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Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief van de
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Aanmelden kan via secretaris@natuurhusalmelo.nl.
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Uniek landschap
Rijp aan de bomen. Een uniek weersverschijnsel, dat je
nog maar zelden ziet. Een windstille nacht met mist en
vorst zorgt voor een prachtige laag rijp aan de takken
van bomen. Als de mist ‘s morgens wegtrekt en de zon
schijnt aan een helderblauwe hemel, dan is het plaatje
compleet. Wees er dan snel bij met je fototoestel, want
al snel zal de zon de ijskristallen laten smelten en dan is
het feest voorbij.
Op de foto: Een winters beeld van het Hondenven in
Tubbergen op 18 januari 2017. Lukt het deze winter
weer om een uniek plaatje te maken?

Contact Stichting Natuurhus Almelo:
Deldensestraat 205, 7601 RT Almelo
Geopend op maandag, dinsdag en woensdag van
13.00 - 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar tijdens
openingstijden: 0546 451 483

Drukwerk: Blad.nl
Heeft u een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact op
via redactie@natuurhusalmelo.nl. Sluitingsdatum kopij
voor het volgende nummer is 27 januari 2020.

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
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Algemeen mailadres (webmaster):
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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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Stadslandbouw

natuurproducten

scharrelvlees - eieren - honing - kaas - mogelijkheid aandeelhouderschap
Mooie Vrouwenweg 45, Almelo - www.ervevanmarle.nl
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Van het bestuur
Ben van Veenen, Stichting Natuurhus Almelo

Geslaagd oogstfestival
in het Doepark de Hagen
Anne Kramer, Jongerenraad Almelo

‘Hoera! Jammer! Hoera!’ Dit geeft ongeveer de wisselende stemming aan in ons bestuur. Achter
en voor de schermen wordt hard gewerkt door vrijwilligers. We wisselen successen af met tegenvallers, maar gelukkig overheerst op dit moment de hoera!-stemming.

Bouwaanvraag

Jaarlijkse exploitatie

De projectgroep ‘Bouw paviljoen’ is onder de bezielende
leiding van Harry Wijermars zeer voortvarend aan de slag
gegaan. Zo is de begroting verder uitgewerkt en zijn de
ontwerptekeningen definitief. Met behulp van de pro deo
inzet van Bureau BJZ heeft de projectgroep de omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. Helaas
is de aanvraag niet in behandeling genomen, vanwege
de landelijke stikstofproblematiek. We kunnen nu niet
aantonen dat de bouw van het paviljoen 0,0000%
invloed heeft op Natura 2000-gebieden. Een tegenvaller voor onze projectgroep en de Stichting Natuurhus
Almelo. Mogelijk wordt voor kleinere projecten een
uitzondering gemaakt en krijgen we binnenkort meer
duidelijkheid over de vergunningsaanvraag.
Een andere nieuwe tegenslag is de PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Wat nu weer, denkt u? In heel Nederland
is dit vervuilende stofje gevonden, waardoor het meeste
baggerwerk en grondverzet voorlopig niet door kan
gaan. En daar zijn we voor de bouw van het paviljoen
wel van afhankelijk. Ook hier verwacht ik wel weer een
oplossing, het kost alleen moeite en tijd.

De nieuwste financiële uitdaging betreft de jaarlijkse exploitatie van het park en paviljoen. Uiteraard
verwachten we inkomsten uit de (lichte) horeca en
zullen we van de gemeente een vergoeding krijgen voor
het beheer van het park. Maar de lening van de BNG
zullen we moeten terugbetalen en zo zijn er nog meer
kosten die we jaarlijks maken. Om die kosten te kunnen
betalen, zullen we waarschijnlijk aan de verenigingen
een financiële bijdrage gaan vragen voor het gebruik van
het paviljoen. Voor de ene vereniging zal dat moeilijker
te dragen zijn dan voor een andere. Dit wordt uiteraard
eerst met alle verenigingen besproken.

De vrijwilligers in het park
De vrijwilligers in het park hebben een heel mooie
buurtmoestuin aangelegd en hebben daar onlangs de
‘vruchten van geplukt’. In een fantastisch geslaagd
oogstfestival hebben ze laten zien wat de resultaten
waren. Het mooie is dat de jongerenraad van de
gemeente Almelo sterk betrokken was bij de organisatie
van het feest.

Op zondag 6 oktober 2019, was het oogstfestival in het Doepark. Een feest om de eerste oogst
van de buurtmoestuin te vieren. Het Doepark De Hagen, vroeger een doorfietsparkje, is een park
in ontwikkeling. Vorig jaar werd daar de natuurspeelplaats aangelegd en dit jaar is er gestart
met de buurtmoestuin. De ideale plek dus om een evenement neer te zetten.
Het kwam tot stand door een goede samenwerking
van de Jongerenraad Almelo en de Stichting Natuurhus
Almelo. Dankzij de stadscheque die de Jongerenraad
heeft gewonnen, konden we alle activiteiten en alle
drankjes en hapjes gratis aanbieden.
Zondagmorgen om 9.00 uur stond er al een flinke groep
vrijwilligers van de Jongerenraad en het Doepark klaar
om de tenten van Landschap Overijssel op te zetten.
Vervolgens hebben zij de kramen aangekleed, zodat het
festivalterrein er gezellig en sfeervol uitzag. De optredens
van jonge muzikanten en Servus Junior zorgden voor
lekkere muziek! Er was een portrettekenares die prachtige tekeningen maakte, vooral van de kinderen.

selen met kastanjes. Astrona had materiaal opgesteld
om naar de sterren te kijken. Imkers lieten zien hoe de
honing wordt gemaakt.
Het oogstfestival was zonder twijfel een groot succes,
de opkomst was stukken beter dan we hadden durven
dromen. En bovenal vonden veel bezoekers het heel
gezellig en ‘zeker voor herhaling vatbaar’.

Subsidies
Het bestuur is ondertussen druk bezig met het aanvragen
van subsidies en sponsoring om de financiering van het
paviljoen rond te krijgen. Zo hebben we al een toezegging via de gemeente voor een bijdrage vanuit ‘Spontane
Stad’. Met veel inspanning, met hulp van onder andere
John Spoler, hebben we de subsidieaanvraag voor Leader
in elkaar gesleuteld. Omdat het deels om Europees geld
gaat, zijn de regels erg ingewikkeld. Het goede nieuws
is, dat we nu kunnen meedelen dat we sinds 3 oktober
de definitieve beschikking voor maximaal € 100.000,binnen hebben! Op het gebied van sponsoring hebben
we substantiële bedragen van de Rabobank en Stichting
Doen toegezegd gekregen. En last but not least hebben
we met medewerking van de gemeente Almelo, via de
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), een langjarige
lening kunnen afsluiten tegen gunstige voorwaarden om
de resterende tekorten te kunnen financieren. Daarmee
hebben we het financiële plaatje voor de investering
rond!
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De redactie
De vrijwilligers van de redactie ben ik enorm dankbaar
voor het schitterende blad dat ze elke keer weer in
elkaar zetten, mede dankzij de pro deo inzet van StraC
Communicatieadvies en Weidevogel Reclameproducties
(vormgeving), met een herkenbare, kleurrijke lay-out,
mooie foto’s en boeiende artikelen. Een parel van de
stichting en een visitekaartje van de verenigingen voor de
Almelose samenleving!
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De vrijwilligers van het park hebben niet alleen de
piepers geoogst, maar ook verwerkt tot lekkere
gerechtjes, zoals chips en patat. Heerlijke pannenkoeken
werden gebakken van meel van de molen de Hoop uit
de Nieuwstraat, pompoensoep vond gretig aftrek en
courgettes rolden van de grillplaat met een heerlijke
pesto-dressing. De belangstelling voor deze heerlijkheden
was groot, gezien de rijen voor de kramen. Een dikke
pluim dus voor de vrijwilligers!
In de kraampjes was nog meer te halen. Het Natuurhus
bracht informatie over de zes aangesloten verenigingen
en er was een kraam voor koffie/thee/cake. Speciaal voor
de kleinere kinderen was er gelegenheid geschminkt te
worden, om met aardappelen te stempelen en te knutNatuurhus Almelo | December 2019
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IVN BinnenBos
Truus Hoesseler, IVN Almelo
Veel Nederlandse scholen hebben nog steeds te maken met een slecht binnenklimaat. Het gevolg
is een negatief effect op gezondheid, de aandacht en leerprestaties van leerlingen. Naast goed
ventileren kan het vergroenen van de inrichting van het klaslokaal een positieve boost geven
aan het binnenklimaat. Niet onbelangrijk, omdat kinderen gemiddeld 40% van hun tijd in een
klaslokaal doorbrengen. Bovendien is aanleggen van een heus ‘BinnenBos’, een groen leslokaal,
erg leuk én leerzaam voor de leerlingen.

Wat is een IVN BinnenBos?
Het IVN BinnenBos is speciaal ontwikkeld voor groep
5-6 van het basisonderwijs. Met een IVN BinnenBos zet
je het leslokaal vol met kamerplanten. Aan de plantenwand hangen de persoonlijke planten van leerlingen en
achterin de klas richten we de junglehoek in met grote
bomen, met exotische bladeren in vijf tinten groen.
De leerlingen planten het bos zelf aan, verzorgen de
planten en leren ook stekjes te kweken. Zo kunnen ze
stek voor stek de school groener maken.
Leerlingen onderzoeken samen met de IVN BinnenBos-wachter en de leerkracht het effect van de planten
op de luchtkwaliteit én hun eigen aandacht. Na afloop
van het project zijn alle leerlingen gediplomeerd BinnenBos-wachter en krijgt de school een rapport met alle
meetresultaten. Met dit rapport kan de school stappen
zetten om het leerklimaat in de klas nog verder te
verbeteren. Met een toegankelijk lespakket helpt IVN
leerkrachten het BinnenBos op leuke manier in te blijven
zetten bij lessen die aansluiten bij diverse kerndoelen:

- De planten reduceren CO2 tussen de 10 en 20% en
VOS-gehaltes, de vluchtige organische stoffen, zoals
lijm, verf en printerinkt uit boeken, kunnen zelfs met
50% afnemen.
- Onderzoek toont aan dat door het plaatsen van
planten in het leslokaal het probleemoplossend
vermogen van leerlingen toeneemt, en opdrachten die
gerichte aandacht vereisen beter worden uitgevoerd.
- Planten absorberen geluid. Minder geluidshinder
draagt bij aan betere concentratie en orde in de klas.
- Kinderen leren planten herkennen en verzorgen. Door
het verzorgen van een persoonlijke plant bouwen ze
spelenderwijs een band op met de natuur.
- Onderzoekend leren: kinderen leren een onderzoekje
op te zetten, uit te voeren en te presenteren.
- Het leslokaal ziet er leuker uit. Kinderen tonen meer
waardering voor een leslokaal met planten.
Samenvattend kunnen kamerplanten wel degelijk de
lucht zuiveren. Daarnaast dragen ze op allerlei manieren
bij aan het verbeteren van onze leefomgeving.

Nieuwe Natuuroudercursus
		
in januari van start

Gulle donatie van
		
de Rabobank
bron: TC Tubantia, Ferry de Goeijen
De Rabobank Noord en West Twente heeft een geldbedrag van 40.000 euro gedoneerd aan Stichting
Natuurhus Almelo. De donatie is voor het nieuw te
bouwen paviljoen in Doepark de Hagen in het centrum
van Almelo. De cheque werd zaterdagmorgen overhandigd door Rabobankmedewerkers Marian Lohuis en
William Tijhof. De penningmeester van de Stichting, Ab
Bent, nam de cheque in ontvangst. “We zijn ontzettend
blij met deze gulle gift van de Rabobank. Hiermee komt
de startdatum van de bouw van het paviljoen steeds

dichterbij,” vertelt Ab Bent van Stichting Natuurhus
Almelo. “Met deze gift laat Rabobank Noord en West
Twente zien dat ze Stichting Natuurhus Almelo en het
te realiseren paviljoen in Doepark de Hagen een warm
hart toedragen. Wij bedanken de Rabobank voor deze
genereuze donatie,” aldus Ab Bent. Bij de uitreiking
waren, naast ruim twintig vrijwilligers van het Natuurhus
ook negen leerlingen van Het Erasmus aanwezig. Zij zijn
actief binnen de Stichting als onderdeel van hun maatschappelijke stage.

Anneke Hoppenbrouwer, IVN Almelo
IVN Natuurouders zijn (groot)ouders die de leerkracht op
een basisschool ondersteunen bij natuuronderwijs. Dat
kunnen natuuractiviteiten in de klas zijn, maar vooral
ook activiteiten buiten, op het schoolplein, in een park
of natuurgebied. Op verschillende scholen in Almelo zijn
reeds vele jaren natuurouders actief.
Zo organiseren natuurouders bijvoorbeeld diersporenexcursies, waterdiertjes scheppen, kabouterpaden en vele
andere leuke activiteiten. Kinderen op een positieve manier
in contact brengen met de natuur. Ervarend leren!
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De cursus IVN Natuurouder is een cursus van negen bijeenkomsten van 2,5 uur op maandagavond in het Natuurhus
en een aantal excursies. Onderwerpen die aan bod komen
zijn: diersporen, kringlopen, vogels, bomen & planten,
waterdieren, bodemdieren, seizoensbeleving in lente
en herfst, paddenstoelen, duurzaamheid en de groene
leeromgeving.
Ook natuurouder worden? Of meer kennis opdoen als
begeleider van de Scharrelkids? De nieuwe natuuroudercursus start in januari 2020.
Aanmelden kan via natuurouders.almelo@gmail.com.
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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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Groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo

Dierengeluiden in de nacht
Auteurs: Caz Buckingham en
Andrea Pinnington
In dit hard kartonnen boek met mooie natuurgetrouwe
tekeningen en korte teksten kunnen kinderen vanaf
3 jaar kennis maken met 12 dieren, waaronder de vos,
de nachtzwaluw, de egel en de nachtegaal, die vooral
‘s avonds en ‘s nachts actief zijn. Het leuke is dat je ze
ook kunt horen. Aan het boek zit namelijk een blok met
12 druktoetsen. Op iedere toets staat een afbeelding van
de dieren. Met een druk op de knop naar keuze horen
we het geluid van het betreffende dier.
Dit boek maakt deel uit
van een serie. De bieb
heeft ook de delen:
- Vogelgeluiden
in de tuin
- Vogelgeluiden
in het bos
- Vogelgeluiden
bij water en
weide

restjes waterballonnen, het eten dat nog over is. Wat is
er veel afval! Wat gaat hiermee gebeuren?
Samen met Lulu, Daan, Emma en Amir gaat het kind
op onderzoek uit. Zo leert het over afvalverwerking,
voedselverspilling, klimaatverandering, CO2 uitstoot,
hergebruik, recyclen en nog veel meer. Een interessant,
leerzaam en toegankelijk boek met veel tips om zelf mee
aan de slag te gaan. Dit boek zorgt er voor dat kinderen
(meer) oog krijgen voor het milieu, de natuur en hun
eigen leefomgeving.
Overigens is het
boek niet alleen
voor kinderen
leerzaam, maar
zeker ook voor
volwassenen.
Zelf lezen
vanaf 10 jaar,
maar nog
veel leuker
om samen
met ouder,
opvoeder of
leerkracht
te lezen.
Alle beetjes
helpen.

Voedselbos:
inspiratie voor ontwerp en beheer
Auteur: Madelon Oostwoud

Ga voor groen! Wat jij kunt doen
om de wereld groener te maken
Auteur: Liz Gogerly met tekeningen
van Miguel Sanchez
Na het leuke verjaardagsfeestje van Lulu wordt het tijd
om op te ruimen. Lulu en haar drie vrienden schrikken
van de troep die is achtergebleven. Het inpakpapier, de
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Voedselbossen staan volop in de belangstelling, omdat
ze bijdragen aan een duurzame voedselproductie. Ze
kennen een hoge biodiversiteit en verrijken de bodem.
Ze zijn volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.
Gewasbescherming is niet nodig, evenmin als beregening
in droge perioden. De opbrengst is zelfs hoger dan in de
reguliere land- en tuinbouw. Daarmee vormen voedselbossen een volwaardig alternatief. Iedereen die aan de
slag wil in zijn eigen groene terrein heeft met dit boek
een prachtige inspiratiebron in handen.
Madelon Oostwoud is ontwerpster en tuin-auteur.
Zij kweekt al jaren groenten, fruit en kruiden in de tuin
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achter haar huis. Ze heeft een voedselbos in Noord-Holland, schrijft boeken en tijdschriftartikelen, geeft
lezingen en workshops. Het boek bevat vele praktische
tips en een overzicht van grote en kleine projecten in
Nederland en België.
De schrijfster heeft een leuke schrijfstijl. De tekst wordt
regelmatig ondersteund door illustraties. Bij het boek
hoort een losse plantengids waarin 250 eetbare vaste
planten, fruit- en notenbomen, groenten, kruiden en
kweekbare paddenstoelen zijn opgenomen. Dus ook een
boek om ideeën op te doen voor je eigen kleine voedselbos of tuin!

Welke vleermuis is dat?
34 vleermuissoorten eenvoudig
determineren
Auteur: Klaus Richarz
In dit praktische kleine gidsje met vele kleurenfoto’s
worden de meeste in Europa levende vleermuizensoorten
besproken. Bij elke soort is informatie over kenmerken,
voorkomen, jachtmethoden en meer
bijzonderheden
opgenomen. Heel
bijzonder hoe
verschillend deze
dieren leven en zich
hebben aangepast
aan hun omgeving.

Tip van Truus: Gratis natuurnieuws
per email van Nature Today
Elke dag nieuws over natuur en milieu ontvangen? Abonneer u dan gratis op deze online nieuwsbrief waarin top
biologen hun kennis delen. De digitale nieuwsbrief heeft al
21.000 natuurliefhebbers als abonnee.
Een voorbeeld van een nieuwsbericht gaat over de invloed
van stikstof op vlinders. Stikstof daalt neer in bermen,
parken en natuurgebieden en zorgt voor een groot
verlies aan biodiversiteit. De Commissie Remkes heeft
gesignaleerd dat er behoefte is aan betere monitoring
van deze veranderingen. Daarmee kan ook herstel van
biodiversiteit bij afname van de stikstofbelasting in beeld
worden gebracht. Voor vlinders zijn er al veel gegevens
voorhanden. Het Landelijk Meetnet Vlinders verzamelt al
dertig jaar gedetailleerd gegevens, ook in en over Natura
2000-gebieden.
Door de neerslag van stikstof kunnen planten, zoals brandnetels en braam, extra groeien. Zij overwoekeren dan vele
plantensoorten die juist graag groeien onder stikstofarme
omstandigheden. Vaak zijn dit planten waar vlinders en
rupsen van afhankelijk zijn, zoals viooltjes of klokjesgentiaan. Tegelijkertijd betekent dit dat open plekjes, waar
vlinders en hun rupsen graag opwarmen, onder een dikke
laag gras, mos of brandnetels verdwijnen. Daarnaast leidt
veel stikstof ook tot een verhoogde sterfte bij rupsen van
algemeen voorkomende soorten.
Omdat vrijwilligers van De Vlinderstichting al dertig jaar
vlinders tellen in Nederland, kunnen we deze veranderingen ook zien gebeuren. Het totaal aantal vlinders is met
de helft afgenomen (al zijn daarvoor ook andere factoren
mede verantwoordelijk), en de verhouding tussen stikstofminnende en stikstofmijdende vlinders is steeds meer
opgeschoven in de richting van stikstofminnende soorten.
Op de site van Nature Today vindt u ook een agenda met
aankomende natuurevenementen, zoals de Nationale Tuinvogeltelling 2020. De Nationale Tuinvogeltelling van 2020
vindt plaats van 24 tot en met 26 januari. Jaarlijks groeit
het aantal deelnemers, want meedoen aan de Tuinvogeltelling is leuk, makkelijk en u helpt de vogels.
Wilt u op de hoogte blijven van de Tuinvogeltelling?
Meld u net als tienduizenden anderen alvast aan. Dan
ontvangt u gratis de ‘Special Vogels voeren’ en u ontvangt
in aanloop naar de Tuinvogeltelling herkenningstips en de
laatste tuinvogelnieuwtjes in uw mailbox.
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Kampeervakanties
KNNV 2020
Spreekt de combinatie van kamperen, je samen met anderen verdiepen in de natuur, gezellig en
goedkoop je aan? Ga dan eens mee met een kampeervakantie van de KNNV. Want waar anders
kun je dagelijks kiezen uit twee of drie excursies. In gezelschap van mensen, die net als jij heel
erg kunnen genieten van de natuur.
Sommige mensen hebben geen zin om met een groepsreis mee te gaan. Iedere dag weer de hele dag met
elkaar optrekken. Maar dit is hier toch anders, want je
zorgt zelf voor je heen- en terugreis en voor je eten.
Er is alleen een plek op de camping gereserveerd, je kunt
met één van de excursies meegaan en er is ’s avonds een
korte bijeenkomst om de plannen voor de volgende dag
te bespreken.
Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden. Uitgezocht door enthousiaste KNNV’ers omdat
ze in een schitterend natuurgebied liggen. Variërend van
een paar dagen tot twee weken. Dit jaar bijvoorbeeld
rond Hemelvaartsdag 4 dagen naar de Weerribben.
Ideaal om de (klein)kinderen mee te nemen. Of denk aan
een week naar Steenwijkerwold, naar Viroinval in België

of aan de Elbe in Duitsland. Ook kunt u 14 dagen naar
Glaskogen in Zweden of naar de bergen in Oostenrijk.
Het is misschien wel de goedkoopste manier om vakantie
te vieren: je betaalt zelf je campingkosten, eten, vervoer
en een klein bedrag aan inschrijfkosten. Je kampeert
in je eigen tent, caravan of camper. Vaak zijn er op de
camping of in de directe omgeving ook wel huisjes of
appartementen te huur, maar dat moet je dan wel zelf
regelen.
Meer informatie?
Kijk op www.knnv.nl/kampeervakanties.
Of neem contact op met Volkert Bakker,
kampeervakanties@knnv.nl.

		Boomklever
Ron Poot, KNNV
Meestal hoor je hem eerder dan dat je hem ziet. De boomklever is behoorlijk aanwezig met zijn
indringend geluid: piuu piuu piuu… wiwiwiwi. Hij houdt van hoge bomen en in oude parken,
statige lanen en loofbossen kom je hem zeker tegen. Met zijn grijsblauwe rug, oranje buik en
markante oogstreep een lust voor het oog.
Dit grappige vogeltje dankt zijn naam aan het feit dat
hij heel gemakkelijk op en neer rent over de steile stam
van een boom. Oude loofbomen zijn zijn favoriete plek,
daar vindt hij kleine beestjes tussen de kieren en spleten
van de schors en daar maakt hij zijn nest. Het liefst
nestelt hij in een spleet of holletje, bijvoorbeeld een oud
spechtennest. Ook maakt hij graag gebruik van nestkasten, er zijn speciale boomkleverkasten in de handel.
Bij het maken van zijn nest toont de boomklever zich een
echte doe-het-zelver door de opening gedeeltelijk dicht
te metselen met modder. Tot de juiste diameter van de
opening is bereikt.
Al vanaf april legt de boomklever eieren, 6-9 stuks
en twee broedsels per jaar is geen uitzondering. Vaak
gebruikt hij hetzelfde nest opnieuw. Het zijn honkvaste
vogeltjes, die zomer en winter in dezelfde omgeving
blijven. De uitgevlogen jongen verlaten het eigen gebied
en gaan op zoek naar een nieuwe eigen stek om daar de
rest van hun leven door te brengen.
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De boomklever eet naast insecten ook graag zaden en
vruchten. Met zijn scherpe stevige snavel is hij goed in
staat een stevige noot te kraken. Ook op de voedertafel
in de winter komt hij graag en is daar behoorlijk dominant aanwezig. Niet altijd tot vreugde van de andere
voedselzoekende vogels die door de boomklever bruut
worden weggejaagd.
Er is naast de boomklever nog een vogeltje dat je op een
boomstam tegen kunt komen: de boomkruiper.
Ongeveer net zo groot maar van dichtbij gemakkelijk
te onderscheiden van de boomklever. De boomkruiper
is bruin gestreept van boven en wit van onder en heeft
een dun krom snaveltje. Maar ook kun je het zien aan
het gedrag: de boomklever kan van boven naar beneden
en van beneden naar boven lopen. De boomkruiper kan
alleen naar boven toe en hipt meer dan dat hij loopt.

Natuurhus Almelo | December 2019

11

Beweging
De ogen van een bij zijn aan een ander lichtspectrum
aangepast dan onze ogen. Terwijl onze ogen één lens
hebben, bevatten facetogen duizenden facetten met een
gelijk aantal lensjes. Elk lensje heeft zelf een klein blikveld, maar alle facetten samen geven een breed beeld.
Het grote voordeel van facetogen is, dat ze bewegingen
goed kunnen waarnemen. Een bij kan wel 200 beelden
per seconde afzonderlijk waarnemen.
Bedenk hierbij maar eens wat een bij ziet als je een
wegwaaiende beweging maakt naar een bij! Bij 200
beelden per seconde is dat alarmfase 1! Het verdedigingsmechanisme komt dan zeker op gang waarbij een

bijensteek niet ondenkbaar is. Het bijenoog kan door
deze wijze van waarneming ook tijdens een snelle vlucht
laag over de grond bloemen als ‘stilstaande’ objecten
waarnemen. Bijen zijn bijziend, ons mensenoog kan
beter ver zien.

Lenzen
Facetogen bestaan bij een dar uit zo’n 8.000 lenzen,
een werkster uit zo’n 5.000 lenzen en een koningin uit
zo’n 4.000 lenzen (Zij heeft ook het minst aantal lenzen
nodig). Deze facetogen zijn gevoelig voor bewegende
voorwerpen, maar een bij ziet geen scherpe omtrekken
(scherpte 1/100 van de mens).

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Ik zie, ik zie,
wat een bij niet ziet
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Hoe kijkt een honingbij en hoe ziet ie mij? De honingbij heeft net als alle vliesvleugeligen twee
soorten ogen, drie enkelvoudige ogen en twee samengestelde ogen. De drie enkelvoudige ogen,
de ocelli, zitten boven op de kop van de bij en hebben elk één lens, zoals het oog van een mens.
Met de ocelli kan de bij de lichtintensiteit meten wat handig is bij een naderende bui, maar ook
bij het vaststellen van de daglengte. Met de enkelvoudig ogen, de facetogen, kan een bij de
omgeving beperkt herkennen en bepaalde vormen koppelen aan een voedselbron. Bijen kunnen
wel een kruis van een vierkant leren onderscheiden, maar zien geen verschil tussen een vierkant
en een cirkel.

Licht
Een honingbij ziet geen rood, maar wel de kleuren geel,
blauwgroen, blauw, violet, ultraviolet en een mengsel
van geel en ultraviolet (purper). Bijenogen kunnen
gepolariseerd licht waarnemen, dat door de zon wordt
uitgestraald. Ook bij bewolking kan een bij dit licht zien
om zo het nest terug te vinden nadat ze naar voedsel
heeft gezocht. Het is belangrijk om de zonrichting te
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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

weten, want dat is het kompas om de voedselbron via de
bijendans aan de andere bijen in de kast door te geven.
Als de bijen uitvliegen, laten ze zich verleiden door onder
andere de ultraviolette kleur van een bloem die hen naar
de nectar leidt. De verleiding door de bloemen is van
belang, want bijen zorgen voor verspreiding van stuifmeel.

Natuurhus Almelo | December 2019

Natuurhus Almelo | December 2019

13

Solitair, vakbeplanting
of als weefplant
Siergrassen zoals bontbladige prachtriet hebben iets
extra’s te bieden. Zet deze solitair bij een vijver en men
krijgt een mooi effect. Lampenpoetsersgras en zegge
worden vaak als vakbeplanting toegepast. Het geeft rust
en structuur in een tuin of park. Het pijpestrootje en
vingergras leent zich goed als weefplant of borderplant.
Het luchtige effect wordt dan goed benadrukt.

Winter
De meeste meerjarige grassen sterven bovengronds af
in de winter. Ondergronds echter niet. Na de winter in
februari worden de grassen gesnoeid. Nieuwe grassen
kunt u het beste in het voorjaar planten. Daarbij is de
standplaats van cruciaal belang. Zo staan de meeste
grassen graag in de volle zon.

Grassen,

Populair is de Europese prairietuin: grassen in combinatie met vaste planten. Daarbij wordt de grond niet
bemest en de planten kunnen goed tegen de droogte.
Voorwaarde is een tuin die minstens 5 uur zon heeft per
dag. De bodem kan worden bedekt tegen onkruid door
lavasteen in een laag van 7 cm. Een nadeel is dat de
groei laat op gang komt.
Een van de leden van Groei & Bloei, Henny Hemmink,
is in 2014 begonnen met de verkoop van siergrassen

en bijbehorende vaste planten. D.G. Kwekerij is vanuit
een hobby ontstaan en heeft een breed assortiment
verzameld. Het aanbod vaste planten is afgestemd op de
combinatie met siergrassen. U vindt er o.a. Echinacea,
Sanguisorba, Phlomis en Verbena.
U kunt de siertuin/kwekerij bezoeken van 1 april tot
1 november op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot
17.00 uur (adres: D.G. Kwekerij, Nieuwstraat 56, 7687
BC Daarlerveen). Kijk ook op www.dgkwekerij.nl.

het hele jaar door prachtig
Annelieke Huurneman, Groei & Bloei
Siergrassen zijn mooi om hun lange buigzame blad en hun subtiele bloeiwijze. Er is een enorme
verscheidenheid en ze zijn gemakkelijk in het onderhoud. Grassen geven lang een beeld aan
de tuin, van het vroege voorjaar tot laat in de herfst. Ze brengen rust en geven een natuurlijk
gevoel. Vooral in de winter geven grassen een prachtig silhouet.
Onder de grassenfamilie (Poaceae) vallen plusminus
800 geslachten. Tarwe, mais en rijst zijn één van deze
geslachten. Ooit in cultuur gebracht om als voedsel te
gebruiken. Maar binnen deze grote familie zitten ook
mooie exemplaren met een grote sierwaarde. Goed
te gebruiken in tuinen en als openbaar groen. Deze
siergrassen zijn momenteel niet meer weg te denken uit
onze tuinen en parken.

Siergrassen
Uit deze duizelingwekkende grote groep komt een
aantal geslachten naar voren die als siergras te gebruiken
zijn. Onder de echte grassen wordt o.a. het welbekende lampenpoetsergras (Pennisetum) vaak toegepast.
Een andere vaak gebruikte groep, is het prachtriet

14

(Miscanthus). Pennisetum en Miscanthus bloeien in
augustus prachtig. Ze blijven tot aan februari mooi van
structuur zodat de plant zelfs in de winter een mooie
uitstraling heeft. Iets minder bekend is het vingergras
(Panicum). Het heeft een luchtige bloeiwijze en is ook
zeer makkelijk in onderhoud. Hetzelfde geldt voor het
pijpestrootje (Molinia), binnen dit geslacht zijn er lage en
hoge cultivars te vinden. Al deze grassen vormen pollen
en woekeren niet.
Uit de cypergrassen familie komt de zegge (Carex).
Zegge wordt momenteel veelvuldig gebruikt als siergras.
Het is een laagblijvende plant en is goed te gebruiken op
schaduwrijkere plekken. Het behoort niet tot de echte
grassenfamilie maar heeft wel het uiterlijk van gras.
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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.

Quiche
met boerenkool
Eric van Veluwen, Natuurhus Almelo
Wat eten we vandaag? Denkt u wel eens aan de vergeten groenten of wat maakt u klaar uit uw
eigen tuin? De komende uitgaven van het Natuurhus Magazine deelt Eric van Veluwen zijn heerlijke recepten met u.

Hoofdgerecht voor 4 personen

Vaste activiteiten van NIVON
Onderstaande binnenshuis-activiteiten vinden plaats in het Nivon-nus, Smetanastraat 55A, Almelo:
- Maandag 13.30 uur: Olieverfschilderen
Informatie via Marjolein Haaksman, 06 46 03 16 14, marjolein.haaksman@live.nl
- Dinsdag 13.30 uur: Patchwork en quilten
Informatie via Janny Hammink, 0546 81 04 32, henkhamm@hetnet.nl
- Diverse keren op donderdag 14.00 uur: Leeskring
Informatie via Hannie Snel, 0546 45 97 59, hanniesnel@gmail.com

Adressen activiteitenkalender:

Boerenkool: het seizoen is begonnen!
Bereidingstijd: 10 minuten en 30 minuten baktijd

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g boerenkool
200 g snijbiet, bietenblad of spinazie
10 eieren
5 dl room of crème fraîche
peper en zout
1 bakje kiemen 40 gram
1 pakje bladerdeeg (6 vellen)
200 g geitenkaas
100 g walnoten
1 citroen
1 eetl. walnotenolie

Bereiding
1. Blancheer de gewassen en gesneden boerenkool.
2. Snijd het blad van de bieten of was de spinazie.
Slinger ze droog en snijd ze in grove stukken.
3. Meng de eieren met de room of crème fraîche en
breng ze op smaak.
4. Doe de plakken bladerdeeg* in een bakblik of taartvorm op vetvrij papier.
5. Bak ze 10 minuten in de voorverwarmde oven op
175 graden en haal eventueel de spliterwten er van af.
6. Laat ze afkoelen
7. Verdeel hierover de boerenkool, de snijbiet-spinazie en
de walnoten, brokkel de geitenkaas erover en giet het
eimengsel erover.
8. Bak ze nog 30 minuten in de oven tot ze mooi bruin is
en haal de vorm eraf.
9. Meng de kiemen met het sap van de citroen en de
walnotenolie en garneer deze op de quiche.
* Leg eventueel vetvrij papier erop en dan spliterwten uit
een pak, dan gaat het deeg niet bol staan; de spliterwten
kunt u hierna nog een paar keer gebruiken.
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Natuurhus:
Beeklust:
Canisius:
Doepark de Hagen:
Erve Peeze:
Fayersheide:
De Horst:
Korenmolen:
Kwekerij de Aadijk:
Krikkenhaar:
Meestershuis:
NIVON-nus:
Noordikslaan:
NS-Station:
Ootmarsum:
Oude weverij:
De Pook:
Schelfhorst:
De Schouw:
Stadsboerderij Erve van Marle:
Zwembad:

Deldensestraat 205, Almelo
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld
Tussen Action en Wok, Almelo
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Walstraat, Vriezenveen
Deldensestraat 248, 7601 RK Almelo
Korenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71a, Almelo
Almeloseweg 75, Almelo
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Ypeloschoolweg 2a, parkeren bij het Akkerhus (naast de school de Akkerwal)
Smetanastraat 55A, Almelo
Noordikslaan 47, Almelo
Voorzijde NS-station (centraal) Almelo
Parkeerplaats hoek Oldenzaalsestraat en Wolfsbree
Sluiskade NZ 14, Almelo
Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van het einde van de Gravenallee
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (sporthal)
Kerkplein 3, Almelo
Mooie Vrouwenweg 45 Almelo
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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Scharrelkids 4-6 jaar, dierenbescherming

zo 12

Wandelen ca. 9 km

10.00

NS-station

www.astrona.nl

Astrona

leden gratis, niet-leden € 3

Sterrenkijkavond

20.00-22.00

19.30-22.00

Noordikslaan

De Schouw

www.astrona.nl

Astrona

Groei & Bloei

IVN

vriend(innen) aanmelden

IVN

De Schouw

Groei & Bloei

Evelien Boersbroek, 0546-818713 Nivon

Vereniging

Astrona

De Schouw

Groei & Bloei
door kwekerij De Beemd					

20.00-22.00

niet nodig

Informatieavond over rozen

wo 25

Natuurhus

niet nodig

Nivon-nus

Jaarvergadering Nivon-Almelo (alleen voor leden)

ma 23

19.30

via scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

IVN

IVN

IVN

IVN

Nivon

				

Natuurhus

vriend(innen) aanmelden

10.00-12.30

zo 15

Scharrelkids Jongeren 12+ Bushcraft

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

				

De Horst

Vriendjes aanmelden via

10.00-12.30

zo 8

Scharrelkids 8-12 jaar, Zaadbommen maken

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

				

Natuurhus

Vriendjes aanmelden via

10.00-12.30

zo 8

Scharrelkids 7 jaar Kikkers en Padden

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

SPOA
				

10.00-12.30

Vriendjes aanmelden via

Scharrelkids 4-6 jaar

zo 8

NS-station

robertkramer59@gmail.com

10.00

				

Wandelen ca. 9 km

Robert Kramer, 06-10687885;

Nivon-nus

Aanmelding

informatie volgt

zo 8

18.00

Plaats/vertrek

MAART 2020

volgt

info@nivonalmelo.nl		

Eetcafé (alleen voor leden en introducé(e)s

vr 6

Tijd

volgt

				

Activiteit

Sterrenkijkavond (Nationale Sterrenkijkavond)

Datum

za 29

vr 28 e/o

20.00-22.00

in vogelvlucht’ door Ella Roelfs 					

Informatieavond, met film ‘Land, water en lucht

niet nodig

Natuurhus

wo 26

9.30-12.30

via scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Scharrelkids Jongeren 12+ Geocachen

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

IVN

IVN

IVN

Nivon

Vereniging

				

zo 16

op Sallandse Heuvelrug			

Natuurhus

vriendjes aanmelden via

10.00-12.30

zo 9

Scharrelkids 8-12 jaar Hulpboswachter

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

				

De Horst

vriendjes aanmelden via

10.00-12.30

zo 9

Scharrelkids 7 jaar, de Wolf

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

SPOA

				

10.00-12.30

vriendjes aanmelden via

Scharrelkids 4-6 jaar, de Wolf

zo 9

Robert Kramer, 06-10687885,

Aanmelding

robertkramer59@gmail.com

Oderbrück (Harz)

Plaats/vertrek

zo 9				

Langlauf- en wandelweekend		

vr 7 t/m

Tijd

Activiteit

Datum

FEBRUARI 2020

						

do 30

Natuurhus door Mini Eshuis

Jaarvergadering, na de pauze presentatie over

niet nodig

vriend(innen) aanmelden via

wo 22

Action centrum Almelo

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

10.00-12.30

				

Scharrelkids Jongeren 12+ Magneetvissen

€ 1, niet leden € 3

voor leden van Groei & Bloei€

geen

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, vriendjes € 3

leden gratis, vriendjes € 3

leden gratis, vriendjes € 3

bijdrage reiskosten

(exclusief drankjes)

leden € 7,50

Kosten

volgt

€ 1, niet leden € 3

voor leden van Groei & Bloei€

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, vriendjes € 3

leden gratis, vriendjes € 3

leden gratis, vriendjes € 3

info volgt

Kosten

incl. koffie/thee

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

Natuurhus

bijdrage reiskosten

zo 19

20.00-22.00

Nivon

leden gratis, vriendjes € 3

leden gratis, vriendjes € 3

leden gratis, vriendjes € 3

geen

Kosten

incl. koffie/thee

door Robert van Lente

Lezing de kosmische draaimolen

f2hh.rijper@hetnet.nl

Hans Rijper, 06-18783009,

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

IVN

IVN

IVN

Nivon

Vereniging

						

do 16

				

zo 12

				

De Horst

Vriendjes aanmelden via

10.00-12.30

zo 12

Scharrelkids 8-12 jaar, Papier maken

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Natuurhus

				

10.00-12.30

Vriendjes aanmelden via

Scharrelkids 7 jaar, dierenbescherming

zo 12

Vriendjes aanmelden via

Niet nodig

Aanmelding

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

SPOA

Krikkenhaar

Plaats/vertrek

				

10.00-12.30

Nieuwjaarsbijeenkomst (samen met NVH Krikkenhaar 15.00-17.00

za 4

Tijd

Activiteit

Datum

JANUARI 2020

Het is een initiatief van het NIVON, maar ook andere
(sneeuw)liefhebbers zijn van harte welkom. Heeft u
belangstelling voor deze reis? Neem dan contact op met

Robert Kramer, robertkramer59@gmail.com,
06 10 68 78 85 (tussen 19.00 en 22.00 uur). Inschrijven
kan tot 5 januari en vol = vol.

Langlauf- en
wandelweekend
		 in de Harz
7 t/m 9 februari 2020

Robert Kramer, NIVON-Almelo
Al bijna 20 jaar gaat er vanuit het NIVON-Almelo een groep sneeuwliefhebbers naar de Harz in
Duitsland om daar te genieten van de winterse omstandigheden. Een groot deel bindt de lange
latten onder om te gaan langlaufen op een paar van de tientallen loipes die jaarlijks worden
uitgezet. De anderen gaan wandelen naar, bijvoorbeeld, De Brocken (de hoogste berg van de
Harz), of bezoeken één van de pittoreske stadjes in de omgeving. De avonden worden gevuld
met een gezellig samenzijn, een spelletje doen of, als er muzikanten zijn, liederen zingen.
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.
We verblijven van vrijdagmiddag 7 tot en met zondagochtend 9 februari in Naturfreundehaus Oderbrück op
basis van halfpension. De kosten zijn ongeveer € 70,voor NIVON-leden en € 80,- voor niet NIVON-leden voor
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het hele weekend (inclusief hapjes ’s avonds, exclusief
drankjes). Voor kinderen en jongeren gelden afwijkende
tarieven. Het vervoer moet u zelf regelen. Het openbaar
vervoer is een reële mogelijkheid.
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Hemels vuurwerk!
Edwin Sarink, AstronA

Het object heeft dan een helderheid van +4,9m. in
theorie voldoende om met het blote oog waargenomen
te worden, maar vermoedelijk is het gebruik van een
verrekijker nodig.
Kijk voor meer informatie en een zoekkaartje op www.
hemelwaarnemen.com. Hopelijk kunnen we genieten
van hemels ‘vuurwerk’ in de vorm van meteoren en een
komeet!

Uranus en Herschel
Heel traag verplaatst de blauwgroene ijzige bol zich ten
opzichte van de aarde. Het onbeduidende stipje reflecteert net genoeg zonlicht om met het blote oog zichtbaar te zijn bij een donkere heldere hemel. Misschien al
door vele voorouders van ons toevallig gezien maar niet
opgevallen. De eerste opgetekende waarneming is van de astronoom John Flamsteed
in 1690. John Flamsteed dacht dat het
een ster was van het sterrenbeeld Stier.
Ook andere astronomen dachten dat
het een ster was.
In 1781 ontdekte William Herschel
dat het stipje geen ster maar een
planeet was. Friedrich Wilhelm
Herschel, geboren in Hannover,
verhuisde op zijn 19e naar
Engeland, waar hij spoedig zijn
naam veranderde. Herschel
begon zijn loopbaan als
succesvol componist en
organist.

In zijn vrije tijd studeerde hij wiskunde en astronomie.
Herschel bouwde eigenhandig een telescoop met een
brandpuntsafstand van maar liefst 12 meter. William
Herschel deed vele astronomische ontdekkingen. Veel
nevels die gefotografeerd zijn door Dave Mason en in dit
blad verschijnen zijn door Herschel ontdekt.
De componist Joseph Haydn bezocht Herschel tijdens
één van zijn reizen naar Engeland. Herschel had Uranus
al ontdekt en gedoopt tot ‘Georgium Sidus’ naar Koning
George III. Haydn heeft zelfs door de telescoop van
Herschel gekeken en raakte daardoor zo geïnspireerd dat
hij weer met hernieuwde energie aan het oratorium ‘Die
Schöpfung’ verder werkte. Haydn vond het nogal stoer
dat de astronoom nacht na nacht in de kou het firmament aan het bestuderen was.
Vergeleken met de sterrenkaart van een jaar
geleden is Uranus op deze kaart ongeveer een
centimeter naar links opgeschoven. In het
jaar 2026 staat Uranus weer op ongeveer
dezelfde plek als waar Flamsteed de ‘ster’ in
het sterrenbeeld Stier zag. Op Uranus zijn
sinds die tijd 4 jaar verstreken; 4 rondjes
om de zon. Ieder rondje duurt zo’n 84
jaar: 4 x 84 = 336 + 1690 = 2026.
Met behulp van een verrekijker is
Uranus de komende tijd redelijk
makkelijk op te sporen.

Sterrenkaart: 21 december 2019, 22:00 uur. Vrijwel alle Messier objecten (M) zijn met een verrekijker waar
te nemen. Open sterrenhopen: M35, 36, 37, 38, 52, 44, 45. Orionnevel M42, Andromedastelsel M31.
Zie voor NGC 7635 en Sh2-157 het artikel van Dave Mason

Geminiden
De meteorenzwerm Geminiden (Gemini = sterrenbeeld
Tweelingen) bereikt op zaterdag 14 december 2019,
rond 17:00 uur, zijn maximum. De meteoren van de
Geminiden zijn gemiddeld snel, gelig van kleur, vaak
helder en hebben korte sporen. Het beste moment om
Geminiden waar te nemen is op 15 december rond 0:45
uur. Dit jaar stoort het maanlicht nogal, maar wie weet
ziet u nog een mooie exemplaren!

Komeet 289P/Blanpain
What’s in a name! De verwachtingen zijn hoog
gespannen. Eindelijk weer een mooie komeet te zien.
Altijd afwachten wat het gaat worden, want het blijft
moeilijk om de helderheid van een komeet te voorspellen. De komeet werd in november 1819 ontdekt
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door de Franse sterrenkundige Blanpain. In januari 1820
verdween de komeet en werd ‘dood’ verklaard. In 2003
ontdekte men een planetoïde met dezelfde baan als de
komeet. Na diverse observaties en berekeningen werd
officieel verklaard dat het om de komeet Blanpain ging.
De komeet is zichtbaar aan onze ochtendhemel met
een helderheid groter dan achtste magnitude tussen 30
december en 11 februari. En aan de avondhemel tussen
15 november en 11 februari. De Magnitude is de helderheid van een ster of ander hemellichaam. De magnitude
+6,50 is de limiet van het menselijk blote oog.
Wij zien de grootste helderheid rond 9 januari: magnitude +4,9. Het meest gunstige moment om de komeet
te bekijken vanuit onze streken is rond 12 januari.
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De 12 meter lange telescoop die Herschel zelf bouwde
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<< foto: Dave Mason, gemaakt met een 80 mm apo
refractor telescoop en een ZWO ASI 071 MC Pro
gekoelde astro camera en een Canon 40D mono dslr
(+ Ha filter). Totale belichting: 14 uur

Rechtsonder op de foto zien we de nevel NGC 7538.
De nevel is ongeveer 9000 licht jaren van de aarde.
Binnen deze nevel bevindt zich de grootste protoster
(een ster-in-spé) ooit ondekt, die 300 keer groter is dan
ons zonnestelsel!
Linksonder op de foto is Sh2-157 te zien. Deze nevel
wordt ook wel de ‘Kreeftklauwnevel’ genoemd, naar de
vorm van de nevel, die zich bevindt op de Perseus-arm
van ons Melkwegstelsel.
Het ringvormige deel van de nevel is veroorzaakt door de
actie van de stellaire wind van verschillende gigantische
sterren.
Veel te zien dus in één astrofoto!

Kosmische ‘zeepbel’
Dave Mason, AstronA
Op deze foto zijn er verschillende prachtige objecten
in het sterrenbeeld Cassiopeia te zien. Rechtsboven is
de open sterrenhoop Messier 52 te vinden. Dit is een
bijzonder fraaie sterrijke open sterrenhoop met een
diameter van 10 lichtjaar en bevat ongeveer 200 (jonge)
sterren. De geschatte leeftijd bedraagt ongeveer 35
miljoen jaar, wat astronomisch gezien, aan de jonge kant
te noemen is.

Het is een H-II-gebied (wolk van gloeiend gas) waarin
stervorming plaatsvindt. De ‘zeepbel’ werd veroorzaakt
door de stellaire wind die afkomstig is van de massieve,
hete centrale ster.

NGC 7635, ook wel de ‘Zeepbelnevel’ genoemd, is op
de foto midden rechts te vinden. De zeepbelnevel is
een prachtige emissienevel: een diffuse nevel die aan
de hemel zichtbaar is doordat het aanwezige gas en
stof in de nevel door sterren in de buurt wordt verhit en
geïoniseerd.

De nevel is 7100 lichtjaar van de Aarde verwijderd en
werd op 3 november 1787 ontdekt door de Duits-Britse
astronoom William Herschel.
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NGC 7635 meet ongeveer tien lichtjaar in doorsnede en
maakt deel uit van een veel groter complex van sterren
en gasschillen.
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onder andere voor in lijm en textiel.

Onderzoek luchtzuivering
NASA onderzocht al in 1989 of planten de lucht binnen
kunnen zuiveren. Voor de ruimtevaart een heel belangrijk onderzoek, omdat de lucht in een ruimtestation niet
ververst kan worden. Orgreen (onderzoeksinstituut en
kwekerij van luchtzuiverende planten) werkt samen met
de universiteit Wageningen aan een vervolgonderzoek in
kantoren en zorginstellingen. Hierbij onderzoeken ze de
effecten van planten in een ruimte met veel mensen.
De Universiteit van New York doet onderzoek in nagelstudio’s om te kijken wat het effect is van planten in
ruimtes waar veel gewerkt wordt met vluchtige stoffen.
De uitkomsten van deze onderzoeken waren positief.
Kamerplanten helpen inderdaad in meer of mindere
mate de lucht te zuiveren. Toch zijn ze niet helemaal
betrouwbaar, want:
- het effect van ventilatie werd niet meegenomen.
- de giftige stoffen werden vaak bij de plant gespoten,
waardoor de concentraties veel hoger waren dan je in
een normale ruimte zou tegen komen.
- veel onderzoek werd alsnog in het laboratorium
gedaan. Een veel kleinere ruimte dus.

		

Kamerplanten
zuiveren de lucht!
			feit ... of fabel?

Hoewel deze factoren veel invloed hebben op de
uitkomst van de onderzoeken, kunnen we een aantal
zaken met zekerheid zeggen:
1. De giftige stoffen in de lucht, zoals formaldehyde,
benzeen en treleen kunnen door diverse planten in meer
of mindere mate uit de lucht gefilterd worden.
Dit gebeurt niet alleen door de plant zelf, maar ook door
de wortels en de micro-organismen rond de wortels. En
door de organische stoffen in de potgrond.
2. De plant zelf kan giftige stoffen opnemen in de

waslaag op het blad, zoals de Dracaena en Sanseveria
doen. Maar ook via de huidmondjes in de plant zelf.
Daarna kan de giftige stof worden omgezet in andere
stoffen. Zo wordt formaldehyde omgezet in CO2, wat
weer een bouwsteen is voor fotosynthese.
3. Hoeveel giftige stoffen worden opgenomen door de
plant, wortels en aarde hangt af van externe omstandigheden. Meer licht, betekent meer opname van formaldehyde bijvoorbeeld. Vochtiger grond betekent ook meer
opname van formaldehyde. En staat je plant te droog,
dan sluit ‘ie z’n huidmondjes en worden er via die weg
dus ook geen giftige stoffen opgenomen.
Ook is duidelijk geworden dat planten om je heen stress
verminderen, ze zorgen voor een betere concentratie,
een fijne sfeer, maken droge lucht vochtiger, absorberen
geluid en ze zetten CO2 om in zuurstof.

Zuiverende kamerplanten
Hoe planten de lucht filteren weten we nog steeds niet
precies. Enkele luchtzuiverende planten die meerdere
schadelijke stoffen uit de lucht halen zijn :
- Lepelplant
- Drakenbloedboom
- Sanseveria
- Klimop
- Graslelie
- Epipremnum aureum
- Stokpalm/bamboepalm
- Gerbera
- Varens (Venushaar is de kampioen in luchtzuivering)
Kijk ook op www.luchtzuiverende-planten.nl/shop/
kamerplanten voor meer informatie over kamerplanten,
beschrijvingen en verzorgingstips. Let bij uw keuze van
de planten ook op giftigheid in verband met kinderen en
dieren.

Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo
Na de feestdagen verdwijnt de kerstboom weer uit de kamer, het kantoor en de school. Tuincentra en allerlei supermarkten overspoelen ons met de reclameslogan ‘Kerstboom eruit kamerplant erin’. Steeds vaker gevolgd door de kreten: ‘goed voor uw gezondheid’ en ‘een kamerplant
haalt giftige stoffen uit het binnenmilieu’. Ik weet dat kamerplanten goed voor het zuurstofgehalte in de lucht zijn, maar hoe zit dat nu met het filteren van giftige stoffen? Dat blijkt nog lang
niet zo eenvoudig te liggen als de reclameslogans en sommige artikelen ons doen geloven.
Tegenwoordig worden huizen, kantoorpanden, etc.
steeds beter geïsoleerd. Dit houdt de ruimte koel in de
zomer en warm in de winter en bespaart energie. Hartstikke fijn en goed voor het milieu natuurlijk! Het nadeel
hiervan is dat de afvalstoffen die we produceren door te
koken, schoon te maken, of simpelweg te ademen, het
huis niet meer goed uit kunnen. De lucht binnenshuis,
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waar stadsbewoners zo’n 80 tot 90 procent van hun tijd
doorbrengen, is vaak 5 tot 10 keer vuiler dan de buitenlucht. Deels komt dat ook omdat de lucht er minder
(snel) wordt verdund. Meubels, verf, lijm en bijvoorbeeld
printers kunnen schadelijke stoffen uitwasemen. In sigarettenrook zit het kankerverwekkende benzeen. Formaldehyde is een bekende hoofdpijnveroorzaker en komt
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Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
Ootmarsumsestraat 28, Almelo
Telefoon 0546 - 813211
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Scharrelkids 2020

Yvonne Kuiphuis, Lynn Smit, Linda Groenewoud
en Tim Oude Luttikhuis, IVN Almelo

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

Dierenbescherming
Van sommige dieren leven er nog maar weinig in de
natuur en andere dieren hebben geen huis. Hoe kunnen
we ze helpen en beschermen?

Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
Datum: Zondag 12 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: SPOA-gebouw bij het Natuurhus
Voor kinderen 7 jaar
Datum: Zondag 12 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: Natuurhus

Papier scheppen!
Met het oog op milieubescherming is hergebruik van
papier een interessant onderwerp. Daarom gaan de
kinderen in een eenvoudig proces nieuw papier maken
van oud papier.

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Datum: Zondag 12 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: De Horst

Magneetvissen
Het zoeken met een magneet en metaaldetector kan tot
interessante vondsten leiden. Zo zijn er in het verleden
oude munten, fietsen en kluizen opgevist. Een mooie
locatie om dit te doen is bij het Kolkje te Almelo.

De wolf
Ben je bang voor de wolf? Of ben je nieuwsgierig naar ze?
Wist je dat ze ook een hele belangrijke rol in de natuur
hebben?

Kikkers en padden

Ergens ter wereld een zogenoemde cache (verstopplaats)
vinden met een gps-ontvanger of telefoon met deze functie.
Met hulp en uitleg van Hans Kamerling gaat de groep op
zoek naar schatten.

Wat is het verschil tussen een kikker en een pad?
We gaan kijken of we ze kunnen vinden en kijken naar
de levenscyclus van de kikker.

Voor jongeren van 12 jaar en ouder:
Datum: Zondag 16 februari
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Natuurhus

Datum: Zondag 8 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: Natuurhus

Voor kinderen 7 jaar

Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
Datum: Zondag 9 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: SPOA-gebouw bij het Natuurhus
Voor kinderen 7 jaar
Datum: Zondag 9 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: De Horst

Hulpboswachter
op Sallandse
Heuvelrug
Overijssel was anderhalve eeuw geleden bedekt met zo’n
150.000 hectare heide en woeste gronden. Daar is nog
3.000 hectare van over en de helft daarvan ligt op de
Sallandse Heuvelrug. Rond de 70 soorten broedvogels zijn
hier geteld. En we vinden misschien nog wel sporen van de
ree, vos of bunzing.

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Datum: Zondag 9 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: Natuurhus

Zaadbommen
De natuur wordt weer wakker, de lente komt eraan. In
de grond gaan zaden ontkiemen. Wij gaan de natuur een
handje helpen en zaadbommen maken.

Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
Datum: Zondag 8 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: SPOA-gebouw bij het Natuurhus

Zaadbommen
Het voorjaar komt eraan! Onze tuin komt weer tot leven
en krijgt weer kleur. Maar er zijn ook kale plekken
ontstaan door planten die zijn verdroogd door de hitte van
afgelopen jaar. We gaan zaadbommen maken met zaden
van planten die insecten, bijen en vlinders aantrekken. In
de zomer als alles bloeit dan hebben zij weer een fijne plek
om voedsel (nectar) te zoeken.

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Datum: Zondag 8 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: De Horst

Voor jongeren van 12 jaar en ouder:
Datum: Zondag 19 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: Action in centrum Almelo
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Geocachen
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Bushcraft
De lente staat voor de deur. Een ideale gelegenheid voor
Bushcraft. Bushcraft is een verzamelnaam voor vaardigheden die nodig zijn om te overleven in de natuur. De
uitleg en hulp wordt gegeven door de Merijn Knippers
geeft als ervaren ‘bushcrafter’ uitleg en hulp. Hij leert
ons alles over het bouwen van onderdak en het maken
van vuur. Neem gerust een leeftijdgenootje mee (wel
aanmelden) om kennis te maken met onze jongerengroep.
Voor jongeren van 12 jaar en ouder:
Datum: Zondag 15 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: Natuurhus
Kosten voor niet-leden: €3,00 Voor drinken met iets
lekkers wordt gezorgd!

Kijk voor meer informatie over tijd en locatie
op www.ivn.nl/afdeling/almelo
Natuurhus Almelo | December 2019
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Wilde kruiden in de natuur
Nederland is ongeveer voor 11% bedekt met bos. 70%
is landbouwgrond en verder hebben we wegen, rivieren
en waterlopen, plassen en natuurlijk onze stedelijke
woongebieden. Die 11% bos onderscheid je vanuit 4
bosvegetatielagen: moslaag, kruidlaag, struiklaag en
boomlaag. De moslaag kom je tegen op plekken waar
niets anders wil groeien en verder hoofdzakelijk onder de
boomlaag. De kruidenlaag zie je vooral in het open veld
en tussen de struiken en bomen, waar voldoende licht
op de bodem valt. In een natuurlijke omgeving heb je
nooit een harde overgang van kruiden, naar struiken en
dan naar bomen. Daar spreken we van zoomvegetaties,
die volledig open zijn en bestaan uit grassen en kruiden.
Dan volgt de bosrand met vrijuit groeiende kruiden,
struiken en bomen, de zogenoemde mantelvegetatie.
Het gesloten bosgedeelte, dat volledig bedekt is met
boomkronen, noemen we de kernvegetatie.

			Kruid of
Onkruid?

De boskern heeft een bosklimaat, waaronder soms
helemaal niets groeit, behalve voorjaarsbollen en knollen.
Dan heb je in Nederland te maken met beukenbos. Dat
komt niet alleen door het gebrek aan licht, maar vooral
ook door het aanwezig zijn van bodemschimmels, die in
symbiose leven met de wortels van de beuk en stoffen
afscheiden (antibiotica), die het planten onmogelijk
maakt om te kiemen als de beuk in het groeiseizoen
actief is. Alleen planten die eerder groeien, bloeien en
zaad vormen, kunnen zich onder beuken handhaven.
Voorbeelden van deze bol- en knolgewassen zijn
speenkruid, bosanemoon en boshyacint. Daarnaast zie
je sommige varensoorten in het beukenbos, maar die
groeien dan vooral op het gevallen, dode hout dat half
verteerd in de bosbodem te vinden is.

Martin Mulder, IVN Almelo
Wij Nederlanders willen de natuur natuurlijk graag beschermen, maar het moet ook voldoen
aan onze netheidsnormen. Wilde planten en dieren die er niet aantrekkelijk genoeg uit zien, of
waarvan we denken dat we er last van hebben, krijgen de naam ‘onkruid’ en ‘ongedierte’.
Daar heeft die natuur toch vaak wel veel moeite mee. Als kort voor de winter alle wegbermen en
sloten tot aan de grond worden afgemaaid, dan geven we met onze opschoningsdrift heel veel
insecten nauwelijks kans om de winter te overleven.
De graswortelvlinder (Apamea monoglypha) bijvoorbeeld, is een nachtvlinder. Een nikszeggend beestje, die
niemand kent, die op algemene wilde grassen voorkomt
en in de bodem overwintert. Maar we zijn zelfs bij deze
soort in staat geweest om de soort terug te dringen naar
de wegbermen en randen van natuurgebieden. In het
boerengrasland is de soort kansloos, omdat zelfs heel
algemene wilde grassen daar niet meer mogen groeien.
Met de intensieve bemesting met injectoren en het
geven van kunstmest, is de bodem voor veel bodemdiertjes te giftig om te overleven.
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Bij het maaien van de wegbermen gebruiken we kort voor
de winter een maai-zuigcombinatie, om daar ook alle wilde
planten zo kort mogelijk boven de grond af te maaien en
al het maaisel, inclusief insecteneitjes, rupsen, enz. op te
zuigen en af te voeren. De biodiversiteit is enorm teruggelopen in zowel de te intensief bewerkte landbouwgebieden, als door onze netheidbenadering in het beheer van
parken en bermen. Dat vraagt om een andere manier van
denken, die vooral gevoed zal moeten worden door meer
kennis van de natuur. Bedenk dat de aarde de mens niet
nodig heeft, maar de mens de aarde wel!
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Zoom en mantelvegetatie binnen een bos
Eiken-, berken- en naaldbomenboskernen laten meestal
voldoende licht door voor onderbegroeiing van schaduwverdragende struiken als hulst, rododendron, lijsterbes,
bosbes en vuilboom. En natuurlijk diverse schaduwminnende grassen en kruiden. De zoom en mantelvegetaties
binnen een bos blijven van nature in Nederland open,
doordat de groeiomstandigheden voor struiken en

bomen te extreem zijn. Dat kunnen hele droge plekken
zijn zoals zee- en rivierduinen en zandverstuivingen,
en heel erg natte plekken als strand, rivieroevers en
bronnen/wellen.
Als dit het enige zou zijn dat bomen en struiken tegen
zou houden in het moderne Nederland, dan zou praktisch overal bos groeien. De stikstofdepositie is dusdanig,
dat er geen plek in Nederland te vinden is, waar de
grond zo schraal is, dat er niets wil groeien. De dynamiek
van de beken en rivieren is ondanks de beekherstel- en
ruimte voor de rivier- programma’s dusdanig beperkt
dat toch een groot deel van het stroomgebied dicht zal
groeien met bos.

Grazers houden open landschap
Nederland is de laatste 10.000 jaar, na de ijstijd, altijd
een open landschap geweest. Dat blijkt ook uit pollenonderzoek. In onze delta hebben altijd graasdieren
rondgelopen, die het open landschap in stand houden.
De heide door schapen, het rivierengebied door paarden
en runderen. Bij niet al te hoge doelen met betrekking
tot openheid is het aanwezig zijn van herten, reeën
en ganzen vaak ook al voldoende. De conclusie uit de
onderzoeken is dat het Nederlandse bos nooit volledig
bestaan heeft uit een volledige boskern. Dat is ook de
reden dat een bos in de Wet Natuurbescherming 2017
al de naam ‘bos’ mag hebben als het met minimaal 60%
bedekt is met bomen. De overige 40% is dan mantel- en
zoomvegetatie, dus open landschap. Dit open Nederlandse boslandschap met de rivieren en duinen biedt van
oorsprong veel leefruimte (habitat) aan alle van nature in
Nederland voorkomende planten en dieren.
Met nietsdoen kunnen we deze typisch Nederlandse
natuur niet meer open houden. De oorspronkelijke
Nederlandse natuurlijke landschappen en biodiversiteit
kunnen we alleen behouden door het landschap actief
open te houden in al zijn gelaagdheden. Doen we dat
niet, dan krijg je een verdere afname van de biodiversiteit. Begrazing biedt op veel grootschalige natuurgebieden een oplossing. Door de inzet van wilde herten,
reeën, ganzen, zwijnen, en natuurlijk ook door de
paarden en runderen die door de mens uitgezet worden,
lukt het om die 40% van de bosgebieden open te
houden en daarmee het leefgebied van de Nederlandse
natuur te herstellen en te behouden.

Het stadshabitat
De stedelijke woonomgeving zal ook volledig tot bos
uitgroeien als we niets zouden doen. Steden zijn goed
ontwaterd en de bodem is over het algemeen voedselrijk.
Veel boomsoorten kiemen zelfs in de kleinste ruimten
tussen de straattegels. Dus als we ‘niets doen’, de natuur
haar gang laten gaan in de stad, dan krijgen we een
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prachtig mooi stadsbos met veel leefruimte voor planten
en dieren die geen hekel hebben aan de mens om daar
mee samen te leven.
Maar de mens wil niet overal bos rond het huis, in de
straat, op pleinen, begraafplaatsen en in parken. We
willen een open en netjes landschap zien, waar het veilig
en prettig vertoeven is. Bijzondere gebouwen willen we
goed kunnen zien en bijv. parken moeten voldoende
open en veilig zijn om te kunnen verblijven en te kunnen
sporten. Parken zijn goed te voorzien van die natuurlijke
bosgelaagdheid van bomen, struiken, kruiden. Langs
onze stadswegen wordt dat lastiger, omdat we de ondergrond in de loop der jaren vrij ongeorganiseerd helemaal
volgegooid hebben met gasleidingen, rioolpijpen, bergbezinkbasins, stroomkabels, waterleidingen, glasvezelkabels, enz. We hebben regels afgesproken dat we boven
die leidingen geen bos of bomen willen laten groeien.
En als je ze dan per nutsbedrijf zonder afstemming met
andere partijen overal maar laat ingraven volgens de
kortste weg naar de bestemming, dan voel je al wel aan
dat het ‘niets doen’ aan groen in de stad onmogelijk is
geworden in de loop der tijd.
De bos en boomlaag willen we om diverse redenen in de
stad tegen houden. Dat zouden we met grote graasdieren kunnen doen, maar dan krijgen we veel ongelukken in de stad. In India kan dat wel, want daar zijn de

echte koeien heilig. Wij hebben andere heilige koeien en
die matchen niet met bomen!
Soms lukt het wel, zoals in Almelo langs het Lateraalkanaal met Galloway runderen en in Doetinchem met
Schotse Hooglanders in het park Overstegen. Dan heb je
wel een aantal buurtbewoners nodig, die de dieren in de
gaten houden en soms willen bijvoeren. Is de beplanting
te gecultiveerd, het park te klein of de publieke druk te
groot, dan is het inzetten van graasdieren niet mogelijk
of gewenst. Denk dan aan veiligheid, stankoverlast,
dierenmishandeling en/of dat de dieren zelf naast het
grazen te veel het groen vernielen en plat lopen.

Ecologisch kruidenbeheer
Binnen het vakgebied legt de aandacht voor de natuur
een steeds zwaarder accent op de diverse groenplannen.
De gemiddelde stadsbewoner heeft ook steeds meer
waardering voor natuurlijk ingerichte en beheerde
terreinen. Ook de grote grasvelden bij recreatieplassen
en in parken kunnen veel natuurlijker beheerd worden.
Daartoe moet je eerst bepalen hoeveel intensief gemaaid
gras je nodig hebt voor architectonische doelen (siergazon!) en/of voor vertoeven en sporten, evenementen
en andere activiteiten. Wat overblijft kun je ecologisch
gaan beheren, zodat het gaat lijken op de eerder
beschreven natuurlijke bosrand.

Gefaseerd en
gedifferentieerd maaien
De aangewezen methode hiervoor is gefaseerd en
gedifferentieerd maaien. Faseren betekent dat je het
1x per jaar maaien verspreidt over deels in mei, deels
in augustus. Differentiëren betekent variëren in maaihoogtes en in maaifrequenties. Bijvoorbeeld het siergazon maai je 25 keer per jaar op 3 cm. Hoogte en een
boomgaard 5x op 7 cm. hoogte. Om insecten en andere
kleine dieren te laten overleven, zul je zoveel mogelijk
afgestorven kruidenvelden en wateroevers niet meer
na de langste dag moeten maaien. Minimaal 1x per 2
jaar maaien is in Nederland voldoende om een vegetatie
kruidachtig te houden.
In dit kruidenbeheer probeer je met maaimachines na te
bootsen wat ‘normaal’ een graasdier als graaspatroon
laat zien. Een paard bijvoorbeeld vreet sommige plekken
die hij het lekkerst vindt elke dag af, als daar niks meer
te halen is, dan zoekt hij het op de overige plekken. En
het paard heeft een vaste latrine, waar de poep zich
verzamelt. Zo ontstaat er in dit paardenlandschap een
siergazon, kruidenvegetatie en ruigte. Zo is ook een golfbaan opgebouwd, afgeleid van het paardenlandschap.
Daarnaast mag de stadsbewonende mens geen overlast ondervinden van de natuur in de stad. De mens
tolereert niet elke wilde plant of wild insect. Echter hoe
natuurlijker je de stadsomgeving kunt inrichten, hoe
meer soorten planten en dieren er kunnen groeien en
hoe minder overlast je dan als mens hebt, omdat er geen
plagen voorkomen. Want plagen krijg je doordat één
soort geen natuurlijke vijanden heeft. Kijk naar de eikenprocessierups. Dat is voedsel voor koolmeesjes. Maar
dan moet je wel zorgen dat die koolmeesjes voldoende
nestruimte krijgen.

Kennis van de gebruikers van een park, voldoende
planten- en dierenkennis, inzicht in architectuur en
verkeersveiligheid (zichthoeken), enz. Bij de Engelse
landschapsstijl zijn organische lijnen belangrijk en hoor
je rekening te houden met de zichtlijnen. Daar hoort
een andere lijn van maaien (zgn. maaikromme’s) bij
dan bij een barokke laanstructuur, waarbij meestal in
rechte stroken variabel gemaaid wordt. Je moet vooral
ook weten hoever je kunt gaan met het ‘teruggeven’
van siergroen aan de natuur. Dat is een kwestie van
uitproberen en gewenning. Acceptatie van de openbare
ruimte, en dus ook een natuurlijk beheerd park, kun je
afmeten aan de mate van hoe het park gebruikt wordt
waarvoor het bedoeld is. Een beperkte hoeveelheid
zwerfvuil moet je in elk park regelmatig opruimen. Wordt
het park gebruikt als stortplaats, wordt er beplanting
vernield, laten mensen overal de honden poepen, of
gaan de buurtbewoners zelf de ‘wilde bende’ ‘netjes’
maaien (‘omdat de gemeente het niet doet’), dan weet
je dat het misschien toch wat overzichtelijker gemaakt
moet worden. Echte natuur begrijpt een stadsbewoner
wel, maar niet altijd als het voor de voordeur verschijnt.

Voorlichting
Kennis en waardering van natuur en milieu begint
natuurlijk al bij de opvoeding en goed onderwijs. Veel
van de onduidelijkheid over natuur in de stad kun
je oplossen en geaccepteerd krijgen door actief en
bestendig de gebruikers van de openbare ruimte te informeren via lezingen, cursussen en excursies. En vooral
ook de gebruikers actief betrekken bij de planvorming
en aanleg helpt enorm. Ontwikkel een natuurpark vóór,
maar vooral ook dóór de gebruikers. Ook het routinematige beheer kun je goed door maatschappelijke organisaties of door buurtbewoners laten uitvoeren. Als de buurt
zelf regelmatig het zwerfvuil opruimt, dan is de sociale
controle ook groter.

Succesvol maaibeheer van de kruidenlaag is dat de
uitvoerende maaier voldoende omgevingsbewust is.
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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
Aqua Comfort - Karst Rodenstein
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?
Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus Almelo?
Meld u aan via www.natuurhusalmelo.nl/vrienden.

Wie werken mee aan
Natuurhus Almelo?
Kijk op www.natuurhusalmelo.nl > organisatie voor
meer informatie over het bestuur en de verschillende
betrokken werkgroepen.

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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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.ivn.nl/afdeling/almelo

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.

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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