokdarm, de maag, de alvleesklier,
de lever, de galblaas, de dunne en dikke darm en de
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appendix ( het wormvormig aanhangsel). De twee
uiteinden van het spijsverteringkanaal, de mond en de
anus staan in verbinding met de buitenwereld en zijn
zodoende kwetsbaar voor potentiële indringers. Daarom
ligt in die regio, met name rondom de darmen en de
andere organen een geweldig groot afweersysteem.
Ondanks die goede bescherming kunnen we toch nog
ziek worden of er ontstaan haperingen, waardoor hulp
van buitenaf nodig is. De natuurlijke geneeskracht, die
het menselijk lichaam van nature heeft, kan versterkt
worden door middel van kruiden voor het spijsverteringsstelsel. Het is dan ook niet vreemd dat een groot aantal
kruiden betrekking heeft op ons spijsverteringsstelsel.
Eén daarvan is Kalmoes.
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Met tuinieren had Sahak geen probleem, dat deed hij
graag. Zelf heeft hij al een jaar of zes, zeven een moestuin van 90 vierkante meter, aan de Weezebeek, richting
Nijreesbos. Het moestuintje en de grote tuin zijn bedoeld
als kijktuin. Als voorbeeld van ‘hoe tuinier je biologisch?’
Geen insecticiden. Hij werkte samen met Elly Bruggeman,
die opgevolgd wordt door Harry Kuiphuis.
Sahak is getrouwd, heeft drie dochters en een zoon.
Veertig jaar geleden kwam hij naar Nederland. Hij werkte
zich op, werd eigen baas, nam de Palthestomerij over.
Maar in 2003 vloog zijn huis in brand en moest hij zijn
leven redden door uit het raam naar beneden te springen.
Hij brak zijn rug. Het werk in de stomerij bestond uit veel
staan, tillen en bukken. Hij werkte nog acht maanden
door en toen was het afgelopen. Eind 2004 moest hij zijn
bedrijf verkopen.
Behalve de zorg voor de moestuin helpt hij zijn broer in
diens dagbestedingsbedrijf Arsenyan. Daar is hij twee
keer in de week en helpt bij het begeleiden van cliënten.
Ook zat hij drie jaar in het bestuur van de Armeense kerk.

Sahak Avci:
Groen is het
beste medicijn
Jenny van Dorsten, IVN
In het Tijdelijk Natuurhus aan de Deldensestraat is het een komen en gaan van mensen, maar een
aantal hoort bij de vaste bezetting. In dit nummer maakt u kennis met Sahak Avci. Hij woont
twee straten verderop van het Tijdelijk Natuurhus en was er al meerdere keren voorbij gelopen.
Op het bord stond Natuurhuis. Sahak Avci (62) vroeg zich af wat dat zou zijn, stapte naar binnen
en vroeg of ze iemand nodig hadden voor vrijwilligerswerk. En Eline Boxem zei: “Graag!” Kun je
tuinieren? Wij kunnen wel iemand gebruiken.”
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Het is prettig werken bij het Tijdelijk Natuurhus vindt hij.
De omgang met de mensen is gezellig. En buiten zijn is
heerlijk. Het is goed voor je geest en lichaam. De natuur,
het groen, de geur van bomen, schone lucht is het beste
medicijn voor zieke mensen.

kleding voor een actief buitenleven
heren o.a.

Culture
HV Polo
Alan Red
Cavallaro
Vanguard
PME Legend

dames o.a.

(parkeren kan in de Hagenborgh garage)

Grotestraat 104

Almelo

0546 811411
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Mac
Oska
HV Polo
Cavallaro
Juffrouw Jansen
Aventures des Toiles
www.splitlevel.nl

29

Scharrelkids 2017

Yvonne Kuiphuis en Lynn Smit, IVN

20 mei:
Ooievaarsstation
De Lokkerij
Met beide groepen kinderen gaan we op excursie naar
Ooievaarsstation De Lokkerij. Daar kunnen we deze
vogels in het echt te bekijken en alles te weten komen
over hoe ze leven.

Voor: beide groepen
Datum: zaterdag 20 mei
Tijd: 10.00 – 14.00/14.30 uur
Locatie: Verzamelen bij Tijdelijk Natuurhus
Let op! Deze Scharrelkids-activiteit is alleen voor
leden.

11 juni:
Landelijke
Slootjesdag
Jaaa, op zondag 11 juni mogen we weer schepnetten!
Welke diertjes die in en om de sloot leven vind jij in je
schepnet? Op deze gezellige dag ontdekken we hoe ze
allemaal heten en leven. En we maken samen een kleine
mini-sloot met bewoners! Voor zoekkaarten, aquaria (om
de dieren goed te kunnen bekijken) en drinken en wat
lekkers zorgen wij. Neem jij je ouders en je laarzen mee?
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom.

Voor: beide groepen
Datum: zondag 11 juni
Tijd: 10.00 – 14.00 uur
Locatie: Verzamelen bij de school in Ypelo
Aanmelden kan tot 9 juni. Neem je laarzen mee
en eventueel je eigen schepnet.
Let op! Omdat dit een activiteit bij het water is,
vragen we ouders om bij deze activiteit aanwezig
te blijven ter supervisie en veiligheid van uw
kind(eren). U bent uiteraard van harte welkom
om met het schepnetten mee te doen.

9 juli:
Extra activiteit
Zo vlak voor de zomervakantie willen we ook het
Scharrelkids-’schooljaar’ samen afsluiten met een gezellige ochtend. We maken ons eigen bloemen-natuurboeket en beschilderen zelf een vaas om ‘m in mee naar
huis te nemen. Ook spelletjes, drinken en lekkers horen
bij deze ‘jaarafsluiting’. Kom jij ook? We hopen van wel!

Voor: beide groepen
Datum: zondag 9 juli
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Tijdelijk Natuurhus
Aanmelden kan tot 7 juli.
30
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50 kinderen per duizend met depressieve en angstige
klachten bij de huisarts, in buurten met 90% zijn dat
er maar 8 per duizend. Ook andere ziekten en aandoeningen zoals nek- en schouderklachten, duizeligheid,
verkoudheid en longontsteking komen minder vaak voor
bij kinderen uit buurten met veel groen.
Op dit moment is het echter zo dat van de 6-10 jarige
kinderen, 70% een beetje of best wel bang is om uit een
boom te vallen en 55% is bang voor wespen en bijen.
Ook worden kinderen in Nederland steeds zwaarder.
Sinds 2011 is hierin een stijgende lijn te zien. Zo is 12%
van de 2-9 jarigen te dik en 4% veel te dik. Van de
niet-westerse jongeren is maar liefst 20% te dik. Eén op
de 8 jongeren is inactief en vooral meisjes en niet-westerse jongeren bewegen domweg te weinig.

Natuurlijke speelomgeving stuk
gezonder

				Groen
doet goed

Onderzoek toont aan dat kinderen van 5-7 jaar flink
vooruit gaan in hun motorische ontwikkeling als ze een
jaar lang elke schooldag in het bos mogen spelen. Na
een jaar spelen in het bos maakten de kinderen bijvoorbeeld nauwelijks meer wankelingen tijdens een balanceertest waarbij ze 30 seconden op één been moeten
staan, terwijl een controlegroep die op het schoolplein
bleef spelen vaker dan 3 keer wankelde. Bovendien gaan
schoolkinderen meer groente en fruit eten als ze met de
klas gaan werken in een moestuin. Kinderen die alleen
voorlichting krijgen over gezonde voeding leren wel dat
groente en fruit gezond zijn, maar brengen deze kennis
niet in de praktijk.

Onderzoek heeft aangetoond dat contact met de natuur
kan zorgen voor een betere concentratie bij kinderen
en kinderen minder vaak last hebben van psychische
problemen en meer zelfbeheersing tonen. 8% van de
Nederlandse kinderen van 8-12 jaar hebben volgens de
ouders last van angsten, depressieve klachten en andere
emotionele problemen.
Dit artikel is gebaseerd op de factsheets van IVN
Nederland. Diverse onderzoeken hebben deze
cijfers onderbouwd. Kijk voor de factsheets en de
bronvermelding op www.natuurhusalmelo.nl.

IVN Nederland wil graag dat we in Nederland bewust zijn van het belang van een groene omgeving.
Vooral voor kinderen. Door alle ontwikkelingen, zoals onze steeds ongezondere leefgewoonten,
komt de gezondheid van met name kinderen in meer kwetsbare groepen onder druk te staan.
En dat terwijl lichamelijke en geestelijke gezondheid een fundamenteel recht is van kinderen.
Nederlandse kinderen lijken minder buiten in de natuur
te komen dan vroeger en zitten veel binnen. Ze brengen
uren per dag door achter de spelcomputer of voor de
televisie. Zo kijken 67% van de 11-jarigen en 70% van
de 13-jarigen in ons land minstens twee uur per dag
televisie. In andere westerse landen liggen deze percentages een stuk lager.

Te weinig in de natuur
In Nederland en vrijwel alle andere westerse landen zijn
de mogelijkheden voor kinderen om de natuur op te
zoeken, sterk afgenomen. Het gebied rond de woning
waar kinderen zelfstandig mogen komen, is veel kleiner
dan vroeger en het aantal zelfstandige verplaatsingen
van schoolkinderen neemt af.
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Waarom kinderen natuur nodig
hebben
Parken en andere veilige en aantrekkelijke natuurlijke
speelplekken dagen het kind uit om meer te bewegen
en gevarieerder te spelen. Dit stimuleert de ontwikkeling
van motorische vaardigheden en vermindert de kans op
overgewicht. Schooltuinen zorgen er bovendien voor dat
kinderen meer vertrouwd raken met groente en fruit en
er meer van gaan eten.
Nederlandse kinderen die opgroeien in buurten
met weinig groen hebben tot 6 keer zo vaak last
van depressie en angststoornissen dan kinderen die
opgroeien in groenrijke buurten. In de leeftijdsgroep
van 0-13 jaar komen in een buurt met 10% groen

Natuurhus Almelo | Mei 2017

Natuurhus Almelo | Mei 2017

33

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
Vriend worden?

Niet weggooien

Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus?
Meld u aan via www.natuurhusalmelo.nl.
Wie werken mee aan Natuurhus Almelo? Kijk op
www.natuurhusalmelo.nl voor meer informatie over
het bestuur en de verschillende betrokken werkgroepen.
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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).
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.
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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

leverancier van, zuiver,
zacht en
zinnenprikkelend water

Uw voordelen:
- Glanzend sanitair
- Kalkaanslag verdwijnt
- Nazemen douchecabine overbodig
- Langere levensduur van apparatuur
- Geen ontkalkingsmiddelen meer nodig
- Besparing in de portemonnee
- Heerlijke thee zonder aanslag
- Minder zeepverbruik
- Een zachte huid

15 jaar garantie

Meer weten? Bel of mail Karst Rodenstein voor een vrijblijvend
advies via 06-51065737 of karst@ikwilkalkvrijwater.nl
en bezoek de website

www.ikwilkalkvrijwater.nl

Jonge pimpelmees
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