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Elfenbankje
Deze bekende zwam kun je het hele jaar treffen. Het
elfenbankje groeit op dood hout in bonte ronde rozetten
die als dakpannen boven elkaar groeien. In de herfst en
de winter zijn ze op hun mooist, door de hoge luchtvochtigheid komen de fraaie kleuren het best tot hun
recht. Elfjes zul je er niet snel op zien zitten, want die
vliegen alleen ’s nachts.

Ron Poot

Drukwerk: Blad.nl

Lid worden?
Aanmelden of afmelden kan via de ledenadministratie van
uw vereniging:
- AstronA: Edwin Sarink, info@astrona.nl
- Groei en Bloei: Elise Meijer, paulelisemeijer@gmail.com
- ’t Iemenschoer: info@iemenschoeralmelo.nl
- IVN: jwbulters@gmail.com
- KNNV: secretaris@twenthe.knnv.nl
- Nivon: info@nivonalmelo.nl

Contactgegevens Natuurhus Almelo:
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):

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

Jeugdactiviteiten Scharrelkids:

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Adreswijzigingen en aanmeldingen vrienden:

administratie@natuurhusalmelo.nl
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Belevingspark
			

voor jong en oud

Er gaat wat gebeuren in het Hagenpark…! Er komt binnenkort een heel nieuw belevenispark
voor jong en oud, een plek vol inspiratie, rijk aan natuur. Het begint met plannen maken en daar
mag iedereen aan meedoen: uit de buurt en uit de stad, iedere Almeloër die geïnspireerd is om
mee te denken over een mooi nieuw park.
Het eerste Parkatelier vond eind september plaats en is
druk bezocht. De volgende keer leest u meer over de
laatste ontwikkelingen. Het park maakt deel uit van het
burgerinitiatief van stichting Natuurhus Almelo en krijgt
de steun van gemeente Almelo.

Meer weten?
Neem contact op met Heleen Eshuis 06 -24 74 99 17 of
via park@natuurhusalmelo.nl.

Kans op doorstart
Groene Loper voor Almelo
Frank van Marle, Natuurhus Almelo
Provincie Overijssel stimuleert kleinschalige groene projecten die naast het effect op de (groene)
omgeving, ook de sociale cohesie bevordert. Via deze zogenoemde ‘Groene lopers’ zijn er diverse
samenwerkingen voortgekomen die nog steeds bestaansrecht hebben. In totaal zijn er bijna 30
Groene loper-projecten gerealiseerd. Het initiatief is dus succesvol gebleken.
Via de Groene lopers was er geld beschikbaar voor
onder andere vouchers. Mede dankzij deze vouchers zijn
diverse projecten van de grond getild. In Almelo waren
dat bijvoorbeeld de bijenstal bij Pro (praktijkonderwijs
van het Erasmus), een bloemenweide in het Hagenpark,
een onderkomen bij de moestuin van de voedselbank en
een bijdrage voor het oogstfeest.
De provincie heeft echter besloten deze vouchers niet
meer te subsidiëren, tenzij aantoonbaar relevant en
noodzakelijk. Het idee is om enkel nog procesgelden te
financieren. In de praktijk zal dit betekenen dat ze gelden
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vrijmaken om projecten op te starten, te ondersteunen
en te begeleiden.

Groene loper per gemeente
De komende twee jaar, van eind 2017 tot eind 2019
maakt de Provincie Overijssel voorlopig incidenteel
gelden vrij. Doel voor de komende jaren is om naar
een zelfstandige Groene loper per gemeente te gaan.
Afgelopen voorjaar zijn de deelnemende Groene Lopers
en overige geïnteresseerden verzocht om offertes in te
dienen voor een vervolg van de Groene Lopers.
Stichting Natuurhus Almelo en Stichting de Proeftuinen

(Eric van Veluwen) hebben inmiddels diverse gesprekken
gevoerd met het IVN, dat voor de provincie de gesprekken
voert. Zij maken een eerste selectie van de kandidaten.
We zijn het eens met de gedachte dat (bijvoorbeeld onder
de vleugels van Stichting Natuurhus Almelo) een projectteam moet komen om de organisatie sterker te maken.
Vervolgens kunnen dan vanuit de Stichting Natuurhus
Almelo en de Proeftuinen projecten en initiatieven worden
uitgevoerd. Het definitieve plan ligt nu ter beoordeling bij
het IVN en de provincie Overijssel. Zodra hierover meer
bekend is zullen we jullie hier over berichten.

Stand van zaken
Tentoonstellingswerkgroep
Maryke Kwant, IVN
Als dit blad verschijnt, is de tentoonstelling ‘Natuur in de stad’ weer geweest. Dit jaar zijn de
tekst doe-panelen panelen voor het eerst gedrukt op fortex. Dat gaan we voortaan zeker weer
doen. Het geeft ons de kans om ook meer doe dingetjes te laten zien.
Binnen onze groep is een wisseling van de wacht. We zijn
nu nog met 8 personen. Albert Holterman, Laura Brummelman, Ineke van den Berg, Dineke Kroezen, Hans van
Gerwen, Wiepke, Evert en ikzelf. Evert heeft aangegeven
voorlopig even te stoppen in verband met zijn gezondheid. Wiepke heeft besloten na de tentoonstelling te
stoppen. Evert en Wiepke bedankt voor jullie inzet!
Lijkt u het leuk om ook mee te helpen? Mail naar:
tentoonstelling.ivn@gmail.com.

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, ook krijgen/
geven we advies. De bedoeling is zo veel mogelijk mensen
voor jouw project te interesseren. In januari weten we wie
de opdracht volbracht heeft en wie de meeste stemmen
heeft. We hopen dat jullie massaal op ons willen stemmen
via facebook. Iedereen bedankt voor de hulp!
Natuurhus Almelo | November 2017
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Nieuw in onze
Groene Bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo

Ben niet bang voor de wilde dieren
Auteur: Geert-Jan Roebers,
Illustratrice: Wendy Panders
Dit boek is bedoeld voor kinderen, maar volwassenen
vinden dit ook zeker leuk. Het gaat over griezels in het
dierenrijk. In leuke, soms grappige teksten, laat het
zien dat er een heleboel griezelige dieren zijn. Sommige
dieren zien er eng uit en zijn ook gevaarlijk. Soms ben
je bang voor een griezelig dier, terwijl dat helemaal niet
nodig is. Dieren kunnen er echter ook erg lief uit zien,
maar heel erg gevaarlijk zijn.
Zo zie je maar, een hele goede reden om dit boek te
lezen. Dan weet je tenminste precies hoe het zit. Illustratrice Wendy Panders heeft een leuke mix gemaakt
van grappige tekeningen en mooie foto’s bij de tekst.
Dit leuke en heel leerzame boek is uitgegeven ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2017 met het thema
‘Gruwelijk eng’.

Op bevroren water,
glijdend door de tijd
Auteur: René Diekstra
Dit boek vertelt in prachtige platen (schilderingen) en
korte teksten over de strenge winters van vroeger, met
volop ijs en sneeuw. Het gaat ook vooral over schaatsen
en alles wat daar mee te maken heeft. Het boek is
speciaal aangeschaft om mee te nemen bij onze Groene
Visites. De nostalgie van strenge winters met eindeloos
schaatsplezier is heel herkenbaar en roept herinneringen
op bij de mensen die we bezoeken. Maar, het boek is
zeker ook interessant voor heel veel winter- en schaatsliefhebbers!
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aan zaden en planten voor natuurrijke tuinen, heemtuinen
en natuurspeelplekken. Achterin elk nummer vindt u de
agenda met onder meer tips voor uitstapjes lezingen,
cursussen en planten-ruilbeurzen. Het tijdschrift verschijnt
steeds aan het begin van een nieuwe seizoen; dus 4 x per
jaar.

‘Roots’
Dit tijdschrift heeft als ondertitel: ‘midden in de natuur’. Het
blad is de opvolger van het vaak wel bekende ‘Grasduinen’.
Het tijdschrift bevat artikelen en prachtige fotoreportages
over natuur en milieu, in Nederland en daarbuiten.

Inspirerende natuurtijdschriften
De bibliotheek heeft een abonnement genomen op drie
prachtige, inspirerende natuurtijdschriften. Van alle drie
tijdschriften hebben we inmiddels meerdere nummers !!

‘Landidee’
Dit tijdschrift staat boordevol tips en ideeën voor iedereen
die wil genieten van het binnen -en buitenleven. Elk
nummer is geïnspireerd door een seizoen en besteedt
veel aandacht aan natuur en natuurbeleving, natuurlijke
gezondheidstips, dieren, tuinieren (zowel voor moestuin
als siertuin), koken, groen in je interieur en groen cultureel
erfgoed, zoals kloostertuinen en landgoederen. Het tijdschrift verschijnt 7 x per jaar.

‘Oase’
De stichting Oase brengt het Oase-tijdschrift uit voor lezers,
die tips en ideeën willen uitwisselen en elkaar willen helpen

Een vaste hele leuke rubriek is ‘Wat een vraag’. Hierin
worden natuurvragen van lezers door experts beantwoord.
Tevens worden in deze rubriek nieuwe ontdekkingen
besproken.
In de rubriek ‘Pleisterplaats’ schenkt het tijdschrift aandacht
aan een caféterras met in de buurt veel natuurzaken om
te zien of te doen. Het tijdschrift bevat ook beschreven
wandel- en fietsroutes met ook weer hele mooie foto’s
en routekaarten. Veel artikelen bevatten een filmtip. Op
de wesite van Roots kun je dan een bijbehorend filmpje
bekijken. Het blad geeft naast dit alles ook nog tips om zelf
mooie natuurfoto’s te maken.
Het tijdschrift verschijnt 12 x per jaar.
Kom gezellig kijken en lezen in het Natuurhus! We zijn
geopend van maandag tot en met woensdag van 13.0016.00 uur.

FILMTIP - FILMTIP - FILMTIP
In november verschijnt de bioscoopfilm ‘De wilde stad’. In deze film staat de natuur in de stad
centraal. In dit geval is dat Amsterdam, maar het kan zich natuurlijk in elke stad afspelen. De film
heeft niet voor niets de ondertitel ‘ongeziene natuur’. Zelfs in de stad vind je veel natuur. Het
gekke is alleen dat het bijna niemand opvalt. Het is verbazingwekkend hoe planten en dieren
zich aangepast hebben aan het stadse milieu. Het blijkt dat in onze hoofdstad zo’n tienduizend
planten en dieren leven. De producent van de film is Ignas van Schaick. Hij is eerder betrokken
geweest bij ‘De nieuwe wildernis’.
Bij de film is een leuk, afwisselend, interactief lespakket
ontwikkeld voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs,
met clips op basis van beelden uit de film. Met de clips,
lesbrieven en werkbladen kun je in de klas aan de slag.
Maar het leukste is natuurlijk om zelf naar buiten te gaan.
In het lesmateriaal van De Wilde Stad staan opdrachten
waarvoor je niet ver van huis of school hoeft te gaan.
De Wilde Stad begint al op het schoolplein.

Fotoboek
Naast de film en het lespakket is in oktober een gelijknamig fotoboek verschenen. Dit boek kunt u natuurlijk
ook vinden in de groene bibliotheek. ‘De wilde stad’ sluit
prima aan bij onze tentoonstelling ‘Natuur in de stad’ die
u in oktober hebt kunnen bewonderen in de Hagenborgh.
Ik verwacht een hele mooie film en ga zeker kijken.
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Vlinderen
		
in Twente
Wil Hemel en Nel Windt, KNNV (cursisten)
Een mailtje aan alle cursisten van de vlindercursus in juni: “Op dit moment vliegen er veel landkaartjes in Twickel, vooral op de schaduwplekken aan de bosrand.” Tijdens de vlindercursus hield
onze docent, Jaap van de Woord van de Vlinderstichting, ons op de hoogte van zijn waarnemingen.
Voor twee vlinders zijn 1.000 eitjes nodig, vertelde hij
tijdens de twee theorieavonden. Dus, best bijzonder dat
we nog vlinders zien. Tijdens de theorieavonden leerden
we de indeling in families en soorten. Ook is verteld,
welk seizoen je welke vlinder kan verwachten. Zo zijn er
in juli en augustus bijvoorbeeld geen oranjetipjes meer te
bekennen. We leerden de vlinders te herkennen aan hun
kleuren en tekening. Nu weten we bijvoorbeeld, dat het
boomblauwtje gestreepte voelsprieten heeft.
Maar, we kunnen ze ook herkennen aan hun vlieggedrag. Vlinders vliegen net als vliegtuigen via corridors,
bijvoorbeeld langs bermen, dijken, taluds en oevers.
Maar vlinders kun je ook herkennen aan hun individueel
vlieggedrag. Het bontzandoogje vliegt dwarrelend, en je
moet omhoog kijken om de kleine ijsvogelvlinder te zien.
De warme zandpaden zijn voor de vlinderliefhebbers
favoriet. Dan blijven de vlinders tenminste stilzitten om
ze goed te bekijken of te fotograferen.
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We leerden over de ‘Groene woestijn’ en welke leefomgeving met welke waardplanten, vlinders wel bezoeken.

Praktijkdagen
De eerste praktijkdag was langs de Doorbraak. De
nieuwe ecologische waterloop is ingericht met 13 kilometer nieuwe natuur. We liepen een klein stukje, maar
zagen toen al het icarusblauwtje, de distelvlinder, het
hooibeestje, het klein geaderd witje, het oranje tipje,
de kleine vuurvlinder, de dagpauwoog, het landkaartje
en de bruine daguil. De tweede praktijkdag was in een
erg mooi gedeelte van het landgoed Twickel. We liepen
met de groep en wezen elkaar op alles wat we tegen
kwamen, zoals paddenstoelen, grassen, bloemen en een
vliegetende hoornaar. Vlinders waren er nauwelijks te
bekennen. Nel heeft wel de hele groep terug geroepen,
want ze dacht een ijsvogelvlinder te zien. Dat klopte niet
volgens de kenners. Het was een landkaartje.
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Geheim
We hebben hét geheim ontdekt van vlinderaars. Gewoon
een wit petje opzetten of een kleurrijk t-shirtje aantrekken.
De vlinders komen er spontaan opzitten om zich te laten
bekijken of te fotograferen. Wil ontdekte een nachtvlinder
die eruit ziet als een dor opgevouwen blaadje, maar er met
gespreide vleugels mooi uitziet. Een Lieveling, mailde Jaap
ons later, misschien is deze naam ontstaan, omdat hij eruit
ziet als een zoenend mondje…….

Monitoring
Onze docent Jaap is zelf al 40 jaar betrokken bij de Vlinderstichting en 25 jaar deelnemer aan het monitoringsproject. Hij heeft in samenwerking met Landschap Overijssel
de cursus een vervolg gegeven voor de liefhebbers. We
kunnen vlinders monitoren langs de Doorbraak.
De vlindercursus kon vorig jaar helaas niet doorgaan,
omdat de docent geopereerd moest worden. Geen nood,
want Henri Jansen heeft ter vervanging een lezing
gehouden over de vlinders in hun vakantiegebied, met veel
mooie foto’s (ook van Mirna Jansen).
Kijk ook op www.Vlindernet.nl.
IJsvogelvlinder
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Natuurlijk
			imkeren
Jurgen Foortjes, ‘t Iemenschoer
Dit jaar ben ik weer op de open dag van de biodynamische imkers geweest. Zoals de naam al
zegt, weken deze ‘BD-imkers’ op biodynamische wijze met bijen. Zij baseren zich op de lezingen
van Rudolf Steiner, die zo’n honderd jaar geleden reeds de bijensterfte in deze tijd voorspelde.
Het BD-imkeren gaat iets anders te werk dan ons reguliere imkeren. Ze werken met een andere bijenkast dan
de voor ons bekende houten typische Twentse simplexkasten en de spaarkasten, of de kunststofkasten. Zij
werken met de Nederlandse Natuurbouwkasten. Deze
kasten werken niet met verschillende broed- en honingkamers, zoals waar wij mee werken. Ze hebben een
bijenkast met grotere ramen die het bijenvolk niet doorsnijden, maar het bijenvolk als één geheel zien en het
‘bijenlichaam’ intact laten. Deze bijenkast is ontworpen
door Wim van Grasstek en Albert Muller, de nestors van
de BD-imkerij in Nederland.
Het gaat te ver om volledig uit te wijden over de
BD-imkerij, maar het natuurlijk imkeren zet je wel aan
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het denken. Waarom noemen zij dit zo en waarom is
dit BD-imkeren zo anders dan het imkeren wat wij hier
dan doen? Willen we niet allemaal zo natuurlijk mogelijk
imkeren? Doen we dat dan niet?

Suikerwater en kunstzwermen
Het imkeren, zoals wij dit leren, gaat in feite uit van wat
wij door de jaren heen met z’n allen hebben geleerd
over de bijen en hun eigenschappen. Uit ervaring weten
we wat wel en niet werkt. Zo hebben we geleerd dat
bijen de winter goed door komen op het vervangende
kristalsuiker. Na de laatste honingoogst in het seizoen,
hebben de bijen de wintervoorraad honing niet per sé
nodig. Ga nu eens na in jezelf wat er door je heen gaat
als je dit zo leest.
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De bijen hebben de honing niet per sé nodig om de
winter door te komen. Een stroperige substantie uit kristalsuiker volstaat. Het is niet mijn bedoeling om afkeurend te zijn over het gebruik van kristalsuiker. Ik voer het
zelf ook. Maar, ik denk dat praktisch iedereen wel zoiets
heeft van, dit zou toch honing moeten zijn? Een gewetensvraag.

Intuïtie
Dit ‘weten’ is onze intuïtie die spreekt. Intuïtie is niet
wetenschappelijk aangetoond, staat niet vast en heeft
daarom geen uiteindelijke werkelijkheidswaarde. Officieel
tenminste. Toch is het binnen de BD-imkerij zo dat hier
veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze intuïtie. Wim
van Grasstek bijvoorbeeld, weet intuïtief wanneer één
van zijn bijenvolken heeft gezwermd. Hij zegt dan tegen
zijn werkgever dat hij even een zwerm moet scheppen
en onderbreekt hiervoor zijn werk. Het klopt altijd.
Overigens is ook dit zwermen van de bijen een onderdeel
van de natuurlijke leefwijze van de bij, die wij als imkers
de bij ontnemen en waarvan wij zichtbaar ‘zien’ dat
dit voor de bijen niets uitmaakt. Wij voorkomen dat de
bijen zwermen door voortijdig kunstzwermen te maken.
Hierdoor verliezen wij geen bijen niet en ontstaat er geen
overlast voor anderen. We kweken zelfs zwerm-trage
bijen om dit natuurlijke gedrag eruit te halen. Dit is geen
protest tegen deze werkwijze. Wat ik probeer zichtbaar
te maken is onze subtiele innerlijke reactie als we dit zo
horen. Kunnen we het zwermen van die bijen eigenlijk
zomaar ontnemen? Wij ‘zien’ fysiek dat het voor de
bijen niet uit maakt. Maar is dat zo? Wat zegt hier het
geweten? De intuïtie?
Intuïtie bevindt zich in een veld dat niet fysiek te meten
is. Voor ieder mens is het zeer goed mogelijk de intuïtie
te lezen. Het gemis is hier echter dat dit wetenschappelijk niet wordt ondersteund, waardoor we veelal het
gevoel hebben dat dit geen werkelijkheidswaarde mag
hebben. Vreemd eigenlijk, omdat de wetenschap zelf
voldoende basis heeft aangetoond, om juist zaken als
bewustzijn en intuïtie verder te onderzoeken. De reguliere wetenschap beperkt zich tot het materiële veld van
wat fysiek tastbaar is. Maar juist de kwantummechanica
heeft zeer veel onderzoek gedaan op het veld buiten het
tastbare en hier onder andere de invloed van het menselijke bewustzijn op de materie aangetoond.

Pioniers
Gelukkig zijn er pioniers die niet stoppen met onderzoek
waar de reguliere wetenschap dit aangeeft. Pioniers die
buiten het materiële veld kijken en die dingen ontdekken
die veel later door materieel onderzoek worden bevestigd. Rudolf Steiner was zo’n pionier, die op een wat
andere wijze naar de bijen keek.

Dit jaar kwam ik een boek tegen van de Duitse onderzoeker Karsten Massei die een bijzondere, diepere kijk op
de bijen geeft. Het boek is vertaald in het Nederlands en
draagt de titel ‘De geschenken van de bijen’. De schrijver
heeft onderzoek gedaan met behulp van methoden van
bovenzinnelijke waarneming. Karsten geeft aan hoe
door alle fysiek waarneembare verschijnselen het niet
zichtbare verborgen ligt, wat voor de mens echter wel te
lezen is. Een vaardigheid waarover wij allen beschikken
en waarin hij zich verder heeft getraind.
Je hoeft geen wetenschappelijke hoogvlieger te zijn om
jouw intuïtie te kunnen hanteren of jouw bewustzijn
te kunnen sturen. Iedere imker (iedere mens) beschikt
erover. Binnen de BD-imkerij is dit meer geïntegreerd
waardoor zij ook een enigszins andere kijk op de bijen
hebben. Zelf heb ik zo’n natuurbijenkast aangeschaft en
heb ik er zelf een tweede bijgemaakt. Intuïtief imkeren
betekent overigens niet dat je alles wat je in de cursus
geleerd hebt los moet laten en opeens alleen maar je
intuïtie moet volgen. Het is wat iedere imker feitelijk al
doet, alleen geef je het meer de plek die het eigenlijk
verdient. Wat ik nog mis is de mogelijkheid om mijn bijen
bij huis te houden. Ik heb de bijen altijd ergens verderop
staan, waardoor ik altijd wat gehaast ben en minder
letterlijk bij de bijen ‘stil’ sta. Ik ben dan ook al enige tijd
op zoek naar een woonplek wat meer buitenaf waar ik
de bijen wel bij huis zou kunnen houden. Dus als je nog
iets weet houd ik mij aanbevolen.
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(H)open
sterrenhopen

in de wintermaanden
Edwin Sarink, AstronA
Open sterrenhopen zijn verzamelingen van enkele tientallen tot vele duizenden sterren die
tegelijkertijd zijn ontstaan. Ze worden door hun onderlinge zwaartekracht bijeen gehouden. Pas
na lange tijd valt zo’n sterrenhoop uiteen. De sterrenhopen zijn naar astronomische maatstaven
relatief jong. Bolvormige sterrenhopen zijn daarentegen compacte, oude verzamelingen van
honderdduizenden sterren.

Messier
Charles Messier was een Frans astronoom die een catalogus van ongeveer 110 verre objecten heeft samengesteld. Deze Messierobjecten, zoals sterrenhopen, nevels en
gaswolken, zijn zeer populaire objecten voor amateurastronomen om waar te nemen. De catalogus werd voor het
eerst gepubliceerd in 1774 en bevatte toen de nummers 1
tot en met 45.
Het doel van zijn catalogus was om kometenjagers en
andere mensen die met het blote oog observeerden, te
helpen een onderscheid te maken tussen ‘permanente’ en
‘voorbijgaande’ objecten. Veel Messierobjecten die we in
de wintermaanden kunnen zien zijn open sterrenhopen.

Sterrenkaart
Op de kaart van 21 december zien we:
- de melkwegstelsels M31 (Andromedastelsel) en M33
(Driehoekstelsel)
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- de open sterrenhopen M35, M36, M37, M38, M44 en
M45
- en de diffuse nevel M42 (Orionnevel).
- de ijsreus Uranus, de zevende planeet vanaf de zon
gezien
Alle objecten, ook de planeet Uranus, zijn bij heldere
hemel met een verrekijker (en enkele zelfs met het blote
oog) waar te nemen. Vooral M44 (de Kribbe) en M45
(de Plejaden) zijn prachtige objecten door een verrekijker.
Ook staat Sirius (alpha Canis Majoris) op de kaart
vermeld. Sirius is de helderste ster aan de nachtelijke
sterrenhemel. Deze heldere ster van het sterrenbeeld
‘Grote Hond’ wordt ook wel ‘Hondsster’ genoemd.
Is het onbewolkt…pak dan een verrekijker. Ontdek en
geniet!
Meer informatie en een foto van M33? Lees het artikel
van Dave Mason.
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Sterrenhemel 21 december 2017 om 22.00 uur

Sterrenhopen
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Nog 4 miljard
jaar de tijd!
Dave Mason, AstronA
M33, ook bekend als het Triangulum of Driehoekstelsel. Dit is een van de stelsels in de zogenaamde Lokale Groep van stelsels binnen een gebied van 3 miljoen lichtjaar. Deze groep bevat
46 leden, waarvan de Melkweg- en Andromedastelsels de helderste zijn. Vanaf de aarde zien wij
M33 recht van boven, waardoor de spiraalarmen prachtig zichtbaar zijn. Binnen deze spiraalarmen bevinden zich vele stervormingsgebieden.
Vanaf een zeer donkere observatieplek is M33 als een wazige vlek met het blote oog waar te
nemen. Met een telescoop zijn natuurlijk meer details zichtbaar. De prachtige kleuren komen pas
tevoorschijn als we een foto maken met extreem lange belichtingen, vele uren!

14
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<< Opname van M33, gemaakt met een 80mm f6 triplet
refractor telescoop met een Canon 40D digitale spiegelreflexcamera. De opname is gemaakt in 3 avonden met
sluitertijden van 5 minuten, met een totale belichting van
8 uur en 25 minuten, vanuit de achtertuin!
(foto: Dave Mason Astrophotography)

Botsing sterrenstelsels
Met behulp van de Hubble-telescoop en de knappe
koppen van NASA, heeft men uitgerekend dat er een
bijzondere gebeurtenis op stapel staat, namelijk een
botsing tussen het Andromedastelsel, het Driehoekstelsel, en onze Melkweg. Het Driehoekstelsel bevindt
zich op een afstand van 3 miljoen lichtjaar en nadert
onze Melkweg met een snelheid van 182 km/sec. Bij een
botsing zullen de drie stelsels samensmelten. Dit staat te
gebeuren over zo’n 4 miljard jaar, dus we hebben nog
even de tijd!

Afstanden
Een stelsel als M33 illustreert mooi de enorme afstanden
waar we mee te maken hebben als we opnamen willen
maken van nevels en stelsels. Het is moeilijk voor te
stellen dat wij amateur-astrofotografen, vanuit onze
achtertuinen, zulke wonderbaarlijke foto’s kunnen
maken met betrekkelijk eenvoudige apparatuur!

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
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spelen
is ook
leren
Twentepoort Oost 10, 7609 RG Almelo

Je kind centraal
kinderdagverblijf
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tel. 0546 545 070

www.kovdecirkel.nl

31
buitenschoolse opvang gastouderopvang
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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:
De 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 Action en Wok, Almelo
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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Scharrelkids 4 t/m 6 jaar

zo 10

Henri Jansen, 0546 87 05 86

10.00-12.00

onbekend

09.35-13.00

Tijdelijk Natuurhus

Tijdelijk Natuurhus

Plaats/vertrek

Tijdelijk Natuurhus

Sterrenkijker bouwen

Activiteit

Wandelen omgeving Den Ham (ca. 13 km)

Scharrelkids 4 t/m 6 jaar Diersporen; spoorzoeken

zo 17

Datum

zo 14

zo 14

9.45-12.30

10.00

Tijd

12.00-15.00

10.00-15.00

www.astrona.nl

info@nivonalmelo.nl

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Tot 8 december

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Tot 8 december

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

Tijdelijk Natuurhus

Voor NS-station Almelo

Plaats/vertrek

IVN/KNNV

Vereniging

AstronA

NIVON

IVN

IVN

Groei & Bloei

Vereniging

NIVON

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Tot 12 januari

IVN

Hans Rijper f2hh.rijper@hetnet.nl NIVON

Aanmelding

JANUARI 2018

Tijdelijk Natuurhus

Voor NS-station Almelo

Laarzen mee			

Wandelen bij Denekamp

niet van toepassing

DECEMBER 2017

Nivon-nus

Bomen herkennen in de winter			

Scharrelkids 7 t/m 12 jaar

zo 10

zo 10

Kerstbloemschikken

za 9

Tijd

12.00-16.00

Bomen herkennen in de winter			

Activiteit

Wintermarkt

Datum

zo 26

Tijdelijk Natuurhus

Groei & Bloei

Vereniging

leden gratis, niet-leden € 3

leden € 1, niet-leden € 3

Kosten			

leden gratis, niet-leden € 3

vervoerskosten

Kosten			

onbekend		

onbekend

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

onbekend

Kosten			

gratis

presentatie door de excursieleider

13.00-17.30

niet van toepassing

Aanmelding

o.l.v. Henk van der Aa			

Blauwe kiekendieven in Engbertsdijksvenen,

za 25

20.00 -22.00 De Schouw

Plaats/vertrek

De excursie begint met een			

Informatieavond Ton Blokvoort ‘Uiterwaardentuin’

wo 22

Tijd

met een introductie wintergasten in het veen			

Activiteit

Datum

NOVEMBER 2017
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9.45-13.00

Tijdelijk Natuurhus

Kindersterrenkijkavond

Activiteit

do 25

Datum
onbekend

Tijd

18.30-20.30

20.00-22.00

onbekend

Plaats/vertrek

Tot 9 februari

10.00-13.00

Tijdelijk Natuurhus

Voor NS-station Almelo

20.00-21.30

Tijdelijk Natuurhus

				

Thema avond

Vereniging

Groei & Bloei

AstronA

IVN

NIVON

Vereniging

AstronA

Groei & Bloei

IVN

Tot 9 maart

aanmelden verplicht

AstronA

IVN

Hans Rijper f2hh.rijper@hetnet.nl NIVON

Aanmelding

www.astrona.nl

Scharrelkids 4 t/m 12 jaar Timmeractiviteit

zo 11

10.00

Plaats/vertrek

www.almelo.groei.nl

do 22

Wandelen

zo 11

Tijd

Maart 2018

De Schouw

Onbekend

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Activiteit

Datum

20.30-22.00

Onbekend

				

De imker vertelt

wo 28

Op 23 feb. bedekt de maan de ster Aldebara

Sterrenkijkavond ‘Landelijke Sterrenkijkdagen’

www.astrona.nl

Tijdelijk Natuurhus

vr 23/24

10.00-13.00

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Scharrelkids 4 t/m 12 jaar Uileballen pluizen

robertkramer59@gmail.com

Robert Kramer

Aanmelding

				

zo 11

www@astrona.nl

www.almelo.groei.nl

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Tot 12 januari

FEBRUARI 2018

Noordikslaan

De Schouw

				

vr. 9- zo 11 Langlaufweekend Oderbrück (Harz)

Engelse tuinen in 3D

Laarzen mee			

Scharrelkids 7 t/m 12 jaar Diersporen; spoorzoeken

wo 24

zo 14

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

vervoerskosten

Kosten			

onbekend

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

onbekend

Kosten			

€€1

onbekend

leden gratis, niet-leden € 3

De Hazelaar
Corylus avellana
Anne Nijs, Groei en Bloei
De hazelaar, wie kent hem niet? Een grote bladverliezende struik die ook kan uitgroeien tot een
meerstammige kleine boom. Hazelaars horen tot de berkenfamilie.
In de bossen, bosranden, struwelen en houtwallen in
Twente is het een opvallende struik. Het is de eerste
plantensoort uit onze wilde flora die al heel vroeg begint
te bloeien met prachtige katjes. Een teken dat het voorjaar eraan komt. Vorst of geen vorst de hazelaar bloeit
op het kale hout. Soms zelfs al voor de jaarwisseling.

uiteinde van de takken. Deze draden zijn kleverig, zodat
ze het door de wind ronddwarrelend stuifmeel kunnen
opvangen. Hommels en bijen zijn er in de winter niet
om voor de bestuiving te kunnen zorgen. De bloemen
bloeien na de bevruchting. Het duurt echter wel zo’n
tien jaar voor de bloemen uitgroeien tot hazelnoten.

De heester is ‘eenhuizig’, dat wil zeggen dat hij mannelijke bloemen heeft, die ’s winters in de katjes zitten. De
vrouwelijke bloemen bestaan uit drie of vier kleine roodpaarse draden, die bij elkaar in een knopje zitten aan het

Hazelnoten worden niet alleen door mensen gegeten,
maar ze zijn een belangrijke voedselbron in de winter
voor veel dieren. Je vindt dan ook veel hazelnoten op
de grond die doorboord zijn. Wat een kracht moet een

20
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dier(tje) hebben om een gaatje te boren in de harde
hazelnotenschil. Na een zachte winter en een koele,
vochtige zomer is de oogst van hazelnoten het grootst.
Van droge, warme zomers in ons land houdt de hazelaar
niet.
Pas na de bloei van de hazelaar verschijnen de bladeren
aan de takken. Ze zijn eirond en hebben een gezaagde
bladrand eindigend in een spitse punt.
Niet alleen in de natuur kom je de hazelaar tegen, maar
ook in veel tuinen. Vaak groeit er veel opslag rondom
de stam. Deze nieuwe takken zijn goed te gebruiken als
rijshout voor het steunen van vaste planten.
In mijn tuin staat ook een hazelaar. Een paar meter
verder staat een beeldje van een uil op een boomstronk.
Het beeldje is hol van binnen. Vorige winter tilde ik het
beeldje op omdat het wat scheef stond. Toen rolden er
wel twintig hazelnoten op de grond. Er was dus door
een tuinbewoner een wintervoorraad aangelegd onder

het uiltje. Het blijft voor mij een raadsel hoe die hazelnoten onder het beeldje gelegd zijn zonder dat het
beeldje omgevallen is.
Van vrienden hoorde ik dat de lekkerste hazelnoten in
Spanje groeien: de Avellana tostada. In Spanje heten
hazelnoten dus avellana’s. Dat verklaart de naam Corylus
avellana.

Veel voorkomende soorten zijn:
- Corylus maxima ‘Purpurea’, met prachtig paarsrood
blad. Zelfs de katjes in de winter zijn paarsrood.
- Corylus avellana ‘Concorta’, bekend door de kronkelende takken die worden gebruikt als paastakken of in
bloemstukken.
- Corylus avellana ‘Pendula’, de welbekende Treurhazelaar vaak aangeplant bij waterpartijen.
Rest mij nog te vermelden dat mijn lievelingsgebak hazelnootschuimtaart is!
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Slakken
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.

Zoetwaterslakken
Hoewel er veel meer slakken op het land leven, is het
aantal slakken in het water ook aanzienlijk. Circa 50
soorten waterslakken kunnen we in het oppervlaktewater tegenkomen zo lang het water maar niet te zuur
is. Want slakken hebben kalk nodig voor hun huisjes.
In zure vennen hoef je dus niet naar slakken te zoeken,
maar in een boerensloot met veel waterplanten kun je ze
massaal tegen komen. De huisjes spitsvormig gedraaid
(poelslakken) of in platte spiralen (posthoornslakken)
beschermen het dier tegen gevaar. Je hebt rechtsdraaiende en linksdraaiende huisjes, net yogurt! Waterslakken
vertoeven hun hele leven in het water. Met een slakkengang bewegen ze zich voort over de waterbodem of
tussen de waterplanten. Soms hangen ze ondersteboven
aan het wateroppervlak. Ze schrapen met hun speciale
rasptong (radula) vooral algen van planten, stenen en
hout en eten plantenresten en dood organisch materiaal
(aas). Echte opruimers dus en ideaal voor in de vijver of
aquarium en dan met name de posthoornslakken (platte
slakken).

Poelslakken en zwemmersjeuk
Poelslakken zijn minder ideaal voor in een aquarium
omdat deze vaak worden gebruikt (misbruikt) door para-
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sieten (wormen) als tussengastheer en zodoende ziektes
kunnen verspreiden. Het fenomeen Zwemmersjeuk in
zwemwateren is hier een voorbeeld van. Via de mest van
geïnfecteerde watervogels komen de eitjes van de worm
Tricholbilharzia ocellata in het water terecht. De ontwikkelde larfjes, die niet met het blote oog te zien zijn,
zoeken een tussengastheer om verder te ontwikkelen, de
poelslak. Bij zomerse temperaturen en ideaal zwem weer
worden de larfjes (cecarieen) weer uitgestoten door de
slak al waar ze op zoek gaan naar watervogels. Komen
ze echter een achteloze zwemmer tegen dan proberen
ze de huid binnen te dringen. Dat lukt ze natuurlijk niet.
Maar de zwemmer kan er rode bultjes en enorme jeuk
van krijgen, vandaar de naam zwemmersjeuk.

Kieuwslakken en Longslakken
Grofweg worden de waterslaken in twee categorieën
ingedeeld op basis van de manier van ademhalen.
Kieuwslakken kun je herkennen aan het feit dat ze een
afsluitplaatje (operculum) hebben waarmee ze het huis
kunnen afsluiten. De deur dicht doen als het ware.
Hiermee kunnen ze bij gevaar en ongunstige omstandigheden, zoals droogval, het binnenshuis vochtig houden.
Dit voorkomt dat ze uitdrogen. Ze kunnen ook langer
onder water blijven, omdat ze met kieuwen ademhalen,
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<< Chinese moerasslak
net zoals vissen eigenlijk. Een bekend voorbeeld van een
kieuwslak is de moerasslak. Hiervan zijn in Nederland
vier soorten. De meest bekende is de Spitse moerasslak
(Viviparis contectus), waarvan het huis wel 4 centimeter
hoog kan worden.
Longslakken hebben geen afsluitplaatje en moeten regelmatig naar het wateroppervlak om adem te halen. De
grote poelslak (Lymnaea stagnalis) en de posthoornslak
(Planorbarius corneus) zijn veel geziene voorbeelden van
longslakken. Deze laatst genoemde platte slak heeft
haemoglobine (rode bloedkleurstof) in het bloed, waardoor zuurstof nog beter gebonden kan worden. Hierdoor
hoeft deze slak minder vaak naar het wateroppervlak om
adem te halen dan de poelslak.

Slakken en de liefde
De meeste slakken zijn tweeslachtig (hermafrodiet). Ze
maken zowel eitjes als zaadcellen aan waardoor twee
individuen van dezelfde soort elkaar kunnen bevruchten.
In theorie zou zelfbevruchting ook mogelijk zijn, maar
dat schijnt zelden voor te komen. De eitjes worden vaak
aan waterplanten geplakt of op ander hard substraat dat
beschikbaar is zoals stenen of hout. Afhankelijk van de
soort, komen de kleine slakjes na circa twee a drie weken
uit. De moerasslakken (Viviparidae) vormen hierop een
uitzondering, deze slakken zijn van gescheiden geslacht
en zijn levendbarend. De jonge slakjes ontwikkelen zich
in het moederdier en worden als volledig ontwikkelde
kleine slakjes in het water vrij gelaten.

al geruime tijd in ons land voor en doet het erg goed.
Je zou kunnen stellen dat ze al aardig ingeburgerd is.
Goed voor de biodiversiteit, maar in hoeverre dit slakje
inheemse soorten heeft verdrongen is nog onduidelijk. De mutsslak Ancylus fluviatilis bijvoorbeeld, een
kapvormig inheems slakje dat in principe in een vergelijkbaar milieu voor komt, wordt tegenwoordig veel minder
vaak aangetroffen. Toeval, of toch niet?

Chinese moerasslak
Een andere exoot die we nog niet zo lang in ons land
aantreffen (sinds 2009) is de Bellamya chinensis. Met
een huis van circa 7 centimeter vele malen groter als
het Jenkins waterhorentje. Deze soort lijkt erg op de
inheemse moerasslak (Viviparis), maar mist de drie
bruinrode banden op de schelp. Daarnaast zijn de huisjes
van de inheemse soorten ook wat minder hoog (circa
5 centimeter). Deze soort is aangetroffen in langzaam
stromende of stilstaande wateren zoals grotere vijvers,
sloten, kanalen en meren met een zandige of modderige bodem waarin de dieren zich geheel of gedeeltelijk
terug kunnen trekken. Ze eten vooral detritus van de
bodem en in mindere mate planten. Waarschijnlijk is
deze exoot via de aquariumhandel (planten en dieren) in
onze wateren terecht gekomen. Het is de vraag of deze
grote jongen het net zo ‘goed’ gaat doen als zijn kleine
verwant.

Slakken als bouwmateriaal
Kokerjuffers, de larven van schietmotten gebruiken soms
zoetwaterslakken om hun huisje mee te bouwen. Vaak
zijn dit platte slakken die horen bij de posthoorntjes.
De slakken worden al levend aan de koker geplakt en
voor de rest van hun (nog korte) leventje meegenomen
door de kokerjuffer. Het betreft meestal kokerjuffers van
plantenrijke stilstaande wateren waar slakken veelvuldig
voorkomen.

Exoten
Ook bij deze diergroep kom je exoten tegen. Soorten
die door toedoen van de mens in ons water terecht zijn
gekomen en dat niet op eigen kracht hadden gekund.
Soorten kunnen zich ineens gaan verspreiden door
het uitzetten van vijverplanten of nieuwe vaarroutes
te graven, zoals het Rijn-Donaukanaal. Het Jenkins
waterhorentje (Potamopyrgus antipodarum) komen
we massaal in licht bewogen wateren tegen, zoals
in meren, kanalen en langzaam stromende beken en
rivieren. Vaak zijn ze te vinden op algenrijke stenen. Deze
kleine kieuwslak van nog geen centimeter groot komt

Gewone poelslak
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(Stads)landbouw:
Beter leven keurmerk

Frank van Marle, IVN
De reguliere landbouw in Nederland is regelmatig in het nieuws, afgelopen zomer ging het
vooral over fipronil eieren. Hierbij bleek weer eens dat de kloof groot is tussen de toeleverancier
met de boer en de boer met de consument. Het aantal (stads)boeren waar je zelf kunt zien wat
je koopt, is beperkt. De meeste mensen kopen in de supermarkt en met behulp van keurmerken
wordt getracht consumenten enigszins inzicht te geven in wat ze eigenlijk kopen. Zo heeft de
Dierenbescherming het Beter Leven Keurmerk gelanceerd om het dierenwelzijn te bevorderen.
Maar wat houdt dit keurmerk nu eigenlijk in? Het komt er in het kort op neer: hoe meer sterren,
hoe diervriendelijker.
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Biologische producten krijgen automatisch het Beter
Leven keurmerk met 3 sterren. Hierbij hebben de kippen
een minimaal oppervlak van 6 hennen per m2.

Meer ruimte
Bij het Beter Leven keurmerk hebben de kippen
voldoende ruimte om alle gedragingen te kunnen
uitvoeren en in alle behoeften te voorzien. Ze leven met
6 tot 9 kippen op één vierkante meter, in een maximum
groepsgrootte van 6.000 dieren. In gangbare bedrijven
leven 9 kippen op één vierkante meter.

Binnenruimte
In de avond gaan de kippen graag hoog op stok. Ze zijn
dan een minder makkelijke prooi voor roofdieren, wat
ze een veilig gevoel geeft. Daarnaast leggen kippen hun
eieren graag in een beschutte, schemerige ruimte met
extra privacy. Om in deze behoeften te voorzien, staan
in het binnenverblijf meestal stellages van twee tot drie
niveaus. Hierin zijn nestkasten, zitstokken, drinknippels
en voerbakjes verwerkt. In en onder de stellages is het
een stuk donkerder. Hier wordt de ruimte verlicht met
rode schemerverlichting.

Vrije uitloop
Legkippen bij het Beter Leven keurmerk hebben een
extra overdekte uitloop met frisse lucht. Kippen met
Beter Leven keurmerk met 2 en 3 sterren hebben daarnaast ook een vrije uitloop naar buiten. Hierin mogen
ze minimaal 8 uur per dag rondscharrelen. Kippen zijn
van oorsprong bosdieren. Een groot en open weiland
zullen ze daarom niet gebruiken. In de vrije uitloop
staat daarom extra beschutting in de vorm van bomen,
struiken en camouflagenetten. Bij gangbare vrije uitloopbedrijven is extra beschutting niet verplicht. Gangbare
scharrelbedrijven hebben geen (overdekte) uitloop.

Verenpikken en kannibalisme
Verenpikken is een erg lastig gedragsprobleem. Zacht
verenpikken naar de veren van een andere kip is normaal
sociaal gedrag van kippen. Maar door verveling, een
grote groepsgrootte en weinig bewegingsruimte kan dit
zachte verenpikken doorslaan naar intensief pikken.
Op den duur leidt dit tot kale plekken en verwondingen
aan kammen, lellen en cloaca. Het is lastig om dit gedrag
volledig te doen verdwijnen. Om verenpikken te voorkomen, wordt in gangbare bedrijven het licht gedimd.
Daarnaast worden de snavels van de kippen gekapt. Dit
is bij legkippen met Beter Leven keurmerk niet toegestaan. Hier wordt verenpikken zoveel mogelijk voorkomen met behulp van extra afleidingsmateriaal, meer
bewegingsvrijheid, frisse lucht in de vrije uitloop en een
natuurlijk dag- en nachtritme.
Vervolg op pagina 26
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Leghennen

Afleidingsmateriaal
Van nature brengen kippen een belangrijk gedeelte van
de dag door met het zoeken van voedsel, scharrelen
en stofbaden. Bij het Beter Leven keurmerk wordt hier
extra aandacht aan geschonken. De pluimveehouder
strooit dagelijks graan rond in de stal. Daarnaast krijgen

de kippen strobalen, waar ze bovenop kunnen zitten
om strootjes eruit te pikken en vervolgens helemaal uit
elkaar te halen. Ook is de stal ingestrooid met vers stro,
houtkrullen of zand zodat de kippen kunnen scharrelen
en stofbaden kunnen nemen. Daarnaast krijgen de
kippen pikstenen waaraan de kippen hun snavels en
nagels slijten.

Dag- en nachtritme
Natuurlijk licht en een normaal dag- en nachtritme heeft
een grote positieve invloed op het welzijn van kippen.
Voor kippen is goed licht zelfs belangrijker dan reuk en
gehoor. Kippen kunnen de flikkeringen van kunstlicht
waarnemen. Dankzij daglichtplaten in het dak komt het
daglicht naar binnen in de stallen van koppen met het
Beter Leven keurmerk. Naast licht is een donkere periode
ook belangrijk. De kippen hebben in ieder geval 8 uur
per dag een aaneengesloten donkere periode, voor een
goede nachtrust en een natuurlijk dag- en nachtritme.

Gezondheid
Een vaste pluimveedierenarts stelt samen met de pluimveehouder een gezondheidsplan op, waarin de doelstellingen voor beheersing en reductie van ziekten worden
vastgelegd. De dierenarts komt minstens eens per maand
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op het bedrijf voor een algemene controle. Een keer
per jaar wordt het hele gezondheidsbeleid geëvalueerd
en zo nodig bijgesteld. Daarnaast worden de kippen
waar nodig ingeënt tegen een aantal veel voorkomende
ziektes zoals salmonella. Wanneer dieren in staat zijn

om hun natuurlijke gedrag te vertonen, is de kans op
gezondheid- en welzijnsproblemen een stuk kleiner.
Per dier(doel)soort is het keurmerk uitgewerkt. Meer
weten? Kijk op: www.beterleven.dierenbescherming.nl.

Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
Ootmarsumsestraat 28, Almelo
Telefoon 0546 - 813211
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Knopig helmkruid
(Scrophularia nodosa)

Pierre Marnette, KNNV
Ik liet mijn gedachten gaan over welk geneeskrachtig kruid ik zou willen bespreken voor deze
editie, toen ik me een ontmoeting met een oud boertje herinnerde. We hadden het over gezond
zijn en gezond blijven. Hij was ver in de tachtig en werkte nog volop. Op een gegeven moment
vroeg ik hoe hij dat voor elkaar krijgt om op zo’n manier oud te worden. Hij antwoordde: nou
mien jong da komt deur kaankerkruut. Ik begreep het niet. Dus haalde hij een flesje en glaasje
op en liet me van dat spul drinken. Lekker was anders. Dus ik vroeg wat voor spul dat was. Toen
liet hij een plant zien die hij in jenever liet trekken. Dat kruut was Knopig helmkruid. Elke dag
nam hij daar, voor het slapen, een neut van. En zo bleef hij gezond, verkondigde hij.
Nodosa betekent ´knoestig´ of ´knoopachtig´ en dat
slaat op de vorm van de wortel. Knopig helmkruid heeft
een rechtopstaande vierhoekige nauwelijks gevleugelde
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kale stengel. De bladeren zijn eirond tot langwerpig en
hebben een iets hartvormige afgeronde of korte wigvormige voet. Ze zijn dubbel of onregelmatig gezaagd en

Natuurhus Almelo | November 2017

donkergroen van kleur. De bloemen zijn tweeslachtig
met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen.
De bloemen vormen samen een eindelingse pluim.
Ze zijn roodbruin tot geelgroen van kleur en 7-9 mm.
De kelkslippen zijn eirond en hebben een smalle vliezige
rand. De vruchtdoos bevalt zaden die langlevend zijn,
langer dan vijf jaar.

Werking
Het is een belangrijk middel voor mensen die vaak last
hebben van ontstekingen en zwellingen aan de lymfeklieren. Ook bij eczeem, in het bijzonder de gezichtshuid.
Scrofuleus is een enigszins verouderd Nederlands woord

en betekent ´klierachtig´. Dat slaat op het feit dat vroeger
knopig helmkruid werd gebruikt bij ziekten van de lymfeklieren. Het werd ook ingezet bij scrofulose, een halsklierziekte. Het kruid verbetert de leverfuncties, werkt
oplossend en bloedreinigend bij alle chronische huidziektes en ook wonden. De zuiverende eigenschappen
berusten vooral op een diuretische (urinedrijvende),
uricosurische (urinedrijvende) en mild laxerende werking.
Vaak wordt helmkruid in combinaties toegepast met
Kleefkruid (Galium aparine), Teunisbloem (Calendula
officinalis), Waterdrieblad (Menianthes trifoliata), Gulden
sleutelbloem (Primula veris).

Natuurhus Almelo | November 2017

29

Scharrelkids 2017/2018
Yvonne Kuiphuis en Lynn Smit, IVN

10 december:
Winterwandeling
met chocomel!
In de winter lijkt het wel of de bomen slapen, maar er
gebeurt heel veel als voorbereiding op de volgende lente.
We gaan met z’n allen het bos in om de bomen van
dichtbij te bekijken. De jongste kinderen leren spelenderwijs over bomen in de winter en er wordt natuurlijk ook
geknutseld.
Welke bomen hebben nu al knoppen? En hoe kun je de
lengte van een boom meten zonder dat je erin hoeft te
klimmen met een meetlint?
We gaan het ontdekken. Trek warme kleren en schoenen
aan voor in het bos. Wij zorgen voor warme chocolademelk
met wat lekkers voor iedereen.

12 november:
Vogels

Voor: beide groepen
Datum: zondag 10 december 2017
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Om 9.45 uur verzamelen bij het Tijdelijk
Natuurhus.
Aanmelden kan tot 8 december. Ouders, vriendjes
en vriendinnetjes zijn ook welkom.

Ze vliegen in de lucht en zijn er in groot en klein:
vogels. Sommige zie je in je tuin rondhuppen en pinda’s
eten, anderen wonen bij de zee en houden heel erg van
vis. Deze dag gaan wij ons verdiepen in het leven van
vogels. Met de kinderen van 4 t/m 6 jaar doen we vogelspelletjes en gaan we een vogelmobiel maken. Die kun
je dan thuis ophangen. De kinderen van 7 t/m 12 gaan
met de begeleiding op vogelexcursie!

Voor: beide groepen
Datum: zondag 12 november 2017
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Tijdelijk Natuurhus
Aanmelden kan tot 10 november.
30
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11 februari:
Uileballen
pluizen
Dit is een van de favoriete activiteiten van de Scharrelkids. Bij het uitpluizen van een braakbal kun je
zien wat het lievelingseten van de uil is. Maar het is
altijd een verrassing wat je er allemaal in tegenkomt;
misschien vind je wel iets bijzonders! De jongste kinderen
mogen ook zelf pluizen en krijgen hulp daarbij.

14 januari:
Diersporen

Voor: beide groepen
Datum: zondag 11 februari 2017
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Tijdelijk Natuurhus.
Aanmelden kan tot 9 februari.

In de winter zie je weinig dieren in het bos, maar ze zijn
er wel. Aan hun voetsporen en andere dingen kunnen we
zien waar ze geweest zijn. We gaan het bos in: spoorzoeken! We maken afdrukken met klei van voetsporen en
kunnen dan nog beter zien welk dier daar gelopen heeft.
En mocht het gesneeuwd hebben, dan kunnen we in het
bos alle diersporen helemaal mooi zien.
Bij slecht weer zorgen we voor een alternatief programma.

Voor: beide groepen
Datum: zondag 14 januari 2017
Tijd: 10.00 – 12.30 uur voor de kinderen
van 4 – 6 jaar
10.00 – 13.00 uur voor de kinderen van
7 t/m 12 jaar
Locatie: Om 9.45 uur verzamelen bij het Tijdelijk
Natuurhus.
Aanmelden kan tot 12 januari.
Neem je laarzen mee.

11 maart:
Timmeractiviteit
Het is weer tijd voor een timmeractiviteit. Wat we gaan
maken? Dat blijft nog even een verrassing.

Voor: beide groepen
Datum: zondag 11 maart 2017
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Tijdelijk Natuurhus.
Aanmelden kan tot 9 maart. Voor de jongste
kinderen zorgen we met begeleiding en een
handig trucje dat ze kunnen timmeren zonder
op de vingers te slaan.
Natuurhus Almelo | November 2017
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Eenmaal imker,
altijd een imker
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 Liny Vandongen.
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toen las ik in een klein krantje uit de buurt: ‘Bijenvolken in
korven te koop in Smilde.’ Ik zei tegen mijn man: Kijk eens!
Ze zijn te koop. Daar moet je heen!”
“We hadden een woonboerderij met veel grond, een stukje
bos, daar konden ze prima in staan.” Haar man had z’n
twijfels, hij wilde zich er eerst in verdiepen. “Ach wat een
onzin,” zei ik. “Die man die verkoopt ze en die kan je heus
wel vertellen hoe het moet. Ik dacht: Dat gaat zo maar.
Dat bleek dus écht niet waar te zijn!” De korven werden
gekocht en de bijen moesten overgezet worden in een
kast. De bijen vlogen alle kanten op. Imker Meijberg uit
Geeuwenbrug schoot te hulp. Het echtpaar ging cursussen
volgen en kwam er achter hoe ingewikkeld het is.
Op haar zestigste kwam ze terug in Almelo, ging weer
werken in de verpleging. Toen ze met pensioen ging pakte
ze haar oude hobby weer op. “Als je eenmaal imker bent,
dan gaat het niet weer uit je bloed.”
Een imker is iemand die voor de bijen zorgt en ze goed
begeleidt, want zonder begeleiding overleven ze niet meer,
vroeger wel, maar nu niet meer.
Gepassioneerd, nauwgezet, boeiend en met humor
vertelt ze over de bijen. De bedreigingen, de Faroamijt, de
verstening van de tuinen in de stad. Onwillekeurig denk je:
“Zo’n verpleegster wil ik best aan m’n bed hebben in het
ziekenhuis!”
Ze mocht ze bij haar dochter neerzetten in de Weitemanslanden, veel ruimte, maar ver van hier. Ze miste zoveel,
want kon niet iedere keer kijken. Elke dag wandelde ze
met haar hond langs het natuurcentrum, dat was er toen
net. Geen bijen zag ze. “Wat raar, die horen daar toch?”
Ze stapte op Eline Boxem af en werd met open armen
ontvangen. Er werd een bijenstal gebouwd en Liny trok er
met haar bijen in.
“Schitterend, mooie plek, een heel mooi gebiedje, want
je hebt het buitengebied en je hebt de stad. Het kan niet
mooier. Alleen die tuinen hè, met al die stenen. Dat is
jammer.”

“Bijen begeleid je,” zegt Liny Vandongen. Liny Vandongen
is de imker die de Natuurhusbijen verzorgt. “Begeleidt,”
zegt ze zelf. Smakelijk vertelt ze over hoe ze zo’n 35 jaar
geleden vol ongemotiveerd zelfvertrouwen aan de bijen
begon.
“Ik ging van Almelo verhuizen naar Geeuwenbrug bij Dwingelo en mijn man zei: ”Ik zou het wel leuk vinden om met
bijen te beginnen. Maar wij wisten er alle twee niks van en

Ria Overkamp leek het wel leuk om potjes honing uit de
tuin van het Tijdelijk Natuurhus in de kast te hebben. En die
staan er nu ook. Drie emmers honing stonden er ten tijde
van het interview in de badkamer. “Ik kan niet garanderen
dat de honing allemaal van bloemen uit de tuin komt, ”
zegt Liny, “want de bijen gaan echt wel een eindje verder.”
‘s Zomers gaat ze niet op vakantie. In het begin van de
herfst wintert ze haar bijen in, dan heeft ze er geen
omkijken meer naar. Zij en haar man vertrekken dan naar
Spanje.
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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

-

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

Vriend
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.
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- 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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Natuurhus Almelo
Het Magazine Natuurhus is een gezamenlijke uitgave van:

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

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

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 huis-

kamer van een sportvereniging, wijkcentrum of
bibliotheek. Zo hebben meer mensen leesplezier! Alvast bedankt voor uw medewerking!
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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
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