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Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia)
De venwitsnuitlibel is de kleinste witsnuitlibel, tenger
gebouwd, met een dun achterlijf. Het achterlijf is zwart
met lichtere vlekken (geel, rood of bruinrood, afhankelijk van geslacht en leeftijd). Deze libel vindt u vooral in
bosvennen op de hogere zandgronden of in hoogveengebieden, zoals Engbertsdijksvenen. De larven leven
onder meer in drijvende veenmosmatten. Jonge venwitsnuitlibellen zijn herkenbaar aan de gele vlekjes en treft u
aan op beschutte plekken in bossen en heideterreinen.

Nieuwsbrief
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief van de
Stichting Natuurhus Almelo.
Aanmelden kan via secretaris@natuurhusalmelo.nl.

Inhoudsopgave

Drukwerk: Blad.nl

Lid worden?
Aanmelden of afmelden kan via de ledenadministratie van
uw vereniging:
- AstronA: info@astrona.nl
- Groei & Bloei: info@almelo.groei.nl
- ’t Iemenschoer: info@iemenschoeralmelo.nl
- IVN: secretariaat.ivn.almelo@gmail.com
- KNNV: secretaris@twenthe.knnv.nl
- NIVON: info@nivonalmelo.nl

Contactgegevens Natuurhus Almelo:
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
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Emailadressen Natuurhus Almelo
Algemeen mailadres (webmaster):

info@natuurhusalmelo.nl

Bestuur stichting Natuurhus Almelo (secretariaat): secretaris@natuurhusalmelo.nl
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Doepark de Hagen:

park@natuurhusalmelo.nl

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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Nieuwe
penningmeester:
		 Ab Bent volgt
Egbert Plender op
Ab Bent, Stichting Natuurhus Almelo
Sinds begin april ben ik de nieuwe penningmeester van de Stichting Natuurhus Almelo. Egbert
Plender heeft te kennen gegeven dat hij wilde stoppen vanwege zijn drukke baan. Naast mijn
financiële interesses, heb ik groene vingers, houd van natuur, natuurhistorie en cultuur. Een
match, die goed van pas komt bij de penningmeesterfunctie van de Stichting Natuurhus Almelo.
De groene (natuur)knobbel heb ik 68 jaar geleden
meegekregen bij mijn geboorte in Winterswijk. Ik ben
daar opgegroeid in een mooie omgeving met veel groen
en een prachtige flora en fauna. Na mijn middelbare
school heb ik de HEAO in Arnhem bezocht en vervolgens
een paar jaar militaire dienst. In 1973 heb ik de accountantsstudie opgepakt en ben op een accountantskantoor
gaan werken. Begonnen in Arnhem en later in Den
Haag, bij een Amerikaans accountantskantoor. In totaal
heb ik daar zo’n zes jaar met veel plezier gewerkt. Veel
geleerd, veel gezien en veel mensen ontmoet.

tot financieel directeur. In 1989 werden de Polypenco
bedrijven overgenomen door DSM, het grote chemische specialiteitenbedrijf met hoofdvestiging in Heerlen.
Voor het eerst in mijn leven ging ik werken voor een
Nederlandse onderneming. Daarvoor waren het steeds
Amerikaanse bedrijven.
DSM is een prachtbedrijf met veel mogelijkheden. In
1991 kreeg ik een baan aangeboden op het hoofdkantoor in Zwolle. Vanuit hier werden de wereldwijde
kunstharsen (verf- en polyesterharsen) activiteiten
aangestuurd. Ik was verantwoordelijk voor de gehele
financiële gang van zaken. In die hoedanigheid heb ik
veel bedrijven bezocht in Europa, de VS en Azië.
Voordat ik in 2012 met pensioen ben gegaan, heb ik
nog wat jaren in Waalwijk, Sittard en Heerlen gewerkt.
Gelukkig konden wij in Aadorp blijven wonen en
hoefden we niet te verkassen.

Stilzitten is geen optie
Stilzitten, na mijn pensionering, was geen optie. Ik wilde
graag iets heel anders doen, het liefst in een groene
omgeving. Ik heb me aangemeld als vrijwilliger bij het
Landschap Overijssel voor het mentorschap. Intussen
zijn daar veel klussen bijgekomen: fruitbomen snoeien,

werken aan de nieuwe Regge bij Nijverdal en Hellendoorn, streekmarkten organiseren, acquisitie van nieuwe
leden, fiets- en wandelroutes checken en sinds heel kort
vogels en planten tellen bij natuurboeren in Brecklenkamp en de Lutte (dit doe ik samen met Joke).
Midden 2016 zijn we verhuisd van Aadorp naar de
Hofstraat in Almelo en zijn zo ‘noaber’ geworden van
het Doepark. Vorig jaar heb ik een paar keer op de
woensdag en zaterdag als vrijwilliger meegewerkt in het
park. Gaandeweg werd ik steeds enthousiaster over wat
er allemaal gebeurt bij de Stichting Natuurhus Almelo en
de verschillende verenigingen. Ik wilde graag meewerken
en dit verder uitbouwen met als uiteindelijk resultaat een
mooi paviljoen in een mooie groene omgeving.
Een icoon waar wij en heel Almelo supertrots op kunnen
zijn. We maken er iets prachtigs van!
Inmiddels heb ik het werk van Egbert overgenomen.
Jullie kunnen mij benaderen op de gebruikelijk emailadressen van het natuurhus, maar ik hoop jullie ook in
levende lijve te ontmoeten!

Verhuizen naar Twente
Met dit in mijn bagage heb ik in 1980 gesolliciteerd
bij Texas Instruments aan de Kolthofsingel in Almelo.
Het accountantsvak is mooi, maar ik wilde eigenlijk
aan de andere kant van de tafel werken: zelf uitvoeren
en verantwoordelijkheid dragen. Ik werd aangenomen
en kon mijn eerste stappen in het bedrijfsleven zetten.
Deze overgang betekende ook, dat mijn vrouw Joke
en ik moesten verhuizen van het westen van het land
naar Twente. We gingen wonen in Aadorp. Hier zijn ook
onze kinderen geboren, Mark en Marije. Inmiddels zijn
ze uitgevlogen en hebben ook hun eigen gezin. Mark
woont met partner en twee kinderen in Zwolle en Marije
met partner en twee kinderen in Almelo.
Inmiddels had ik de studie afgerond met het diploma
registeraccountant op zak. Na zes jaar bij Texas Instruments ben ik overgestapt naar Polypenco (heet nu
Quadrant), vlakbij de jachthaven aan de Schuilenburgsingel en dus nog dichter bij Aadorp. Ik werd benoemd
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en beduidend luidruchtiger motormaaivogel. Je kijkt even
niet en ze zijn zo weer een paar meter opgeschoten. Een
stille maar o zo belangrijke categorie zijn de zwerfvuilvogels, die met hun extra verlengde snavels blikjes, flesjes,
plastic, papier en overige troep verzamelen en afvoeren.
Vanaf het vroege voorjaar is een bijzondere zwerm
tuinvogels in het park neergestreken: de moestuinvogels.
Wat die voor elkaar krijgen, geloof je pas als je het met
eigen ogen hebt gezien. Waar eerst ondoordringbare
bosschages, dor struweel, triest ogende bomen en een
eenzame lantaarnpaal stonden, toveren zij het terrein om
tot een symmetrisch ovaal, omzoomd door weidepalen,
gaaswerk en heggen. Voor het plaatsen van de palen
is overigens wel versterking nodig van gespecialiseerde
grondboorvogels.
Soms zie je een vreemde kruising van een watervogel en
een loopvogel aan het werk: de waterloopvogel. Hij spiedt
of er voldoende stroming is en ruimt zo nodig obstakels
op. Hij werkt nauw samen met de pompvogel, een expert
die soms in de put zit. De hartverwarmende zorgvogels
bereiden de natjes en droogjes. Zij zijn de gezelligheidsdieren en worden op vleugels gedragen door alle vogels.

Wat ’n vogels!
Hans van Gerwen, IVN Almelo
Zoals u weet, voltrekt zich een ware metamorfose in hartje binnenstad Almelo. Tot ruim een jaar
geleden lag er tussen de Hanzelaan, Hofkampstraat, Hagenborgh en de Almelose Aa een terrein
met de naam ‘Hagenpark’, maar in niets de uitstraling had van wat een park zou moeten zijn. Je
kon je erdoorheen verplaatsen, wandelend of fietsend. Maar erin vertoeven? Nee, daar nodigde
deze plek niet toe uit. Het was in de loop der jaren verworden tot een hondenuitlaatplek en een
vluchthaven voor zwervers.
Zo’n 10 jaar terug zijn de eerste ideeën aangedragen,
schetsen en contouren gemaakt om van dit centraal
gelegen gebiedje iets moois te maken. En meer, het park
zo herinrichten dat het nuttiger is voor heel Almelo.
De zes samenwerkende verenigingen hebben hun
krachten gebundeld in de Stichting Natuurhus Almelo.
Een dikke pluim voor de initiatiefnemers van het eerste
uur. Zij hebben de kastanjes uit het vuur gehaald in de
jaren dat de gemeente Almelo nog geenszins van plan
was mee te denken, laat staan mee te werken. Het project
leek gedoemd te mislukken, maar gelukkig is de draad
weer opgepakt en lijkt het tij te keren, ook in het Almelose politieke krachtenveld.

Wij doen het samen
Wat zeker helpt om de stroom in de positieve richting te
sturen, is wat wij met z’n allen doen, gewoon aanpakken
en doorpakken! Wie zijn ‘wij’ dan? Die ‘wij’ zijn al die
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vogels! Aparte vogels, leuke vogels, vreemde vogels, grote
vogels, kleine vogels, stille vogels, kletsvogels, kortom een
samenraapsel van vogels.
Zo is daar de spitvogel, niet te verwarren met de spotvogel, want met de spitvogel valt niet te spotten. Hij
graaft kuilen, woelt de grond om, haalt er wortelstronken
en steenpuin uit. Dicht in z’n buurt tref je de harkvogel,
met als ondersoort de hooiharkvogel, die weer gladstrijkt
wat de spitvogel heeft omgegooid. De schoffelvogel is
vooral gespitst op onkruid. Kijk je omhoog, dan zie je
in de bomen de klimopvogel, die bezig is met hakbijl en
beugelzaag dit woekerspul te verwijderen, eigenlijk dus de
klimafvogel.
Zeldzaam is de zeisvogel, die met elegante streken het
hoge gras maait. Maar pas op, de dood is in zijn nabijheid. Een stuk onschuldiger en veelvoorkomend zijn de
snoeivogel, de takkenschaarvogel en de iets gevaarlijker
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Vogels die onmeunig belangrijk zijn, hoog vliegen en wat
buiten het gezichtsveld blijven, zijn de stuurgroepvogels.
Dit zijn de papagaaiachtigen, de geoefende praters.
Woorden als bekostiging, planning, subsidies, sponsoren,
tonnen euro’s, onderkomen, etc. rollen er accentloos uit.

Het nest
Al die vogels hebben een nest nodig. Voor het bouwen,
zijn hoogopgeleide paviljoenvogels ingevlogen. Zij maken
een mooie plek mogelijk voor alle Almelose vogels.
En … als dat grote nest klaar is, dan landen al die vogels
als geluksvogels neer.

Ontbrekende vogels
Over twee vogels heb ik het nog niet gehad. Zij zijn niet
van vlees en bloed, maar wél interessant genoeg voor
een volgend artikel.
Wilt u vrijwilliger worden in het Doepark De Hagen?
Neem contact op met Hans van Gerwen via
park@natuurhusalmelo.nl.

Groene visite
Laura Brummelhuis, IVN Almelo
De nieuwe koffer natuur in stad en dorp is inmiddels volop in gebruik. Onze bezoeken worden
erg op prijs gesteld door de instellingen en de bewoners beleven veel plezier.
Onze agenda staat vol met aanvragen, maar voor de zomer en herfst hebben we nog plek.
Naast foto’s bevat de koffer boeken, folders, zoekkaarten
van dieren en planten, pluche dieren, een insectenhotel,

diverse soorten nestkastjes en een voederhuisje met
wat je daar zoal in op kunt hangen of in kunt strooien.
Daarnaast nemen wij takken, bloemen etc. mee wat op
dat moment aanwezig is in de natuur.
Ook zit er een leuke quiz bij.
Inmiddels heeft de gehandicaptenzorg ook interesse in
de groene visite. We zijn voorzichtig aan het aftasten hoe
we dit kunnen gaan doen. We starten op 12 juni met
een avond over bijen door Frans Bakker in het Meester
Siebelinkhuis.
Gelukkig is ons team weer aardig op sterkte. Maar wie
nog belangstelling heeft om ons te komen helpen is
van harte welkom. Mocht u een leuk natuuronderwerp
weten, geef dit vooral door.
De koffer is geschikt zowel voor dementerende - als
somatische patiënten. Onze koffers zijn te reserveren bij
Laura Brummelhuis, laura.brummelhuis@gmail.com.
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Lintje voor Maryke Kwant
Momenteel werkt ze hard aan de tentoonstelling ‘Kom
kijken en doen... Almelo Groen’. Samen met de werkgroep van het IVN zet ze de tentoonstelling op poten,
die van 24 mei tot en met 28 augustus te zien is in het
Stadsmuseum Almelo. Maar sinds ongeveer 1990 is ze
actief lid van het IVN, eerst als natuurouder en daarna als
vrijwilliger in verschillende rollen. In 2016 was ze ook één
van de enthousiastelingen die het IVN wilde behouden
voor Almelo.
Maryke is niet alleen voor het IVN en het Natuurhus
een graag geziene vrijwilliger maar zet zich ook via de
scouting, als akela, in voor de zaken die haar na aan het
hart liggen; Kinderen en natuur. Dat is niet onopgemerkt
gebleven. Op vrijdag 26 april heeft de koning Maryke
Kwant benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. Een hele
eer waar we graag even bij stil staan.
Dat ze zelf een lintje zou kunnen krijgen, was niet bij
haar opgekomen. Zelfs niet toen ze in de raadszaal zat,
terwijl iedereen die met haar was meegekomen en de
vele vrienden en kennissen die ze verder in de zaal trof
langzaam uit de zaal verdwenen waren en zij samen met
nog vijf andere echtparen overbleef in het zaaltje in de
buurt van de raadszaal.
Het kwartje viel pas toen ze in de raadszaal zaten, de
burgemeester was binnengekomen en ze maar vijf
kandidaten zag, die volgens haar in aanmerking zouden
kunnen komen voor een lintje terwijl er zes mensen die
dag een lintje zouden krijgen. Het overviel haar want,
zoals ze zelf zegt: “Ik doe het voor de twinkeling in de
ogen van de kinderen, niet om een lintje te krijgen.”
Van harte gefeliciteerd Maryke!

Kom kijken en doen ...
		
Almelo Groen

Cursus ‘Fotografie en Natuur’
voor Verlengde Schooldag
Bert Doldersum, IVN Almelo
Al enkele jaren geeft de Stichting Natuurhus Almelo invulling aan projecten voor de Verlengde
Schooldag (VSD) van welzijnsorganisatie Avedan. Dit schooljaar is er een nieuwe cursus van start
gegaan: Fotografie en Natuur van ‘Team Blikvangertjes’.
IVN-leden Lynn Smit en Saskia Zieltjens, beiden actief bij
IVN Scharrelkids, nemen leerlingen van groep 5 en 6 na
schooltijd mee naar buiten om hun creativiteit te ontwikkelen met het maken van foto’s. Tegelijkertijd krijgen de
leerlingen oog voor de natuur rondom school.

Lynn en Saskia ontmoetten elkaar in 2017 als actieve
vrijwilligers bij IVN Scharrelkids. In 2018 ging ik als
medewerker Educatie van de Stichting Natuurhus Almelo
en contactpersoon voor de VSD, met hen in gesprek.
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De cursus bestaat uit zes lessen van een uur. Om individuele begeleiding te waarborgen, bestaat de groep
uit maximaal zes leerlingen. De cursus wordt afgesloten
met een fototentoonstelling voor genodigden, meestal
familieleden. De leerlingen krijgen hun eigen werk in een
portfoliomap mee naar huis.

van 13.00 tot 17.00 uur. In de vakantie is er ook de mogelijkheid een masterclass te volgen.
Kijk ook op www.ivn.nl/afdeling/almelo of volg ons via:
www.facebook.com/IVN-Almelo.
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door Sem Heidbuurt, groep 5
Fotografie is een leuk medium om dat te stimuleren.
Onze visie is: ‘van kijken naar zien’. Het is mooi te zien
dat leerlingen onder de indruk zijn van foto’s die ze zelf
hebben gemaakt. Je ziet ze dan denken: ‘Wauw, dit heb
ík gemaakt!,” aldus Team Blikvangertjes.

‘Kom kijken en doen … Almelo Groen’. Dit is de titel van onze tentoonstelling voor groep 7 en 8
van de basisschool. De tentoonstelling is te bezoeken van 24 mei tot en met 18 augustus 2019 in
het Stadsmuseum (Prinsenstraat 13, ALMELO, 0546 81 60 71).

Meer weten over natuur in de stad? Kom dan kijken!
Het museum is open van woensdag tot en met zondag

Ervaren en zelf ontdekken staan centraal in de cursus. In
zes lessen leren de deelnemers hoe je als fotograaf ‘jouw
verhaal’ kan vertellen met foto’s, gemaakt in de natuur
rondom school. De één kiest voor een indrukwekkende
macro en de ander weet een prachtige compositie vast
te leggen. En alles wat geleerd wordt, staat in het teken
van dat je zoveel ‘gewoon’ uit jezelf kan halen, zonder
allerlei apparatuur of ingewikkelde camera-instellingen.
“Veel kinderen zijn zich niet zo bewust van hun eigen
creativiteit en identiteit.

Leerlingen aan het werk

Maryke Kwant, IVN Almelo

Een leuke tentoonstelling waar van alles te doen is.
Speciaal voor deze tentoonstelling wordt een film gemaakt.
De scholen die meedoen, kunnen een masterclass winnen.

Hun ambities passen goed bij het concept VSD. Samen
hebben we de cursus ‘Fotografie en Natuur’ ontwikkeld.

door Britt Boelsema, groep 5
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Nieuw in onze
Groene Bibliotheek
Truus Hoesseler, Stichting Natuurhus Almelo

Habitats om de hoek
Auteur: Ruth Owen
In de serie ‘Habitats om de hoek’ zijn drie delen
verschenen:
• De tuin om de hoek
• De vijver om de hoek
• Het bos om de hoek

Evaluatie
paddenoverzetactie 2019
Wiepke van de Vliet, IVN Almelo
Het veilig overzetten van de padden op de Oude Deldensestraat in het Nijreesbos is al weer een
paar maanden achter de rug. Het begon dit jaar al vroeg door het zachte, vochtige weer. De
eerste melding van een dode pad was op 8 februari. Daarna werd het kouder en het duurde tot
begin maart, voordat de uitgeslapen padden hun winterverblijf verlieten om naar De Doorbraak
te trekken en zich voort te planten.
Veel actieve vrijwilligers hebben zich enthousiast ingezet
om deze amfibieën veilig te laten oversteken. Dit seizoen
werden in totaal zo’n 435 padden (60% mannetjes en
40% vrouwtjes) overgezet. Als bijvangst hebben we
11 kleine watersalamanders en 25 (bruine en groene)
kikkers naar de overkant gebracht. Hoogtepunt van
de paddentrek was in het weekend van 3 en 4 maart.
Toen zijn er zo’n 150 padden overgezet. Op zo’n avond
was je van 20.00 tot 24.00 uur bezig om de padden
over te zetten. Helaas zijn er dit jaar 218 doodgereden
padden geteld. Begin april is de paddenoverzet gestopt.
De aantallen per avond lagen zo laag dat we ervan
uitgingen dat vrijwel alle padden veilig hun voortplantingswater hadden bereikt.
De padden gaan na de paring en de afzetting van
paddensnoeren tussen de waterplanten weer terug.
Ze lopen dan niet zo massaal, maar meer verspreid.
Hierdoor wordt slechts af en toe nog een pad overreden.
De padden komen langzaam weer op krachten en zijn
niet meer zo stijf, zoals vlak na hun winterslaap.
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Elk deel geeft kinderen een kijkje in de genoemde leefomgeving en laat zien hoe alle planten en dieren elkaar
nodig hebben om te overleven. Geschikt om samen met
jonge kinderen te bekijken, maar ook zeker leuk om zelf
te lezen door kinderen vanaf 7 jaar.
Prachtige foto’s en korte teksten nodigen uit om het
boek door te gaan. Aan het eind van elk hoofdstuk
wordt een vraag gesteld. In het volgende hoofdstuk
vind je het antwoord op deze vraag. Een hele leuke
manier om de aandacht van de kinderen vast te houden.
Achter in elk deel staat het voedselweb van een habitat,
wat duidelijk laat zien hoe de voedselketen van de
levende organismen in elkaar zit in dat gebied. Moeilijke
woorden worden ook achterin elk deel uitgelegd.

In de nazomer-begin herfst trekken ze weer naar hun
overwinteringsplek. De nieuwe generatie padjes verlaat
begin juni het water en verspreidt zich in de omgeving.
Zij steken daarbij de weg over, die volgend voorjaar ook
hun dood zou kunnen worden.
Binnenkort gaan we in gesprek met gemeente Almelo
over bijvoorbeeld een nieuwe paddentunnel. Ook zijn
we van plan om met het Waterschap Vechtstromen te
overleggen over de aanleg van vaste schermen.

Padden.nu
Als werkgroep maken we deel uit van ‘Padden.nu’. Dit is
bedoeld voor en door werkgroepen in het gehele land.
Dat zijn er inmiddels bijna 100, die vorig jaar 142.000
amfibieën hebben overgezet, waarvan 106.000 padden.
Via het aan Padden.nu gelinkte ‘tel mee’ kunnen trends
jaarlijks beter worden gevolgd. Zo was onze melding van
de vondst van de pad op 8 februari de primeur van alle
werkgroepen.
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Te veel plastic
op het land en in de oceanen
Auteur: Ruth Owen

foto’s, uitdagende vragen en proefjes. Kinderen leren het
verschil tussen plastic dat je lang gebruikt en wegwerp
plastic. Er worden tips gegeven hoe je veel minder plastic
kunt gaan gebruiken. Tevens komen alternatieven voor
dit product aan bod.
Kortom een boek
dat alle aspecten
van het plastic
probleem behandelt.

Tjielp, een jaar vol vogels
met Nico de Haan
Auteur: Nico de Haan
De bekende vogelaar Nico de Haan beschrijft op zijn
bekende typische manier de vogels die je per maand in je
tuin, in het bos of aan de waterkant kunt tegenkomen.
Bij elke vogel heeft hij een bijzonder verhaal.
Zijn motto: ‘Vogels kijken
kan overal, ook als je
bij de bushalte staat te
wachten’. Hij geeft levendige beschrijvingen van
zijn observaties. Elwin
van der Kolk maakte de
prachtige illustraties in
dit boek. Achterin staan
nuttige vogelkijktips.
Deze gids is geschikt
voor zowel beginners
als gevorderden, jong
en oud.

Een boek uit de serie ‘Science stap voor stap’. Dit boek
legt het plastic probleem zo goed uit dat zelfs hele jonge
kinderen het begrijpen. Het bevat duidelijke teksten en
Natuurhus Almelo | Juni 2019

11

Nectar
Bloemennectar is voor veel insecten een energiebron om te vliegen. Honingbijen zetten nectar om in
voedersappen voor de larven of slaan de honing op voor
later gebruik. En daar maken wij mensen ook dankbaar
gebruik van. De voedsterbij voert de voedersappen aan
de larven. De sappen zijn een mengsel van eiwitrijke
lichaamseigen afscheidingen van de voedersapklieren en
nectarrijke oprispingen uit de honingblaas.

Meer bloeiende planten
Voor een goede en gezonde ontwikkeling van bijenvolken, maar zeker ook andere bijensoorten, is het
dus belangrijk een gevarieerd menu te hebben. Ik heb
daarom onlangs een deel van het gazon ingezaaid met
een bloemenmengsel.

Gezien de ervaring van vorig jaar een feest voor insecten!
Dat willen we graag weer meemaken.
Doe ook mee aan het gevarieerde menu in je tuin, op
het balkon, je volkstuin enz. Het is genieten van prachtige bloeiers en de verbazend mooie bezoekers op jouw
plekje.
Overigens zie je meer initiatieven om de insecten te voorzien van meer diversiteit in planten. Denk bijvoorbeeld
aan het initiatief van Intratuin en Groei & Bloei onder de
noemer ‘Tegel eruit, plant erin’. En kijk ook op
www.operatiesteenbreek.nl/2019/04/.
Allemaal mooie initiatieven om de insecten te helpen bij
een gevarieerd menu.

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Groei van bijenvolken:
is de schijf van vijf
voldoende aanwezig?
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Net als de mensen hebben ook de bijenvolken voldoende divers en goed stuifmeel nodig om uit
te groeien tot een goed bijenvolk. Het is april en als ik buiten even rondkijk, dan zie ik al heel
wat paardenbloemen bloeien. Maar ook de wilg, klein en groot hoefblad, dotter, bosanemoon
en het speenkruid. De pruim doet ook goed mee. De peer, kers en pruim beginnen bij mij in de
tuin een beetje zichtbaar te worden, maar gezien de koudeperiode zijn ze nog niet tot volle
bloei gekomen. En ik was blij om de bijen druk bezig te zien in mijn Camelia.
Als de dagen iets meer warmte geven, 10-11 graden,
dan zie ik de werksters pijlsnel naar buiten schieten om
het eerste water, stuifmeel en nectar binnen te halen. De
bloemen verleiden de bijen letterlijk om op de afgeladen
stuifmeeldraden te landen. Ze verleiden de bij door hun
prachtige kleur en bedwelmende geur.
Stuifmeel is heel belangrijk, het levert de eiwitten die zij
nodig hebben. Als je de werkster in de bloem bezig ziet,
dan is ze druk bezig de stuifmeel van haar harige lijf naar
de korfjes aan de achterpootjes te wrijven.
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Bij deze bloembezoeken bestuift zij de bloem, waardoor
onder andere vruchtbomen vrucht zetten. Er is dus een
innige relatie tussen bijen en planten. Uit onderzoek
blijkt dat meer dan 80% van de plantensoorten afhankelijk is van bestuiving door insecten, waarbij bijen de
hoofdrol spelen, zo’n 67%.
Bijen houden daarmee de biodiversiteit in stand en
zijn de motor van de evolutie van bloemplanten.
Andere bijensoorten bestuiven ook, maar hebben zich
deels gespecialiseerd in andere bloemsoorten dan de
honingbij.
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Natuurvoeding
BIOLOGISCH AVONTUUR VOOR AL UW
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

Wij verkopen producten uit de biologische landbouw waar product,
kwaliteit en respect voor mens, dier en plant voorop staat.

www.hansnatuurvoeding.nl
Schuttenstraat 4, 7607 JA Almelo
Tel.: 0546 810025

Openingstijden:
ma t/m vrij 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur
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Al 375 jaar
Botanische Tuinen Utrecht
Marcel Mulder, Groei & Bloei
In 1639 was de opgerichte botanische tuin van Utrecht de derde botanische tuin van Nederland.
De universiteiten van Leiden en Amsterdam gingen Utrecht voor. De geneeskunde ontwikkelde
zich steeds meer. De kennis en kunde van het toepassen van geneeskrachtige kruiden werden
verder ontwikkeld en gedoceerd. De naam die toen gebruikelijk was, was dan ook: ‘Hortus
Medicus’.
Nu meer dan 375 jaar later zijn de botanische tuinen
enkele keren verplaatst en bevinden ze zich nu op en
rondom het historische Fort Hoofddijk. Het entreegebouw is gevestigd in de oude Genieloods. De tuinen
beslaan een oppervlakte van ongeveer 9 hectare met
diverse kassen en tuinen. Hier vindt u meer dan 9.000
planten en het oppervlak van de kassen beslaat meer dan
4.000 m2. Hiervan is 2.000 m2 voor het publiek toegankelijk. De rest is voor onderzoek en onderwijs.
De rotstuin ligt op 10 meter hoogte, boven op het 19e
eeuwse fort. De rotstuin is één van de grootste van
Europa. Talloze (berg)planten zijn hier te vinden tussen
rotsen, bergbeekjes en een waterval.
In de tropische kassen waant u zich in het regenwoud
van Zuid-Amerika. En in de subtropische kas groeien
onder andere Cycas-palmen. Ook zult u er regelmatig
kikkers en vlinders tegenkomen.

Voor de echte plantenliefhebbers is de Oudolf-border een
must. Ook het bamboebos en de wilde planten tuin zou
ik niet overslaan.
Naast educatie en onderzoek heeft de hortus ook een
belangrijke taak in het beheren van een of meer deelcollecties die voor Nederland in wetenschappelijk, cultuurhistorisch of maatschappelijk opzicht van bijzondere
waarde zijn. Zo hebben de Utrechtse Tuinen een grote
collectie Astilbes. De planten zijn te vinden op verschillende plaatsen in de tuin op Fort Hoofdijk.

Zwarte heidelibel
Ron Poot, KNNV

Groei & Bloei Almelo organiseert op zaterdag 6 juli 2019
een busreis naar Utrecht. We bezoeken dan de Botanische Tuinen, de Theetuin Mouchette in Leusden, een
kwekerij en de tuin St. Hubertushof.
Wilt u mee? Meld u aan via www.almelo.groei.nl
Ook niet-leden zijn meer dan welkom!

De stoerste libel is zonder twijfel de zwarte heidelibel. Hij is als een motorcoureur geheel in het
zwart gekleed en scheurt ronkend rond in een heide- of veengebied. In de volle zomer kun je
deze kleine crosser tegenkomen, snel rondvliegend of even rustend op een spriet.
Het zijn de mannetjes die totaal zwart zijn bij deze soort.
Daarmee onderscheidt hij zich van alle andere mannen
onder de heidelibellen, die meestal een roodachtige kleur
hebben. Vuurrood, steenrood, bruinrood, bloedrood…
maar nooit zwart. De vrouwtjes en de jonge mannetjes
van de zwarte heidelibellen zijn niet geheel zwart, zij
hebben een patroon van zwart en gele kleuren.
Ook bij andere soorten heidelibellen hebben de vrouwtjes en jongen een kleurenpatroon van geel en donker.
Toch kun je de zwarte heidelibellen dan nog steeds goed
onderscheiden. Ze hebben namelijk een heel kenmerkend embleem op hun borststuk, een zwarte band met
drie kleine heldergele vlekken. Dat maakt de zwarte
heidelibel onmiskenbaar.
De zwarte heidelibel is niet alleen de stoerste, maar ook
de kleinste onder de ‘echte’ libellen. Wel een stuk groter
dan de fragiele waterjuffers die je rond die tijd ook overal
rond ziet fladderen, maar weer een stuk kleiner dan de
glazenmakers of de witsnuitlibellen. Echte libellen herken
je het best als ze zitten: de vleugels uitgespreid.
Bij de veel kleinere juffertjes liggen de vleugels juist langs
het lichaam.
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Het is leuk om een zwarte heidelibel een tijdje te
observeren. Regelmatig zit hij op de uitkijk en jaagt hij
vreemdelingen weg die naar zijn zin te dicht bij zijn. Of
belaagt hij een vrouwtje om er vervolgens mee te paren.
Soms zie je een koppeltje aan elkaar voorbij vliegen.
Met een beetje geluk zie je ze ook nog samen de eieren
afzetten, op en neer dippend aan de oppervlakte van een
vennetje en bij elke dip laat het vrouwtje een eitje in het
water zakken.
Zwarte heidelibellen overwinteren als ei en dat eitje komt
al vroeg in het voorjaar uit. De larven ontwikkelen zich
in het water tussen het veenmos en de waterplanten.
Vanaf eind mei kruipen ze langs een stengel omhoog,
het water uit. Dan barst de libellenhuid open en komt
de volwassen heidelibel tevoorschijn. Langzaam pompt
de jonge libel de vleugels op, een kwetsbaar moment,
waarop hij niet weg kan vliegen. Na een paar uur is het
zover en vliegt hij weg. De meeste zwarte heidelibellen
zie je in de tweede helft van juli en begin september.
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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.
IVN - KNNV excursieprogramma
Als de excursie per auto is, worden de deelnemers (ook de automobilisten) vriendelijk verzocht
zich aan te melden bij Henri Jansen, telefoon 0546 87 05 86. Dit nummer kunt u ook bellen voor
nadere informatie. Tenzij anders vermeld, is het verzamelpunt: zwembad het Sportpark aan de
Sluiskade N.Z. in Almelo. Bij de dagexcursie lunchpakket en drinken meenemen. Houd ten allen
tijde rekening met het weer en de weersverwachting. Waar nodig: minimaal 24 uur van te voren
aanmelden. Instappen? Carpoolen op basis van het delen van de reiskosten.

Kiprollade met groentes
Eric van Veluwen, Natuurhus Almelo
Wat eten we vandaag? Denkt u wel eens aan de vergeten groenten of wat maakt u klaar met
ingrediënten uit eigen tuin? Eric van Veluwen deelt zijn heerlijke recepten met u.

Ingrediënten

Recept voor 500 g puur pesto plezier

• 4 boerenkipfilets of kippenbouten van Twentse bodem
• 8 plakken rauwe ham, niet te veel gepekeld
• 100 g boter
• 40 g gedroogde tomaat
• 200 g fijn bouquet van jonge groentjes (wortel, prei,
selderknol, bloemkool, broccoli, rettich)
• Peper & zout

Bereiding
1. Kipfilets of de bouten in de lengte opensnijden; dichtklappen en inpakken in een plak rauwe ham.
2. Rol de kip in plasticfolie en draai de uiteinden als een
worst dicht, rol ze dan in aluminiumfolie en leg ze in
een schaal. Voeg wat water toe en gaar de kip in ca. 15
minuten in een voorverwarmde oven van 150 graden.
3. Snijd de groentes en blancheer ze (kort koken zodat de
groentes knapperig blijven) in kokend water met zout.
4. Bak de groentes in een koekenpan met wat boter en
breng ze op smaak met peper en zout
5. Haal de kip uit de folie en snijd ze in dikke plakken bak
ze aan beide zijdes nog even aan in de koekenpan voor
een mooie korst en ‘bite’.
6. Lekker met pesto van verse raapsteeltjes!
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Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

150 g oude kaas
150 g walnoten
1,5 dl walnotenolie of koolzaadolie
1 bosje raapstelen
2 tenen knoflook gesnipperd of gepoft
Peper & zout

Bereiding
1. Snijd of brokkel de kaas in stukjes, doe alle ingrediënten in de keukenmachine en meng ze tot een gladde
pesto
2. Breng op smaak met peper & zout en schep over in
een jampotje.
3. Deze pesto Oet Twente kun je twee weken bewaren in
de koelkast, maar is gegarandeerd eerder op!!!
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Vaste activiteiten van NIVON
Onderstaande binnenshuis-activiteiten vinden plaats in het Nivon-nus, Smetanastraat 55A,
Almelo (Aalderinkshoek):
- Maandag 13.30 uur (wekelijks): Olieverfschilderen
Meer informatie via Marjolein Haaksman, 06 46 03 16 14, marjolein.haaksman@live.nl
- Dinsdag 13.30 uur (wekelijks): Patchwork en quilten
Meer informatie via Janny Hammink, 0546 81 04 32, henkhamm@hetnet.nl
- Diverse keren op donderdag 14.00 uur: Leeskring
Meer informatie via Hannie Snel, 0546 45 97 59, hanniesnel@gmail.com

(Vertrek)adressen activiteitenkalender:
Natuurhus:
Deldensestraat 205, Almelo
Beeklust:
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Canisius:
Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld
Doepark de Hagen:
Tussen Action en Wok, Almelo
Erve Peeze:
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Fayersheide:
Walstraat, Vriezenveen
De Horst:
Deldensestraat 248, 7601 RK Almelo
Korenmolen:
Korenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71a, Almelo
Kwekerij de Aadijk:
Almeloseweg 75, Almelo
Krikkenhaar:
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Meestershuis:
Ypeloschoolweg 2a, parkeren bij het Akkerhus (naast de school de Akkerwal)
NIVON-nus:
Smetanastraat 55A, Almelo
Noordikslaan:
Noordikslaan 47, Almelo
NS-Station:
Voorzijde NS-station (centraal) Almelo
Ootmarsum:
Parkeerplaats hoek Oldenzaalsestraat en Wolfsbree
Oude weverij:
Sluiskade NZ 14, Almelo
De Pook:
Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van het einde van de Gravenallee
Schelfhorst:
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (sporthal)
De Schouw:
Kerkplein 3, Almelo
Stadsboerderij Erve van Marle, Mooie Vrouwenweg 45 Almelo
Zwembad:
Het Sportpark, Sluiskade NZ 126, 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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Nationale tuinweek

za 8 t/m

Natuurhus

Plaats/vertrek

10.00

NS-Station

www.groei.nl www.groei.nl

04.15

Tijd

Midzomeravondwandeling

Activiteit
Busreis

wo 19

Datum
za 6

8.00-18.00

Tijd

18.30-21.00

10.00-12.30

10.00-17.00

21.00

Schelfhorst

Plaats/vertrek

JULI 2019

Sportpark

Meestershuis

www.almelo.groei.nl

Natuurhus

Groei & Bloei

KNNV

NIVON

Groei & Bloei

KNNV

Vereniging

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

Groei & Bloei

Vereniging

Laura Brummelhuis 06 30 52 03 22

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

niet nodig

secretaris@twenthe.knnv.nl

06 18 78 30 09

f2hh.rijper@hetnet.nl,

www.groei.nl

secretaris@twenthe.knnv.nl

Aanmelding

carpoolen vanaf

Paddenstoelenwandeling
Fototrilogie: Inleiding tot natuurfotografie
Fototrilogie: Inleiding tot natuurfotografie
Plantenruil
Feest 25 jarig bestaan IVN Jeugdgroep
Fototrilogie: Inleiding tot natuurfotografie
Informatieavond: Siergrassen en prairietuinen,

zo 6
wo 9
za 12
za 12
zo 13
vr 18
wo 23

za 26

Infostand

wo 2

info volgt

20.00-22.00

info volgt

10.00-12.30

9.30-10.30

info volgt

info volgt

14.00-15.30

13.00-16.00

Tijd

20.00-22.00

10.00-12.30

niet nodig

Aanmelding

niet nodig

Ron Poot 06 22 99 71 49

alleen voor leden

niet nodig

Ron Poot 06 22 99 71 49

Ron Poot 06 22 99 71 49

06 30 52 03 22

Parkeerplaats Gravenallee Laura Brummelhuis

De Schouw

Natuurhus

De Horst

Stadsboerderij Beeklust

Natuurhus

Natuurhus

Nijreesbos start Nijreesberg niet nodig

Beeklust

Plaats/vertrek

Groei & Bloei

Vereniging

Groei & Bloei

Vereniging

Kosten

leden € 1, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

nog niet bekend

Kosten

nog niet bekend

Kosten

KNNV

IVN/Astrona/

Groei & Bloei

KNNV

IVN

Groei & Bloei

KNNV

KNNV

IVN

gratis

leden € 1, niet-leden € 3

info volgt

gratis

gratis

info volgt

info volgt

gratis

’t Iemenschoer gratis

Vereniging

Groei & Bloei

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN
niet nodig

niet-leden € 49,50

leden € 44,50

Kosten

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

€ 15 p.p. voor hele cursus

bijdrage in de reiskosten

www.groei.nl

€ 15 p.p. voor hele cursus

Kosten

’t Iemenschoer gratis

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

OKTOBER 2019

De Schouw

natuurwandeling in de Gravenallee			

Nacht van de Nacht

Lianne Pot

Activiteit

Bloemschik-demonstratie door Anneke Dekker

wo 25

Datum

Scharrelkids 7-12 jaar Herfstverschijselen

zo 8

De Horst

De Horst

Scharrelkids 4-6 jaar Uilen

zo 8

10.00-12.30

eigen gelegenheid

carpoolen vanaf

			

volgt

Plaats/vertrek

Woonboulevard of op

Excursie Plantzoentje, Albergen

do 5

Tijd

			

Activiteit

Datum

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

SEPTEMBER 2019

eigen gelegenheid

volgt

Plaats/vertrek

			

Excursie Hoffelijke Tuinen, Denekamp

do 15

Tijd

niet nodig

AUGUSTUS 2019

Doepark de Hagen

Woonboulevard of op

Activiteit

Datum

10.00-16.00

			

Landelijke Open Imkerij-dag

za 13

						

Scharrelkids 4-12 jaar Landelijke IVN slootjesdag

Open tuinenweekend

Waarnemen van vleermuizen 1

Herickhave (12,5 km)			

zo 16

zo 16

za 15 en

do 13

ma 10

Wandelen over de landgoederen Baasdam en

Zwermende vleermuizen bij een kolonie

do 6

zo 16

Activiteit

Datum

JUNI 2019

<< De nevels IC 417, NGC 1931 en IC 410.
Telescoop: TS 80mm refractor.
Camera: ZWO ASI 071 MC Pro gekoelde astro camera.
Gemaakt vanuit de achtertuin!
Belichting: 238x 120 sec (8 uren)

De Kikkervisjes van IC 410 bestaan uit dichter, koeler gas
en stof, zijn ongeveer 10 lichtjaar lang en zijn mogelijke
locaties waar zich nog sterren vormen. IC 410 bevindt
zich ruim 10.000 lichtjaar van ons vandaan.
Meer weten over emissienevels? Lees het artikel uit de
vorige uitgave van het Natuurhusmagazine (nr. 6)

Kikkervisjes,
Spin en Vlieg
Dave Mason, AstronA
Op de foto rechts onder zien we emissienevel IC 410 met zijn Kikkervisjes en een interessant paar
IC 417 en NGC 1931 links boven. Met wat fantasie suggereren de uitgestrekte IC 417 en verhoudingsgewijs piepkleine NGC 1931 een kosmische spin en vlieg.
Het zijn beiden open sterclusters, op zo’n 10.000 lichtjaar afstand van de Aarde, die in interstellaire wolken werden geboren en nog omgeven worden door opgloeiend waterstofgas.
Om een idee van de schaal te geven: de compactere NGC 1931 (vlieg) meet ongeveer 10 lichtjaar
in diameter.
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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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Bolvormige sterrenhoop M13
M13 is één van de mooiste objecten uit de Catalogue
des Nébuleuses & des amas d’Étoiles (1781) van Charles
Messier. Het is het kogelronde vlekje in het sterrenbeeld
Hercules dat al in 1714 werd ontdekt door Edmund
Halley. Ook Messier kon er aanvankelijk geen structuur in
onderscheiden. Later ontdekten astronomen dat het geen
gasnevel is, maar een gigantische verzameling van afzonderlijke sterren; een zogenaamde bolvormige sterrenhoop.
In België en Nederland staat M13 in de zomermaanden
’s nachts hoog aan de hemel, bijna in het zenit.
Met een kleine telescoop zijn de randsterren al mooi te
zien en met een 15 cm telescoop kunnen de sterren tot in
het centrum opgelost worden.

De bolhoop bevat enkele honderdduizenden sterren en
heeft een diameter van 150 lichtjaar. Bolvormige sterrenhopen behoren tot de oudste structuren uit het heelal;
zo’n 12 tot 13 miljard jaar oud. Bedenk daarbij dat onze
eigen ster, de zon, ongeveer 4,5 miljard jaar oud is.
M13 werd geselecteerd als een doel voor één van de
eerste radioberichten om naar mogelijk intelligent buitenaards leven te sturen met de Arecibo- radiotelescoop
in Puerto Rico. Indien een intelligente beschaving in de
bolhoop bestaat, dan zullen we lang op antwoord moeten
wachten aangezien de afstand tot de aarde 22.000 lichtjaar bedraagt.

Sterrenkaart: 16 juli 2019, 23:00 uur

Twee Gasreuzen en
vele Messier-objecten
Edwin Sarink, AstronA
Deze zomer kunnen we ’s avonds de planeten Jupiter en Saturnus waarnemen. De gasreuzen
staan echter laag aan de hemel in Nederland, waardoor met name het maken van opnames dit
jaar niet zo gunstig is. Bekijken we objecten die laag aan de hemel staan, dan moeten we door
een dikke atmosferische laag kijken. Hoe hoger de objecten staan hoe gunstiger. Voor de vakantiegangers in Zuid-Europa zijn de omstandigheden al duidelijk beter. Het fraaie sterrenbeeld
Schorpioen staat daar ook prominent aan de hemel.
Voor het oriënteren op de sterrenhemel is het handig
om de zomerdriehoek op te zoeken. De driehoek wordt
gevormd door de sterren Deneb, Wega en Altair. In de
zomer is het mooi om de vele bolvormige sterrenhopen op
te zoeken met een kleine telescoop of verrekijker.

Als we op een echt donkere plek zijn, dan kunnen we de
Melkweg zien. Op de sterrenkaart loopt de band van de
Melkweg vanaf Deneb tussen de sterren Altair (Arend)
en Wega (Lier) door, tussen Saturnus en Jupiter naar de
horizon.

Bolvormige sterrenhoop. Foto Dave Mason
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De Ringnevel M57 in beeld
De Ringnevel is het gloeiende overblijfsel van een zon-achtige ster. Hij is ongeveer 1 lichtjaar groot en 2000 lichtjaar
van ons verwijderd (zie ook het artikel over nevels in het
maartnummer 2019 van het Natuurhusmagazine).
Onderstaande foto is een samengestelde opname van
zichtbaar licht. Deze is gemaakt door de Hubble-ruimtetelescoop met infraroodopnames van de grote verrekijker
telescoop in Arizona. Zo wordt een spectaculair beeld
van de bekende ringnevel verkregen. De vorm blijkt veel
ingewikkelder dan men dacht.
Uit eerdere opnames bleek al dat zich in het centrale,
blauwe deel van de ring gasachtig materiaal bevindt.
De beelden, gemaakt met de Hubble-ruimtetelescoop,
laten de verdeling van dat gas zien. De ring, waar we
vrijwel recht tegenaan kijken, wordt omsloten door een

rugbybal-achtige structuur, en de beide uiteinden van
deze ‘rugbybal’ steken aan weerszijden uit de ring.
De verschillende kleuren in zichtbaar licht van de Hubble
opname van de nevel worden veroorzaakt door de
verschillende chemische elementen. Helium geeft blauw,
zuurstof groen en koolstof rood licht. De rode donutvorm
die de rugbybal omgeeft was op eerdere foto’s niet zichtbaar en toont ons een veel grotere nevel.
Al het gas is ongeveer 4.000 jaar geleden door de centrale
ster uitgestoten. Het ringmateriaal dijt nog steeds uit met
een snelheid van meer dan 70.000 kilometer per uur.
Dit zorgt ervoor dat de nevel steeds vager wordt en over
ongeveer 10.000 jaar niet meer te zien zal zijn.
Bron: allesoversterrenkunde.nl

Lelietje-van-dalen
(Convallaria majalis L)
Pierre Marnette, KNNV
Lelietje-van-dalen is een soort uit de aspergefamilie, met verwante soorten als asperge,
salomonszegel en vogelmelk. Dit mooie plantje heeft een onbebladerde bloeistengel.
De bladeren, meestal twee, zijn gesteeld en elliptisch tot lancetvormig en spits. De bloemen,
hangend in een eenzijdige tros, zijn meestal 8-10 cm lang. Ze ruiken heerlijk, de kleur is wit en
soms roze. De bessen zijn rood. De boeitijd is van mei tot begin juni. Ze komen voor op matig
voedselrijke grond in loofbossen en soms in open duinterrein.

Belangrijkste stoffen

Ze is nuttig bij matige en middelmatige hartzwakte, bij
ouderdomshart, atheroclerose (slagaderverkalking). Bij
oedeem (waterzucht) door verminderde hartfunctie.

- Cardioglycosiden
- Cardenoliden
- Saponinen

Belangrijkste werkingen

De Ringnevel M57, 2013; Hubble Space Telescope/Large Binocular Telescope
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Omdat dit kruit potentieel toxisch cardenoliden bevat,
is het noodzaak dit kruid te gebruiken op advies van
een arts. Lelietje-van-dalen is door de cadioglycosiden
een mild cardio-actief kruid, dat de hartspier doet
samentrekken en de prikkelgeleiding en hartslag doet
vertragen.

Door de saponinen en indirect als gevolg van een betere
hartfunctie heeft de Lelietje-van-Dalen een belangrijke
diuretische (urinedrijvende) werking.
Lelietje-van-dalen is alleen een plant om naar te kijken en
niet zelf te gebruiken als geneesmiddel zonder voorschrift van uw arts.
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Klimaatverandering

<< Open Nederlandse landschap
Rond 1900 hadden we, met name door het intensieve
plaggen en houden van schapen, nog maar 3% bos in
Nederland. Maar wel 600.000 hectare natte en droge
heide met veel amfibieën en reptielen, zoals de adder en
zandhagedis.
Doordat er steeds meer voedsel geproduceerd moest
worden, werden de heidegebieden te intensief geplagd.
Hierdoor ging de bodem verstuiven. Aangezien door die
zandverstuivingen hele dorpen letterlijk onder het zand
zijn bedolven, is de heidemaatschappij opgericht. De
heidegebieden die onvruchtbaar waren, werden deels
bebost en deels omgezet in landbouwgrond. Het bos
moest het zand vasthouden. De kunstmest maakte de
arme grond geschikt voor de groei van gewassen.

Nu de klimaatverandering zich de laatste jaren in hoog
tempo voltrekt, zien we dat die Nederlandse naaldhoutbossen met vaak maar één boomsoort zeer gevoelig zijn
voor plagen van bijvoorbeeld schorskevers.
Die kevers hebben een luilekkerland, vermenigvuldigen
zich in rap tempo en zorgen dat veel bomen en zelfs hele
bospercelen massaal doodgaan. In Duitsland is dat nog
rampzaliger, omdat ze daar nog veel grotere bospercelen
hebben met slechts één naaldboomsoort. De zachte
winters en drogere zomers zorgen dat die exotische
kevers niet meer verdwijnen. Het ‘zandverstuivingsbos’
zal in rap tempo afsterven.

Aanplant exotische boomsoorten
Op die woestijnachtige bodem groeiden geen inheemse
soorten. Want, weet u nog, wij hadden oorspronkelijk
hoofdzakelijk natte natuur. Dus veel naaldhoutsoorten
werden uit het buitenland gehaald en massaal in
monoculturen (één soort) aangeplant. Soorten als
douglasspar (Pseudotsuga menziesii), fijnspar (Picea
abies), hemlockspar (Tsuga canadensis) en Japanse

Monocultuur van dennenbos

Bomen omzagen voor meer natuur?
Martin Mulder, IVN Almelo
Er is momenteel veel discussie over het kappen van bomen voor herstel van de natuur. Ook in
Duitsland worden enorme hoeveelheden bos omgezaagd. Ik ga een poging wagen, om toe te
lichten waarom de natuurbeheerders bomen kappen. Want, ook in het Hagenpark hebben we
bomen omgezaagd omwille van meer natuur.

Historie
Na de laatste ijstijd, het Weichselien, zo’n 11.700 jaar
geleden, is de zeespiegel gestegen. De Nederlandse delta
is ontstaan met duinen en daarachter grote veenmoerassen. Oost-Nederland had van de voorlaatste ijstijd, het
Saalien, veel keileem in de ondergrond, waardoor het
grondwater erg hoog onder het maaiveld lag. Zo is veel
moeras ontstaan met eerst laagveenvorming in de ingesloten laagtes en daarop hoogveenvorming. Een groot
deel van Oost-Nederland was toen kaal en boomloos,
open hoogveenlandschap.
Nederland heeft dus heel lang een natte, open delta
gehad. Een vruchtbaar landschap dat in barre tijden
voor veel graasdieren een veilig heenkomen bood in de
vorm van water en voedsel. Nederland heeft zodoende
duizenden jaren een open begrazingslandschap gehad
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met regelmatig overstromende rivieren en een sterk
wisselende kustlijn. Daardoor is het soort natuur
ontstaan dat typisch voor Nederland is. Geen gesloten
natuurbos, maar een open landschap met veel struwelen
en open veen-, klei- en zandlandschappen.

lariks (Larix kaempferi). Verder werden er veel dennen
(Pinus sylvestris en Pinus nigra Corsicana) aangeplant
als stuthout voor de mijnen. Maar die dennen bleven
uiteindelijk ongeoogst, omdat de mijnbouw in Nederland
stopte te bestaan. Allemaal exotische boomsoorten die
goed op die arme gronden wilden groeien. Het nadeel
was dat we al geen echte bosnatuur hadden, en nu
zeker niet met al die exotische monoculturen.

Actief omschakelen
Als je dit mono-cultuurbos dood laat gaan en je doet
verder niets, dan hebben we over 200-300 jaar wel gevarieerde Nederlandse bossen, die groter zullen zijn dan
ooit. Dat komt omdat we zowel de kust als de rivieren
bedijkt hebben. De natte gronden zijn allemaal ontwaterd met veel sloten en drainage en door ruilverkaveling.
Nederland is dus sinds 200 jaar veel droger, waar ‘van

Zandverstuivingen
Die zandlandschappen zijn in de voorlaatste ijstijd,
het Saalien, ontstaan door opstuwing van gletsjers.
De Sallandse Heuvelrug, maar ook de stuwwallen van
Oldenzaal en Ootmarsum zijn de beste voorbeelden in
onze omgeving. In die open, schrale landschappen zijn
boeren schapen gaan houden en zijn voedselakkers
aangelegd voor het verbouwen van onder andere knollen
en granen. De mest van de schapen werd gemengd met
plaggen van de heide. Deze potstallandbouwmethode
hebben we zo’n 3.000 jaar in Nederland gehad.
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nature’ bos kan groeien dat ecologisch heel interessant
kan zijn. We kunnen eerst de natuurwaarde enorm laten
teruglopen door die monoculturen te laten afsterven, of
we helpen die exotische bossen en oogsten versneld het
bos. Het hout kunnen we verkopen, zolang het nog wat
waard is.
Met de opbrengst van het hout herstellen we het bos
via natuurlijke verjonging en/of door deels bomen
aan te planten. Als we daar voldoende voedsel voor
wilde dieren te bieden hebben, levert dat zo’n half
open natuurlandschap op met boomkernen, half open
struiklandschappen en open bloemrijke velden met
moerasvegetaties en droge heidegebieden. We kunnen
dan nog eeuwen genieten van de bijzondere natuur in
het ‘nieuwe’ drogere Nederland. Precies zoals we dat
duizenden jaren hebben gehad.

Massale boomkap
De massale boomkap is dan ook te verklaren door de
klein- en grootschalige kap van exotische, zieke bosgebieden met weinig natuurwaarde en bomen die nauwelijks groeien en geen CO2 meer vastleggen. Hier moet
een nieuw, open natuurlijk landschap voor terugkomen.
Samen met de Europese afspraken over het verplicht
beschermen van de meest bijzondere natuur voor Nederland, de Natura 2000 gebieden, is dat de de massale
boskap die we nu waarnemen.

Een half open Hagenpark
In het Hagenpark leggen we nu een educatief doe-park
aan. Het verruigde, te dicht geplante en daarna ook nog
verder dichtgegroeide, bijna bosachtige park hebben we
weer open gemaakt.
Vooral om die bijzondere natuurlijke gelaagdheid van
kruiden, struiken en bomen te laten zien, maar ook om
het park mooier te maken qua belevingswaarde.
Het park is veel opener en geschikt voor typisch Nederlandse natuur met een verzameling aan zeer bijzonder
en fraai uitgegroeide bomen, nieuw aangeplante
inheemse struiken, de nieuw stromende waterbronvijver met waterspeelplaats en straks ook de bloemrijke
kruidenlaag. Een bijkomend voordeel van een open park
met zichtlijnen op bijvoorbeeld de watertoren is dat de
ouders met kinderen, de oudere wandelaar, de natuurgenieter en ook de dakloze, het geheel als veel veiliger zal
ervaren.

Tegenstrijdig?
De letterzetter is de meest beduchte van de
schorskevers. De larve van de schorskever laat een
vraatbeeld op de stam achter. Een plaag voor naaldbomen
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Een bestaand park omvormen naar een natuurlijk park
vraagt in eerste instantie maatregelen die strijdig zijn met
de natuur. Het is altijd jammer als je gezonde bomen
moet omzagen om dit mogelijk te maken. Je zaagt
bomen om, rooit struiken en spit met een grote kraan
de grond om. Dit allemaal om de basis te leggen voor
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een open natuurlijk doe-park, waarvan de contouren nu
steeds meer zichtbaar zijn. Maar echte natuur bestaat
absoluut niet bij de gratie van alleen maar een akker
dat volledig bedekt is met bomen. Het ideale natuurpark bestaat nu uit de meest bijzondere oude bomen,
aangevuld met nieuw aangeplante jonge bomen en

struiken, (deels) in te zaaien open bloemenvelden, een
natuurlijk ingerichte Almelose Aa en een zeer populaire
waterspeelplaats. Een goede parkformule met alle ingrediënten voor de bijzondere natuur die zo kenmerkend en
waardevol is voor Nederland.

Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
Ootmarsumsestraat 28, Almelo
Telefoon 0546 - 813211
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Scharrelkids 2019
In juli en augustus hebben de scharrelkids vakantie!
Na de vakantie zien we elkaar weer…

Yvonne Kuiphuis en Lynn Smit, IVN

Meedoen? Meld je aan via
scharrelkids@natuurhusalmelo.nl
tot twee dagen voor de activiteit.

Herfstverschijnselen
Hoe bereidt de natuur zich voor op de komende winter.
Wat gebeurt er met de planten, bomen en verschillende
dieren? Heeft het weer (regen en temperatuur) veel
invloed op de herfstverschijnselen?

Datum: Zondag 8 september
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)
Locatie: de Horst

Uilen
Ontdek het geheime leven van de uil! Welke uilen
wonen er in ons land? Wat eten ze en waar wonen en
slapen ze?

Datum: Zondag 8 september
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: de Horst
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Feest voor alle
groepen!
De IVN jeugdgroep bestaat deze maand 25 jaar. Dus
vieren we feest! We maken er een geweldig dierenfestijn
van! En er is ook lekkers om van te smullen. Voor de rest
blijft het programma nog even een verrassing!

Datum: Zondag 13 oktober
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor alle leden)
Locatie: de Horst
Natuurhus Almelo | Juni 2019
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Als ze thuis was, was ze veel met haar vier broers op
pad: hutten bouwen en ondergrondse hutten graven. Ze
hadden een klimboom voor hunzelf, maakten vuurtjes,
hadden een moestuin en natuurlijk ook dieren.

Omring door natuur
Tegenover het huis was een oud parkbos, dat werd
omsloten door een natuurbos. “Eigenlijk kom je er later
pas achter hoe bijzonder dat is,” vertelt Marieke. “Omdat
je toch wel in een heel andere wereld leeft dan de meeste
kinderen.” Vader werkte bij Staatsbosbeheer en in het
begin hadden ze ook nog het kantoor van Staatsbosbeheer bij hun huis. Daar werkten ook mensen en ze hadden
een trekpaard om bomen uit het bos te slepen. Er werd
hout gehakt voor de kachel in de winter. Ze hadden wel
verwarming, maar die stond nooit aan. Het leven speelde
zich af in de keuken en de woonkamer met dikke truien
en buiten natuurlijk.
De relatie met de natuur was vanaf heel jong, heel hecht.
Huiswerk deed ze op een mooie plek in het bos. Ze voelde
zich erg thuis in het bos, was nooit bang. Ook niet in het
donker. Wel was ze bang voor wolven, maar die zaten er
natuurlijk niet. Wel grappig dat hij nu gezien wordt, vlakbij
waar ze woonden.

Zorg om de wolf
Wat vindt ze nu van de wolf? Een zucht… Ten eerste:
fantastisch! Haar partner is er gek mee, maar of hij met
de mens samen kan gaan in Nederland? Ze wil het graag
draaien, wil niet de mens centraal stellen, maar vraagt zich
af of de wolf wel veilig is in dit land. Kunnen wij wel goed
voor de wolf zorgen? Het geeft ook aan hoe ver wij van
de natuur af staan. De tijd moet het uitwijzen.
Op haar achttiende ging ze naar Australië. Ze wist nog
niet precies wat ze wilde. Reisde een half jaar rond
en volgde de opleiding tuinontwerp, groenbeheer en
management. Inmiddels werkte ze al een jaar bij een
hoveniersbedrijf in de buurt. Wilde eigenlijk wel aan het

werk, maar ook doorleren in de richting bos- en natuurbeheer. Kwam terecht bij Staatsbosbeheer en volgde daar een
interne opleiding voor boswachter/ opzichter. Ze werkte op
verschillende plaatsen, Nijmegen, de Ooypolder, Hardenberg, het Vechtdal, Baarn, de Utrechtse Heuvelrug; een
mooie tijd.

Hart voor educatie
Marieke kwam er achter dat haar hart vooral bij educatie
ligt. Ze merkte dat veel mensen niet heel veel weten over
de natuur, maar daar wel een mening over hebben. Ze ging
weer de schoolbanken in, want vond dat als ze richting
educatie wilde, ze ook een sociale achtergrond moest
hebben. Deed vier jaar culturele, maatschappelijke vorming,
eigenlijk gericht op jongerenwerk. Ze deed alles wat ze
kon om de natuur binnen te laten vliegen. Liep stages bij
de Vlinderstichting, Stichting Veldwerk Nederland en de
Stichting Waarde. Een onafhankelijk bureau dat ludieke
projecten uitvoert om natuur in de picture te krijgen, zoals
Voedselbossen.
Ze trouwde, raakte zwanger, kwam in Enschede terecht.
Indertijd, 2008 was er geen werk in haar niche te vinden.
Ze ging de kinderopvang in, omdat ze daar ook voor
gekwalificeerd was. Het sociale aspect erin lag haar goed.
Maar de crisis sloeg toe, ook in de relatie. Uiteindelijk
geen werk en geen partner, wel twee kinderen. Ze laste
een pauze in, dat kon gelukkig in haar situatie. Ging met
haar kinderen op een boerderij wonen. Na de opleiding
ecologische pedagogiek, begon ze als ZZP-er met ‘Beleef
het buiten’. Ze organiseerde tentoonstellingen en legde
moes- en belevingstuinen aan voor zorgcentra. Ontmoette
haar huidige partner. Hun doelstelling is het verbinden
van mens en natuur. Dat kunnen kinderen zijn, maar ook
volwassenen.
Voorlopig is Marieke voor een jaar verbonden aan IVN
Almelo met drie taken: het nestkastenproject dat inmiddels
is afgerond, het organiseren van de jaarlijkse tentoonstelling voor de basisscholen en de inventarisatie van leskisten.

De groene draad in het leven van

Marieke van den Brink
Jenny van Dorsten, IVN
Bij Marieke van den Brink heeft het bos altijd als een rode, zeg maar groene draad door het
leven gelopen. Ze is geboren in het bos, in het huisje, waar nu de huidige boswachter woont.
Ze woonde er tot haar achttiende. Bracht eigenlijk al haar vrije tijd door in het bos in Hellendoorn op een oud landgoed.
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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
Erve Van Marle
Voskamp Zonnepanelen
Waterschap Vechtstromen
Woningstichting Beter Wonen
Woningstichting St Joseph

		
-

Nielz
Notariskantoor Bolding
Pilkington glas
Roel Bakker
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 worden?

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.ivn.nl/afdeling/almelo

Vriend

Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus Almelo?
Meld u aan via www.natuurhusalmelo.nl/vrienden.

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-
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kamer 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 en
open tuinenweekenden. 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 Natuurhusmagazine per post.
- U ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief.
- Gratis koffie, thee en fris (kleine groepen) in het
Tijdelijk Natuurhus (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

Stichting Natuurhus Almelo is door de
belastingdienst erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).

leverancier van, zuiver,
zacht en
zinnenprikkelend water

Een instelling kan alleen een ANBI
zijn, als ze zich voor minstens 90%
inzet voor het algemeen nut.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, onder meer voor
schenkingen, donaties en legaten.
- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor
erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het
algemeen belang.
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang,
dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
- Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energie
belastingen.
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder
bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften,
moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een
overeenkomst.
- Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
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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
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