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Neowise
Op een heldere avond stap ik met m’n zoon Ramon (11) 
in de auto en rijden de landerijen in. We zoeken een plek 
zonder lichtvervuiling en een vrije horizon. Als we na een 
tijdje rondrijden op een verlaten weg komen waar we de 
noordelijke horizon kunnen zien stoppen we. Vlak bij een 
boerderij zoeken we de komeet nog eens op met onze 
verrekijker en jawel, daar is komeet Neowise! De wolken 
die zo nu en dan spelbreker waren maken de foto uitein-
delijk misschien wel nóg mooier! 

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwik-
kelingen? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief van de 
Stichting Natuurhus Almelo.  
Aanmelden kan via secretaris@natuurhusalmelo.nl, 
0546 812 849

Colofon:
Het Natuurhusblad is een gezamenlijke uitgave van:
AstronA, Imkersvereniging ‘t Iemenschoer, IVN,  
Groei & Bloei, KNNV en NIVON

Oplage: 900 exemplaren

Uitgave: September 2020

Redactiewerkgroep: Geesje Vinke - Edwin Sarink - 
Annemarie van Hofwegen - Ellen Rodenstein -  
Yvonne Kuiphuis - Ron Poot 

Eindredactie: Maartje Ahne, StraC Communicatieadvies

Vormgeving: Jos van het Reve, 
Weidevogel Reclameproducties

Drukwerk: Blad.nl

Heeft u een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact 
op via info@natuurhusalmelo.nl. Sluitingsdatum kopij 
voor het volgende nummer is 26 oktober 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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Droogte 
Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo

Ecohydroloog Flip Witte in de Volkskrant van 8 augustus j.l.: “Nederland gebruikt teveel grond-
water (meer dan 200 miljoen kuub in 2018). Wat voor de landbouw wordt gebruikt, wordt de 
natuur onthouden en dat levert veel schade op. Zonder gewijzigd beleid, is meer verdroging te 
voorzien.” Hij pleit voor een prijs op beregening om dit enigszins te kunnen beteugelen, maar 
voorziet grotere problemen de komende jaren.

De afgelopen weken zag ik in het Doepark de strijd van 
onze vrijwilligers tegen de hittegolf om toch maar de 
kwetsbare planten, struiken en bomen genoeg water 
te kunnen geven. Met de handpomp lukte het niet om 
voldoende water naar boven te krijgen en een aggregaat 
moest uitkomst bieden, maar bleek niet aan te slaan. De 
‘waterploeg’ geeft echter nooit op en natuurlijk is het 
gelukt om de meeste planten van verdroging te redden.

De parallel is de jarenlange worsteling die de Stichting 
Natuurhus Almelo heeft moeten voeren om nu eindelijk 
te kunnen bouwen in het Doepark. Twee Colleges die 
er allebei andere (positieve) gedachten op nahielden,  
een vervuilde bodem bij het uitgraven van de natuur-
speelplaats met beekloop, PFAS in de bodem waardoor 
werkzaamheden moesten worden uitgesteld, de stikstof-
problematiek, de door Covid-19 gemiste financieringen, 
enz. Maar net als de vrijwilligers in het Doepark, is het 
Natuurhus niet meer weg te krijgen. Als er een keer iets 
wortelt in ons hoofd, dan is het net de Japanse Duizend-
knoop. 

Bouw is gestart
En inmiddels is het zover, de bouwwerkzaamheden zijn 
10 augustus gestart. Aannemer Löwik is aardig gevor-
derd met het karkas van het paviljoen. Daarna hebben 

we u nodig, want volgens planning gaat een grote groep 
vrijwilligers aan de slag met het plaatsen van de prefab-
wanden, het maken van het dak, de beplanting op het 
groene dak aanbrengen, enz.

Vrijwilligers nodig
We hebben uw hulp nodig om andere aardige, 
betrokken vrijwilligers te ontmoeten, omdat we met 
iets moois bezig zijn voor alle inwoners van Almelo en 
omgeving. U bepaalt uw eigen inzet (enkele uurtjes, een 
halve dag of meer, alles mag) en dag van de week (ook 
op zaterdag wordt gewerkt).

De zaai- en maaiplannen die Martin Mulder (Groenad-
vies) heeft bedacht voor het Doepark moeten er in ieder 
geval voor zorgen dat de bodem vocht blijft vasthouden, 
dat het water blijft stromen, zodat de kinderen kunnen 
blijven spelen. Wel willen we ze in de toekomst graag 
meenemen om hen te vertellen over water en hoe we 
daar mee om moeten gaan. Maar dat is voor een andere 
keer. 

Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op met 
Hans van Gerwen en/of Martin Peeters via park@natuur-
husalmelo.nl.

In Memoriam 
Cok Bak: een bevlogen mens

Jenny van Dorsten, IVN Almelo

Al jong werd Cok (C.J.M.) Bak, oud-docent biologie, geraakt door de natuur. Op 13-jarige leeftijd 
werd hij zich bewust van de natuur, waardoor hij er als door een wonder ineens voor openstond. 
Dat zorgde ervoor dat hij alles wat de natuur betrof, als een spons opzoog. De basis voor zijn 
ideaal om het aan anderen door te geven. Cor Bak heeft de eerste natuurgidsencursus van het 
IVN in Almelo gegeven. Inmiddels meer dan 50 jaar geleden.

Zijn carrière als docent 
volgde niet een vanzelf-
sprekend pad. Hij groeide 
op in Utrecht. Ging op 
zijn 16e werken bij een 
verzekeringsmaatschappij, 
dook onder in de oorlog 
vanwege de Arbeidseinsatz 
op verschillende adressen. 
De laatste in Slagharen. 
Hij kende deze streek toen 
dus al een beetje.  
In 1941 begon hij aan zijn 
natuurjournaal, dat heeft 
hij 78 jaar bijgehouden. 

Na de oorlog ging hij weer 
werken bij de verzeke-
ringsmaatschappij, maar 
het kantoorleven sprak 
hem niet aan. Hij ging 
werken bij uitgeverij 
Spectrum.  
Ondertussen kreeg hij verkering en tijdens een vakantie 
met zijn meisje op de Veluwe kreeg hij, zoals hij het zelf 
zegt: “als door een wonder een, zoals je het wel eens 
hoort of in oude verhalen leest, een roepstem van boven 
die hem ingaf om tegen zijn meisje te zeggen: “Weet je 
Greetje, ik zou eigenlijk best onderwijzer willen worden.” 
Als zij toen gezegd had, vertelt hij: “Hoe haal je het in 
je hoofd, we hebben nu zes, zeven jaar verkering. Het 
wordt tijd dat we het geld bij elkaar hebben (om te 
trouwen)!” Maar dat zei ze niet. Ze zei: “Moet je doen!” 
En zo gebeurde het.

Hij deed de versnelde opleiding van de toenmalige 
kweekschool en kon aan de slag aan de lagere school in 
Borculo via de Leo Stichting. Het jonge stel kon trouwen, 
want er was daar een huis beschikbaar.  

Maar na een tweetal jaren 
manifesteerde zich de 
oude droom om biologie 
te studeren. Dat kon 
destijds alleen aan de 
universiteit.  
Het jonge gezin verhuisde 
naar Renkum en Cok 
Bak reisde, vaak met de 
brommer naar en van 
Utrecht. Hij werd buiten-
gewoon gesteund door 
zijn vrouw, die de zorg 
voor de kinderen op zich 
nam en fungeerde als een 
soort ‘repetitrix’ tijdens de 
studie.

In Oldenzaal kwam hij 
in 1957 als onbevoegd 
docent het middelbaar 
onderwijs binnen. Toen 

de bevoegdheid een feit werd ging hij naar het Pius X in 
Almelo. Met een omweg via het Erasmus kwam hij bij 
Twickel, een afsplitsing van de Grundel. Een jonge school 
in de aanloopfase. Veel jonge leraren. Hij was de oudste 
op de rector na. Hier maakte hij de bewogen jaren zestig 
en zeventig mee, in goede zin. Er gebéurde wat in het 
onderwijs.

De groep van de eerste natuurgidsencursus die hij gaf, 
herinnert hij zich als de leukste, mooiste, aardigste club 
die hij ooit heeft gehad. Albert Eshuis en Jan Tuttel 
noemt hij. “Oh, wat waren die fanatiek!” Zijn leefwereld 
is de laatste jaren sterk fysiek beperkt, hetgeen hij heeft 
betreurd, maar zijn geest was vitaal en de verwondering 
is er altijd nog geweest. 

Cok Bak is 95 jaar geworden.
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Twee kersen op de taart
Mirna Jansen, IVN Almelo 

Een paar uurtjes in het veld rondstruinen, waar dat dan ook mag zijn. Met de camera, want die 
mag niet ontbreken om de natuurbeleving of waarneming vast te leggen en later thuis de foto’s 
te bekijken en er dan nog weer even opnieuw van te genieten. Regelmatig lekker alleen op pad 
of samen met Henri.

Altijd genietend van alles wat er groeit, bloeit en natuur-
lijk vliegt. Dat kan een vogel zijn, een vlinder, libel of wat 
anders wat je oog of oor ‘vangt’, of gewoon om je heen 
kijken en genieten van de natuur van het landschap waar 
je bent. Tussendoor een appeltje, een slokje drinken en 
dan weer verder …

Genieten in het Agelerbroek
Zo ook deze middag, Tweede Pinksterdag. We waren 
heerlijk neuzend langs een bosrand in het natuurgebiedje 
Agelerbroek. Op de achtergrond miauwde een buizerd, 
cirkelend in de lucht, er vlogen bruine korenbouten en 
gewone oeverlibellen, die aardig actief waren met de 
aangename temperatuur. Af en toe streken ze even 
neer en boden ze zo een fotomomentje. Verder enkele 
dagvlinders, verschillende bijen en andere insecten, zoals 
een paar soorten boktorren. 

Bont dikkopje 
Iets verderop, bij een bloeiende braamstruik, zag ik een 
kleine vlindersoort. Ik liep er stapje voor stapje naar toe 
om die niet te verstoren. Wat is dat toch? Wat een leuke 
soort! Ik kon het me zo niet herinneren, dat ik die ooit 
eerder gezien had. Niet vergeten nu foto’s te maken. 

Prachtig, wat een tekening. Ik wil dit Henri laten weten, 
maar waar is hij? Geen gehoor per 06, dan er maar even 
naar toe. Oh, prachtig, dat is een bont dikkopje! Ik zei, 
wellicht zit die er nog, samen weer naar de plek, en ja, 
daar zat die nog steeds. Wat kun je daar blij van worden, 
zoiets moois en bijzonders te mogen zien en vast te 
leggen! 

Daarna weer verder en zowaar ging er een bont dikkopje 
dichtbij op een blad zitten. Verplaatst, denk je, dus even 
teruggelopen, maar daar zat nr. 1 ook nog. Dus zomaar 
een tweede exemplaar, prachtig! Daar bleef ik nog even 
op m’n knie vlakbij zitten, om nog een paar andere foto’s 
te maken.

Bessenglasvlinder
En zo ineens, terwijl ik door de zoeker keek, was er 
‘iets’ anders onder het bont dikkopje gaan zitten en dat 
fotografeerde ik erbij mee. En, dat bleek weer iets bijzon-
ders, een bessenglasvlinder. Echt bijzonder zo’n mooie 
wespvlinder als toegift! Je kunt het nooit van tevoren 
verzinnen, wat voor waarnemingen je doet, maar deze 
Tweede Pinksterdag gaf me ‘twee kersen op de taart’!
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Nieuw in de groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo

Dorrestijns natuurgids 

Auteur: Hans Dorrestijn 

De schrijver is een echte vogelaar, 
maar is eigenlijk geïnteresseerd 
in alle dieren. Zelf zegt hij: “Mijn 
vogeldag is pas echt goed als 
er een vos voorbij komt. Mijn 
vakantie begint pas echt, als ik 
oog in oog sta met een parelha-
gedis of een gele rombout (een 
soort libel). Hans heeft voor dit 
boek een keuze gemaakt uit de 
fauna van Europa. Dieren met 
apart gedrag of een rare naam. 

Kortom, allemaal een beetje vreemde ‘vogels’ dus.

Per dier vindt u een kleine foto en een korte feitelijke 
beschrijving in dit boek. Daarnaast wordt er bij elk dier, 
op zeer droog humoristische manier, een persoonlijke 
belevenis van de schrijver beschreven. Een heel leuk boek 
om te lezen. Achterin staan alfabetische registers per 
diersoort. Een boek voor heel wat uurtjes leesplezier en 
je steekt er ook nog eens heel veel van op!

Het slecht weer boek

Auteurs: Jo Schofield  
en Fiona Danks

Je hoeft niet binnen te zitten 
wanneer het nat, winderig 
of koud is. Slecht weer is 
een prachtige gelegenheid 
om, gehuld in warme en 
waterdichte kleren, naar 
buiten te gaan en plezier 
te maken. Ga op jacht en 
vind de dieren die naar 
buiten komen als het 
regent. Voel de wind om 
je oren suizen en vang de vallende 
bladeren. Neem je camera mee de natuur in en maak 
prachtige foto’s bijvoorbeeld van regendruppels in een 
spinnenweb. Dit zijn maar een paar van de 72 opwin-
dende, grappige en creatieve ideeën in dit boek. Duide-
lijke beschrijving per activiteit, wat je voor deze activiteit 
nodig hebt aan materiaal en indien van toepassing veilig-

heidstips. Dit alles vergezelt van mooie duidelijke foto’s. 
Een aanrader voor volwassenen om leuke activiteiten 
met de kinderen te doen en eventueel zelf te lezen/
gebruiken door kinderen vanaf 9 jaar.

Mijn groot planetenboek

Boek met verrassende informatie over van alles wat 
er in ons zonnestelsel en daarbuiten te vinden is. Ook 
wordt er aandacht besteed aan techniek in de ruimte 
(ruimtestations, satellieten etc.). Duidelijk uitgelegd, 
mooie grote foto’s en grappige tekeningen. Onderaan 
elke bladzijde staan enkele multiple choice vragen. De 
antwoorden staan in de tekst 
daarboven. Hebben de kinderen 
het goed gelezen of moeten ze 
het nog even weer opzoeken? 
Een hele leuke manier om veel 
op te steken over dit onderwerp. 
Geschikt voor kinderen vanaf 
ongeveer 9 jaar. Eventueel 
ook om samen met jongere 
kinderen te bekijken/lezen.

De grote ruimte-
atlas voor kinderen

Dit boek behandelt de ontstaansgeschiedenis van 
de aarde, ons zonnestelsel en de melkweg. Er wordt 
antwoord gegeven op de vraag wat de maan met eb 
en vloed te maken heeft, wat meteorieten en astero-
iden zijn. Welke sterrenbeelden zien we langs de hemel 
voorbijtrekken? Met deze atlas begint een spannende en 
leerzame reis door de oneindige verten van het heelal.
Duidelijke tekst, mooie 
afbeeldingen. Achterin 
het boek staat een over-
zicht met jaartallen en 
bijbehorende gebeurte-
nissen over het ontstaan 
van het heelal en de 
ontwikkeling van het 
ruimteonderzoek. Op 
de omslag staat voor 
kinderen vanaf 8 jaar, 
maar dit boek is eerder 
geschikt voor kinderen 
van 11 jaar en ouder.

  Gestreept  
nestzwammetje

Ron Poot, KNNV 

Weet je ergens houtsnippers te liggen? Ga dan daar eens op zoek naar paddenstoelen! Er 
groeien vaak allerlei zwammen. Eén van de interessante soorten die je tegen kunt komen is het 
gestreepte nestzwammetje. Een heel klein dingetje met goede schutkleuren, dus wel even flink 
speuren voor je hem vindt. De foto is gemaakt bij ons eigen Natuurhus aan de Deldensestraat, 
op het houtsnipperpaadje langs het geluidsscherm. Kijk goed waar je loopt, er groeien vaak nog 
meer houtsnippersoorten. 

Het nestzwammetje lijkt op een nestje. Als de zwam 
open is, zie je er zelfs een viertal eieren in liggen. De 
binnenwand van het nest is gestreept, vandaar de naam 
gestreept nestzwammetje. De variant zonder striping 
bestaat ook: het bleek nestzwammetje. 

Het is erg leuk om de verschillende stadia van de nest-
zwammetjes te bekijken. Op de foto zie je ze allemaal 
bij elkaar. De jonge zwammen zijn gesloten, het zijn nog 
bruine stekelige bolletjes, het lijken wel beukennootjes. 

Bij rijping begint de bom te barsten en zie je een wit vlies 
verschijnen. Op enig moment scheurt dit vlies open en 
dan zie je 3-5 eitjes liggen in de bekervormige zwam. 
Deze eitjes heten in werkelijkheid peridiolen en zijn in 
feite sporendoosjes. Bij rijpheid gaan ze open en liggen 
de sporen open en bloot, klaar om verspreid te worden. 
Regendruppels die in het bekertje vallen, spatten daar 
uiteen en nemen de sporen mee. Zo is de voortplanting 
geregeld!
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Ik lust 
  geen honing 

Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer 

Niet vaak, maar toch met enige regelmaat, kom ik mensen tegen die zeggen dat ze geen honing 
lusten. Als ik erop doorvraag, blijkt dat het veelzijdige gebruik van honing, anders dan bijvoor-
beeld op je brood smeren of in de yoghurt doen, dan niet bekend is. Daarnaast vinden ze het 
soms vervelend dat vloeibare honing kan kristalliseren, versuikeren in de volksmond, en moet je 
het dan weggooien? Ik schrijf soms, want bij mijn presentatie in een verzorgingstehuis kwam er 
een bejaarde dame naar me toe en zei met een twinkeling in haar ogen dat ze de versuikerde 
honingkristallen op haar tong heerlijk vond!

En gekristalliseerde honing weggooien, is natuurlijk 
helemaal niet nodig. Zoals het etiket aangeeft mag je 
honing tot maximaal 40 graden verwarmen. Nee, niet in 
de magnetron, maar in warm water (au bain-marie) of in 
de oven. Het wordt dan weer helemaal vloeibaar en de 
enzymen in de honing blijven werkzaam.

Wil je net als de bejaarde dame genieten van de gekristal-
liseerde honing, dan is dat ook prima. Dat heeft dezelfde 
kwaliteit als vloeibare honing. Ook de in het kader 
beschreven créme-honing die sommige imkers maken 
door honing veel te roeren en/of te enten geniet waar-
dering. Créme-honing bestaat na het roeren uit kleine 
gelijksoortige kristallen, waardoor het smeerbaar blijft.

Houdbaarheid 
Honing is, mits het vochtgehalte 17% of lager is,  
maximaal 2 jaar houdbaar als tafelhoning (NVWA). En 
om zeker te stellen dat de oogst van de honing een laag 
vochtgehalte heeft, moet de imker bij voorkeur alleen 
verzegelde of ‘stootvaste’ honing slingeren. 

Stootvast wil zeggen dat er geen honing uit de raat sput-
tert als je er een tik op geeft. Hij/zij moet de honing  
in een droge ruimte bewaren, met een temperatuur die 
lager is dan 15 graden Celsius en de honing een zalfach-
tige consistentie geven. 

Recepten
Natuurlijk kun je honing puur natuur eten, maar het 
is ook als ingrediënt te gebruiken, bijvoorbeeld bij het 
maken van een saladedressing of in een marinade of 
om mee te bakken. Maar wil je het in een gerecht of 
anderszins gebruiken waarbij de honing meer dan 40 
graden wordt verhit, dan weet je dat het geen honing 
meer is, maar dat je het hebt gedegradeerd tot suiker-
vervanger. Wat natuurlijk wel heel smakelijk is. Honing 
die onder andere een hogere verhitting heeft ondergaan 
of ouder is als 2 jaar, wordt ook wel bakkershoning 
genoemd en ook onder die naam verkocht. Het is honing 
die niet volledig aan de criteria voor tafelhoning voldoet. 
Maar deze honing kan dan nog steeds als ingrediënt bij 
bijvoorbeeld bakken of koken gebruikt worden. 

Niet om in te nemen?
Honing is voor de meest uiteenlopende doelen te 
gebruiken. Als medicijn om in te nemen, zoals ik ook in 

mijn vorige artikel ‘corona, honing en propolis’ in het 
Natuurhusblad van juni 2020 beschreef. En een lepel 
bij keelpijn of kriebelhoest doet wonderen. Ook vinden 
mensen met hooikoorts steeds meer de imker in hun 
woonomgeving. Zij kopen daar de honing om het jaar 
rond regelmatig honing te consumeren om uiteindelijk 
de hooikoorts de baas te zijn. Maar honing wordt ook 
gebruikt voor het verbinden van wonden bij mensen 
met diabetes. Zie ook www.tubantia.nl/almelo-e-o/
honing-is-van-grote-waarde-in-het-ziekenhuis- 
almelo~a1d8915f

Het voert te ver om alle toepassingen van honing hier 
te benoemen, maar ik hoop dat het beeld van honing 
hiermee iets is bijgesteld, ook voor mensen die het niet 
lusten.
Bijen verzamelen volgens de schrijver Chris Simoens: 
niets anders dan druppels gestold zonlicht ‘tranen van de 
zon’ die ze verwerken tot genezende honing.

Het kristallisatiegedrag van honing is afhankelijk van 
het glucose- en fructosegehalte, het vochtgehalte en 
de temperatuur. Glucoserijke honingsoorten kristalli-
seren altijd uit, hetzij in z’n geheel bij zeer veel glucose 
(koolzaadhoning), hetzij als laagje bij middelmatig 
glucosegehalte (lindehoning). Fructoserijke honings-
oorten kunnen jarenlang helder blijven (acaciahoning). 
Factoren die kristallisatie kunnen remmen zijn: hoog 
vochtgehalte, hoog fructosegehalte, verwarming en 

verwijdering van pollen en andere deeltjes (toegepast 
in de VS, in de Europese Unie over het algemeen niet 
toegestaan!).
Factoren die kristallisatie versnellen en zalfachtige 
honing opleveren zijn: roeren van de honing gedu-
rende 3 dagen 5 minuten per dag, of enten met 
zalfachtige honing (circa 5%, zelfde procedure)  

bron: Honingcursusboek op www.bijenhouders.nl
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Kleur in de herfsttuin
Giny de Jong, Groei & Bloei 

Ik verbaas me elk jaar weer, over hoe lekker en mooi het najaar kan zijn. Onverwacht warme 
dagen in september en oktober, soms wel 25 graden. Dat prachtige strijklicht met een klein 
beetje heiigheid in de lucht. Spinnenwebben die weer zichtbaar worden door het vocht.  
De aardse geuren van het najaar. 

Het najaar begint voor mijn gevoel echt in de eerste 
week van september. Altijd komt dat liedje van Neil 
Diamond dan weer bij me op: September Morn (ja klopt, 
je moet er een bepaalde leeftijd voor hebben om dat 
liedje te kennen…). De weemoed die het liedje uitstraalt, 
het einde van die heerlijke zomer; de warmte van de 
melodie die je terugziet in de gloedvolle kleuren van de 
herfst. En dan sta je ‘s morgens tijdens de wandeling 
met de hond voor een uitgestrekt weiland in de zon en 
daar parelen de druppels van de ochtenddauw aan elk 
grassprietje. Dat is toch mooi!

In de tuin is het net zo genieten geblazen. Laatbloeiende 
Salvia’s die onophoudelijk doorgaan, zoals de paarse 
Salvia ‘Amistad’ en de hemelsblauwe Salvia uliginosa. 
Echinacea’s (zonnehoed), Rudbeckia’s (ook zonnehoed) 
en Heleniums (zonnekruid) trekken nog veel bijen en 
hommels; elke dag wordt er een randje van de ‘hoedjes’ 
bestoven. 

Persicaria amplexicaulis is er in allerlei tinten wit, roze en 
rood en dagelijks komen er nieuwe aartjes bij. Verbena 
bonariensis (IJzerhard) bloeit in een zee van lila, staat fier 
rechtop door de vierkante stelen en haalt wel een hoogte 
van ruim twee meter. Staat de zon erop, dan zitten ze 
vol vlinders. Zijn zusjes Verbena officinalis ‘Bampton’ en 
Verbena ‘MacDougalii Lavender Spires’ kunnen er ook 
wat van, je kunt ze op ooghoogte bewonderen. En uiter-
aard mogen we de asters niet vergeten; lage en hoge, 
met grote en kleine bloemhoofdjes, woekerend en niet 
woekerend…

De eenjarigen maken er een laat feestje van: Leonotis 
leonurus, de Leeuwenoor heeft inmiddels her en der de 
drie meter bereikt; etage na etage klimt hij omhoog met 
steeds een oranje bol ertussen als blikvanger. Persi-
caria orientalis, ook wel ‘Kiss-me-over-the-garden-gate’ 
genoemd, maakt lange hardroze aren die als watervalle-
tjes aan de plant hangen. Cosmos bippinatus (Cosmea) 

heeft inmiddels hele bossen van planten gemaakt en als 
je de uitgebloeide er steeds netjes uitknipt, gaan ze door 
tot aan de vorst. Zonnebloemen bieden een uitstekend 
maaltje aan de meesjes. En hou je van bloemen op de 
vaas, dan heb je ongetwijfeld Dahlia’s in de tuin. Hoe 
meer je plukt, hoe meer ze bloeien, dus dat komt mooi 
uit.

Later in het najaar heb je nog alle bomen met herfst-
kleur: Malus, het sierappeltje met prachtige herfsttinten 
èn met gekleurde appeltjes. Krenten (Amelanchier), 
Viburnum (Sneeuwbal) en Acer palmatum (Japanse 
esdoorn) met felrood blad: prima bomen en heesters 
voor kleine tuinen.

Kortom, er valt veel te genieten in de herfst en daar 
word ik nu in de zomer al blij van. September morning 
still can make me feel that way…
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 Ruimtepuin 
in soorten en maten
Kometen en meteoroïden

Edwin Sarink, AstronA

In december 2009 werd de Widefield Infrared Survey Explorer (WISE) gelanceerd. Het is een infra-
rood ruimtetelescoop. De oorspronkelijke missie was 99% van de hemel in het infrarood in kaart 
te brengen door iedere sectie minstens 8 keer te fotograferen om zodoende de nauwkeurigheid 
te vergroten.

<< Komeet Neowise, 22 juli 2020, foto: Edwin Sarink

de lucht voor de meteoroïde sterk samengeperst wordt 
en hierdoor enorm verhit. De meteoroïde gaat smelten 
en verliest materiaal. De stenen zelf zullen meestal 
‘verdampen’ door de hitte, ver voordat ze het aardop-
pervlak kunnen bereiken. Het oplichtende spoor aan de 
hemel dat men ziet zijn moleculen uit de atmosfeer en 
van de meteoroïde die door de hitte uit elkaar geslagen 
worden, waarna hun atomen geïoniseerd worden. We 
zien aan de hemel een lichtspoor oftewel een meteoor.

Soms is een meteoroïde zo groot dat deze niet in de 
atmosfeer verdampt, maar als een brok of in meerdere 
brokstukken op de aarde terecht komt. De meteoroïde bij 
Tsjeljabinsk in 2013 had een omvang van enkele tien-
tallen meters. Het overblijfsel van een meteoroïde die op 
aarde terecht komt, heet een meteoriet.

Perseïden 
Als een komeet op zijn weg naar de zon veel stof heeft 
verloren, dan blijven deze de baan van de komeet volgen.
Ieder jaar zijn er diverse meteorenzwermen te zien. De 
aarde beweegt dan door de baan van stofdeeltjes die de 
komeet heeft achtergelaten. De bekendste meteoren-
zwerm is de Perseïdenzwerm die ieder jaar halverwege 
augustus te zien is. De meteoren lijken uit één punt te 
komen. Dit punt noemt men de radiant.

De Perseïden zijn stofdeeltjes die achter gelaten zijn door 
de in 1862 ontdekte komeet Swift-Tuttle. In1992 werd 
de komeet op zijn reis terug herontdekt. Op woensdag 
12 augustus jl. hebben we met leden van AstronA en 
andere geïnteresseerden op een donkere locatie tientallen 
Perseïden kunnen bewonderen.

Er zijn heel wat meteorenzwermen te zien gedurende een 
jaar. Enkele voorbeelden: 
- Geminiden (4 - 17 december)
- Boötiden (1 - 12 januari)
- Lyriden (14 - 30 april)
- Aquariden (12 juli - 23 augustus)
- Perseïden (17 juli - 24 augustus)

Ionisatie is het proces waarbij een atoom of molecuul 
uit ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of er een 
bijkrijgt, waardoor het verandert in een geladen deeltje, 
ook wel ion genoemd. Ionisatie is geen spontaan proces: 
er is energie voor nodig.

Meer weten over meteoren? Kijk op de prachtige 
site www.werkgroepmeteoren.nl.
Bron: wikipedia, werkgroep meteoren en  
www.nasa.gov. 

Trojanen en planetoïden
Trojanen zijn planetoïden die in een baan om een planeet 
draaien. Ze zijn gevangen door de zwaartekracht van 
de planeet, maar staan op een bepaalde afstand en 
hebben de goede snelheid om niet naar de planeet toe 
te vallen, maar er als het ware voortdurend naast vallen 
(Lagrangepunt). Jupiter heeft veruit de meeste Trojanen, 
maar er bevinden zich ook Trojanen in een baan om de 
aarde. Een planetoïde is een stuk materie die net als een 
planeet in een baan om de zon beweegt.

Komeet
Een komeet wordt vaak omschreven als een vieze 
sneeuwbal. Hij bestaat uit rots, ijs en stof. Kometen 
bevinden zich in een zeer elliptische baan om de zon.  
Als een komeet de zon nadert op ongeveer 5 AE (Astro-
nomische Eenheid = de afstand van de aarde tot de zon, 
ongeveer 150 miljoen km) dan ontstaat er een coma 
(‘haar’). De komeet wordt verhit en deeltjes van het 
oppervlak vervluchtigen. De komeet wordt verder verhit 
en vormt twee staarten. Eén van stof en gas en een 
ionen-staart die bestaat uit elektrisch geladen gasmole-
culen (ionen). De lengte van de staart van een komeet 
kan sterk variëren; van 100 duizend kilometer tot wel 
meer dan 150 miljoen kilometer. Komeet Neowise heeft 
een diameter van ongeveer 5 kilometer. 

Eén van de grootste bekende kometen is de komeet 
Halley, die 8 bij 16 km groot is. Edmond Halley was de 
eerste wetenschapper die de omlooptijd (rondje om de 
zon) van een komeet berekende. Hij voorspelde juist dat 
de komeet in 1758, na 76 jaar, weer terug zou keren.  
De zeer heldere komeet Hale-Bopp was circa 18 
maanden (rond 1997) met het blote oog zichtbaar.

Zonnewind en staart
De staart van kometen zijn altijd van de zon gericht. De 
beroemde natuurkundige Kepler dacht rond 1600 dat 
dat kwam door de druk van zonlicht. Inmiddels weten 
we dat het komt door de zonnewind. Dit is een stroom 
van geladen deeltjes die ontsnapt aan het ‘oppervlak’ 
van de zon. Deze deeltjes hebben een veel hogere 
snelheid (gemiddeld 145 kilometer per seconde) dan de 
komeet.

Meteoroïde, meteoor en meteoriet
Meteoroïden (meteoride) zijn stofdeeltjes, stukjes 
steen of rotsblokken die door de ruimte bewegen. Ze 
zijn voornamelijk afkomstig van kometen. We zien de 
meteoroïde als meteoor als hij de aardatmosfeer binnen 
dringt. Dit binnendringen van de atmosfeer gebeurt met 
zo’n hoge snelheid (gemiddeld zo’n 150.000 km/uur) dat 

Neowise
Tot 17 december 2011 was de WISE telescoop in bedrijf. 
Na een pauze krijgt hij in 2013 een nieuwe missie: 
het opsporen van aardscheerders, oftewel Near Earth 
Objects. Zijn naam werd omgedoopt tot NEOWISE. 
Met de telescoop zijn al vele planetoïden en kometen 
ontdekt. Kometen worden altijd genoemd naar hun 
ontdekker. Vandaar dat de komeet die op 27 maart 2020 
ontdekt is, Neowise (C/2020 F3) heet. 
Wekenlang was de komeet zichtbaar met de verrekijker 
en het blote oog. In geen jaren was er zo’n prachtige 
komeet te zien die de gemoederen zo bezig hield.  

In de media was er ook de nodige aandacht voor. Veel 
amateurs en professionals hebben opnames gemaakt. 
Neowise schijnt over 7.000 jaar weer terug te keren. 

Bruine dwerg
Ook zijn er met de telescoop voor het eerst een bruine 
dwerg en aardgebonden Trojanen waargenomen en 
heeft WISE tienduizenden planetoïden ontdekt. Een 
bruine dwerg is een hemellichaam met een massa die 
kleiner is dan een ster, maar groter dan een gasreus.  
De kleur is niet bruin, maar rood. Echter, de naam rode 
dwerg was al vergeven, vandaar.
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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
Krikkenhaar: Krikkenhaar 11, Bornerbroek
‘t Maatveld Tusveld 31-33, Almelo 
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

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, patch-
work/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 ster-
renkunde 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 de contactpersoon uit de activiteitenkalender. Dit nummer kunt u ook 
bellen voor nadere informatie. Tenzij anders vermeld, is het verzamelpunt: zwembad het Sport-
park 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.

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

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!

Online-avond over de maan
AstronA organiseert op 24 september 2020 een online- 
avond over de maan. Via een inlog kunnen mensen die 
willen deze avond live beelden met commentaar volgen 
via internet. 

Kijk ook op www.AstronA.nl. 

Nacht van de Nacht
Dit jaar vindt de Nacht van de Nacht plaats op  
24 oktober 2020. Het exacte programma volgt, maar 
we kijken in elk geval naar de sterren bij helder weer.

Meer weten?  
Kijk ook op www.nachtvandenacht.nl.
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 Zeepkruid 
(Saponaria officinalis)

Wiepke van de Vliet, IVN Almelo

Een paar jaar geleden ontdekte ik in een Brabants bos een voor mij heel bijzondere plant met 
roze bloemen. Deze plant kende ik niet. Ik zocht in mijn flora-boekje en stuitte op de naam 
‘zeepkruid’. Sindsdien staat hij in onze tuin en bloeit deze plant ook nu weer volop. 

Vroeger is zeepkruid waarschijnlijk ontsnapt uit tuinen 
in het Middellandse Zeegebied. Ook werd de plant 
door monniken meegenomen naar het noorden en 
daar in kloostertuinen aangeplant. De plant verspreidde 
zich verder langs beken, rivieren, wegen en duinen. In 
Nederland is de plant te vinden op zand-, klei- en soms 
kalkachtige grond.

Bloeitijd
Zeepkruid bloeit in het tweede jaar van juli tot oktober. 
De plant heeft een bruinrode, kruipende wortelstok, 
waaruit in het voorjaar forse rechtopstaande, vertakte, 
roodachtig groene, donzig behaarde, 30 tot 80 cm 
lange stengels komen. De onderste bladeren zijn kort 

gesteeld, de bovenste zijn zittend. Ieder blad heeft 3 tot 
5 nerven. In de bladoksels komen vaak dichte bosjes van 
kleine blaadjes tot ontwikkeling. De bloemen staan in 
dichte trossen van 5 tot 7 bleekroze (soms witte of rode) 
bloemen in de bladoksels en aan de uiteinden van de 
stengels. De bloem heeft 10 meeldraden en 2 stijlen. De 
doosvormige vrucht is eivormig met talrijke bruine zaden.

Op de heerlijk geurende bloemen komen vooral nacht-
vlinders af, want die hebben een tong, die lang genoeg 
is om bij de nectar te komen die diep in de bloem ligt. 
Sommige andere insecten met een korte tong, zoals 
aardhommels, bijten een gaatje in de zijkant van de 
bloem om zo bij de nectar te komen. 

Wasmiddel
Zeepkruid behoort tot de anjerfamilie. De geslachts-
naam Saponaria is afkomstig van het Latijnse woord 
sapo (=zeep). Wanneer je stukjes wortel in water schudt, 
dan ontstaat er een zeepachtig schuim. Zeepkruid werd 
vroeger in kloostertuinen aangeplant om te gebruiken 
als wasmiddel. Door het hoge saponinegehalte ontstaat 
er een schuimende vloeistof als men de fijngewreven 
groene delen of wortelstok kneust en in water kookt.  
De bloemen werden onder andere gebruikt om fijne 
stoffen (wol en zijde) te wassen en vetvlekken uit de 
kleren te verwijderen. 

Vooral in Europa wordt zeepkruid nog steeds als 
reinigingsmiddel gebruikt. In huizen en musea worden 
zeepkruidextracten gebruikt voor het reinigen van 
wandkleden, gobelins, schilderijen en meubels. De 
wortels worden als houtzeep gebruikt bij het wassen 
en bleken van soorten textiel, die geen zeep verdragen. 
De plant wordt soms ook in tandpasta en mondwater 
verwerkt. Als de plant in shampoo wordt verwerkt, is het 
te gebruiken bij broos haar en als huidlotion. Er wordt 

beweerd dat het kruid ook een prima middel is om in 
bier een betere schuimvorming te krijgen. 

Geneeskundig kruid
De soortnaam officinalis geeft aan dat het kruid in de 
geneeskunde veel gebruikt werd. De wortelstok werd 
vier eeuwen voor onze jaartelling al door Hippocrates als 
geneeskruid gebruikt. Zeepkruid is slijmoplossend, bloed-
zuiverend, aansterkend, urine- en zweetdrijvend, stoel-
gang bevorderend, pijnstillend, stimuleert trage levers en 
wekt braken op. Vroeger werden zeepkruid-kompressen 
gebruikt bij irriterende huidaandoeningen (jeuk, eczeem, 
puisten, pestbuilen, knobbels, herpes, acne, psoriasis, 
etc.). De in water geweekte bladeren zijn heilzaam in 
gevallen van reumatiek, jicht en het losmaken van het 
taaie slijm in de bronchiën (bij hoest en bronchitis) en het 
gunstig beïnvloeden van de stofwisseling. Ook verdrijft 
het kruid vrouwenkwalen en helpt zwakke, kouwelijke 
mannen weer op de been.

In 1811 gelukte het Buchholz (kruidkundige) om uit 
zeepkruid een stof te isoleren, die hij saponine noemde. 
Deze stof behoort tot de glycosiden en bevindt zich in 
alle delen van de plant. Het is een giftige stof en kan 
spierverlammingen en afbraak van de rode bloedlichaam-
pjes veroorzaken. Dus je moet nooit een te grote dosis 
nemen!

Legende
Een oude legende vertelt ons dat de plant zeepkruid is 
ontstaan uit het badwater van de Griekse godin Aphro-
dite, godin van de liefde en vruchtbaarheid, toen zij 
een bad nam na aangeraakt te zijn door haar met roet 
besmeurde echtgenoot, de vuurgod Hephaetus.

Mac
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Ju�rouw Jansen
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Alan Red
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Vanaf eind september, wanneer het al wat kouder wordt, 
poten we massaal tulpen, narcissen, hyacinten etc. in 
onze tuinen om in het voorjaar weer van de prachtige 
kleuren te kunnen genieten.

Gif in reguliere bollenteelt
Het spuiten met landbouwgif op de Nederlandse bollen-
velden gebeurt in hoge concentraties en er worden 
nog steeds stoffen gebruikt die al sinds 2013 verboden 
zijn, zoals formaldehyde. Van alle landbouwproducten 
worden de bloembollen het meest gespoten.

Omwonenden worden veel meer en veel langer bloot-
gesteld aan de pesticiden dan bekend was. Ook wordt 
er vaak gebruik gemaakt van chloor voor de ontsmet-
ting van de bollen. Dit is verboden, evenals het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen in de buurt van beschermde 
grondwatergebieden. Maar het gebeurt allemaal wel. Dit 
blijkt uit onderzoek van het programma Zembla. Omwo-
nenden, artsen en milieudeskundigen trekken al jaren 

aan de bel. Mensen en dieren worden ziek van al deze 
middelen, velen sterven zelfs.

Er komt, in verhouding met andere gebieden, heel veel 
kanker en Parkinson voor in de bollenstreek. Toxicologen 
waarschuwen dat de toelating van bestrijdingsmiddelen 
volledig achterhaald is en dat de huidige normen een 
schijnzekerheid bieden. Ze zijn met name bezorgd om de 
combinatie van de gebruikte bestrijdingsmiddelen en het 
stapeleffect. De vergunningen worden afgegeven voor 
de afzonderlijke gewasbeschermingsmiddelen, maar er 
wordt niet gekeken naar de combinatie van de middelen 
of naar de effecten van veelvuldige blootstelling.

Big business
Nederland telt zo’n 1.600 bloembollenbedrijven. Zij telen 
ruim 27.000 hectare bloembollen. De bollenteelt is Big 
business. Alleen aan export levert het al 1,5 miljard euro 
per jaar op. Het economisch belang is dus groot. 

 Herfst! 
Tijd voor bloembollen

Truus Hoesseler, IVN Almelo

De tijd om bloembollen te poten voor een mooie lente in uw tuin. Kiest u dit jaar voor biologisch 
geteelde bloembollen?

Er zijn wel initiatieven, zoals het meldpunt Gifkikker (van 
de Partij voor de Dieren) en Stichting Bollenboos. In de 
Kamer pleitten ze al jaren voor strengere toelatingseisen 
voor bestrijdingsmiddelen. Sommige uiterst giftige 
stoffen zijn inmiddels verboden en er zijn ook spuitvrije 
zones ingevoerd.

Minister Carola Schouten van LNV vindt dat het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen radicaal anders moet. In 2030 
mogen er nagenoeg geen chemische middelen meer 
gebruikt worden. 2030, dat duurt dus nog 10 jaar! Het 
moet toch sneller kunnen! En ‘nagenoeg geen’ moet 
toch ‘geen chemische middelen toegestaan’ kunnen zijn. 

Biologische bollentelers 
Het kan inderdaad: dat bewijzen de biologische 
bollentelers. In totaal beheren zij ongeveer 60 hectare 
bloembollengrond. Eén van die bollenboeren is John 
Huiberts. Hij werkt al zijn hele leven als bollenteler in het 
Noord-Hollandse Sint Maartensvlotbrug. Decennialang 
maakte hij gebruik van landbouwgif om zijn gewassen te 
beschermen, maar de bollenteler merkte dat zijn velden 
steeds meer uitgeput raakten en dat het ongezond is 
voor mens en dier. 
John gooide het roer om; sinds zeven jaar werkt hij 
volledig biologisch.

Aan de slag met uitgeputte bodem
De bodem werd zodanig bewerkt dat het weer een 
rijke bodem, vol bodemleven en een hoog organisch 
stofgehalte werd. Door het hoge organische stofgehalte 
heeft de grond een goede structuur. Hierdoor droogt 
de bodem niet snel uit. Hij ploegt niet meer op veertig 
centimeter diepte. Hij heeft een machine ontwikkeld die 
de bovenlaag, inclusief groenbemesting, optilt, de bollen 
eronder plant, om de bovenlaag vervolgens weer terug 
te leggen. Dit is veel beter voor de bodem. Hij werkt met 
gemengde groenbemesters, omdat elk plantje zijn eigen 
positieve eigenschappen heeft en het voor biodiversiteit 
boven en in de grond zorgt. Zo zitten klaver, de wortels, 
kleine bolletjes vol stikstof. Hierdoor krijg je veel  groei-
stoffen en zuurstof in de grond. 

Vervolgens heeft hij bloemrijke akkerranden aangelegd. 
Hier wonen de natuurlijke vijanden van bladluizen, zoals 
lieveheersbeestjes en zweefvliegen. Hij doet aan wissel-
bouw, dus niet jaar in jaar uit de tulpen op hetzelfde stuk 
grond. Daarbij maakt hij ruimte voor wintervoedselakkers 
voor de vogels. Die als dank hem in de rest van het jaar 
van veel rupsjes etc. af helpen.

Living Lab
De eerste vijf jaren was het vallen en opstaan, uitpro-
beren, ontdekken, veel investeren en weinig verdienen. 
Maar inmiddels heeft hij een succesvol bedrijf. De 
provincie Noord-Holland heeft Huiberts gevraagd een 
plan te maken voor het opzetten van een ‘Living Lab 
Biologische Bloembollen Noord-Holland’. Twintig hectare 
land wordt ingericht als proeftuin voor duurzame biologi-
sche bollenteelt. Het is de bedoeling dat in dit levend lab 
startende ondernemers en scholieren met de aanwezige 
machines, infrastructuur, ruimte en kennis, ervaring op 
kunnen doen met de biologische teeltmethode. Een 
prachtig plan dat er voor zorgt dat startende biologische 
bollenkwekers niet opnieuw alles moeten uitvinden of 
ontdekken. Maar er is zeker ook ruimte voor nieuwe 
ideeën.

Steun biologische bollentelers
De overheid zou naar mijn mening deze prachtige initia-
tieven veel meer moeten ondersteunen. Ook wij kunnen 
John en andere biologische bollentelers steunen door 
biologische bloembollen te kopen. Naast voorjaarsbollen 
zijn er ook zomer- en herfstbollen te koop. Inmiddels 
worden ook dahliaknollen biologisch geteeld. Het is niet 
alleen goed voor het milieu en de gezondheid van de 
mensen in de bollenteeltgebieden, maar ook voor u en 
de dieren in uw tuin!

Bijen en andere insecten die afkomen op ‘normaal’ 
geteelde bollen/knollen bloemen gaan dood door het gif 
dat nog jaren in de hele plant aanwezig blijft. Ik koop 
biologisch geteelde bloembollen en sinds een paar jaar 
ook biologische dahliaknollen. Ze bloeien prachtig en 
zitten vol insecten. Wat geweldig te weten dat het veilig 
voor hen is!  De bollen/knollen zijn nauwelijks duurder 
en wat doen we er goed werk mee voor natuur, milieu, 
onszelf en de biologische telers die de uitdaging aan zijn 
gegaan!

Meer weten over het Living lab biologische bloembollen 
Noord-Holland?  
Kijk op: www.platform.groenkapitaal.nl. 

Biologisch geteelde bollen en knollen kunt u o.a. kopen 
bij Intratuin (niet heel veel keus), maar ook via:  
www.huibertsbloembollen.nl, www.ecobulbs.nl, of 
www.naturalbulbs.nl.
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Scharrelkids 2020
Linda Groenewoud, Florinda te Riele , Yvonne 
Kuiphuis en Harry Brummelhuis, IVN Almelo

Meedoen? Meld je aan via  
scharrelkids@natuurhusalmelo.nl  
tot twee dagen voor de activiteit.
Kijk voor meer informatie over tijd  
en locatie op www.ivn.nl/afdeling/almelo.

Vlotvaren met 
zelfgebouwde 

vlotten
Met tonnen, palen en touw gaan we vlotten bouwen en 
daarmee natuurlijk ook varen , om te testen of ze sterk 
genoeg zijn om ons te kunnen dragen . Bij de Pook aan het 
Almelo-Nordhorn-kanaal hebben we mogelijkheden om 
dit uit te voeren . Martin Kwant zal ons daarbij helpen .

Datum: Zondag 20 september
Tijd: in overleg (voor kinderen van 12+)
Locatie : Verzamelen bij winkelcentrum Schelfhorst

Dierendag
Op 4 oktober is het dierendag. Om dit te vieren gaan we 
allerlei leuke activiteiten ondernemen rondom dit thema 
dieren . En op verzoek van onze leden draaien we even 
de rollen om. Nu mogen jullie ons iets vertellen over je 
favoriete dier. Wie durft?

Datum: Zondag 4 oktober
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (voor kinderen van 7 jaar)
Locatie : De Horst

Workshop 
timmeren

Welke vogels gaan er in een nestkastje? Hoe kun je ze 
herkennen? Waarom is het belangrijk om de vogels te 
helpen en wat is een veilige plek om je nestkastje op te 
hangen? We gaan aan de slag met een bouwpakketje om 
een zo mooi mogelijk nestkastje te maken. Aan het einde 
van de workshop krijgt iedereen zijn eigen werk mee naar 
huis.

Datum: Zondag 4 oktober
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (voor kinderen van 8 t/m 12 jaar)
Locatie : Natuurhus

Vleermuizen 
zoeken met de 
bat-detectoren

Vleermuizen zijn nachtdieren . Omdat ze in het donker 
niet te zien zijn , wordt voor de vleermuisexcursie gebruik 
gemaakt van bat-detectoren . Dit zijn apparaatjes die het 
ultrasone geluid van de vleermuis hoorbaar maakt voor 
mensen . Vandaar dat we vandaag pas beginnen als het 
donker is. Laura Brummelhuis zal ons helpen zoeken .

Datum: Zondag 17 oktober
Tijd: in overleg (voor kinderen van 12+)
Locatie : Verzamelen bij winkelcentrum Schelfhorst

Diersporen 
excursie

We gaan op pad in het bos op zoek naar diersporen . Wie 
is de beste speurneus en welke sporen kunnen we samen 
vinden? Ouders graag de kinderen rechtstreeks naar de 
locatie brengen .

Datum: Zondag 8 november
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (voor kinderen van 7 jaar)
Locatie : Parkeerplaats Gravenallee

Vervolg zie pagina 28

Wat een troep  
die plastic soep

Wat wordt er bedoeld met plastic soep? Dat smaakt toch 
niet lekker? Wat weet jij al over plastic soep en hoe kunnen 
we de natuur hierbij helpen?

Datum: Zondag 8 november
Tijd: 0.00 - 12.00 uur (voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie : SPOA-gebouw
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U W  B I O L O G I S C H E 
K R U I D E N I E R 

I N  C E N T R U M  A L M E L O

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

Yes,  
Kriebelbeestjes!

Griezelig? Helemaal niet! Die beestjes zijn zo bang dat ze 
onder stenen en bladeren wegkruipen . En daar gaan wij 
ze zoeken en vangen . Op een heel slimme manier. Ook 
spinnen vinden veel mensen eng. Wij niet want ze zien 
er prachtig uit. Wij gaan ze samen bekijken met een loep 
of onder een microscoop.

Datum: Zondag 8 november
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (voor kinderen van 8 t/m 12 jaar)
Locatie : De Horst 

Bushcraft- 
vaardigheden 

Deze dag is een vervolg op 15 maart. Maken van vuur 
met een firesteel. De basisstappen : Zoek een goede tondel 
om je vuur te starten . Een goed voorbeeld is een echte 
tonderzwam of een stuk berkenbast, deze zijn zeer 
geschikt om als brandstof te gebruiken . Heb je hier geen 
beschikking over, zorg dan dat je altijd zogenaamde 
tindersticks of tinderdust in je rugzak hebt. Dit zijn 
houtkrullen , met een flinke hoeveelheid hars, die uitste-
kend als tondel ingezet kunnen worden.
 Plaats vervolgens de firesteel in een hoek van 45 graden 
ten opzichte van je tondel. Hierdoor vliegen de vonken 
automatisch richting de brandstof.

Datum: Zondag 15 november
Tijd: in overleg (voor kinderen van 12+)
Locatie : Verzamelen bij winkelcentrum Schelfhorst

Warme truiendag
Kleed je warm aan. We gaan voelen hoe koud het buiten 
is. Hoe krijgen wij het warm? En hoe doen dieren dat?

Datum: Zondag 13 december
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie : Natuurhus, SPOA-gebouw 

Kerststukjes 
maken 

Buiten de naderende winter beleven , binnen kerststukjes 
maken. Heb je zin om met ons mee te doen? En van 
natuurlijke materialen iets creatiefs te maken? Kerst-
bomen kleuren onze huiskamers weer groen en kerst-
stukjes verspreiden in huis de geur van verse dennen-en 
hulsttakken. De december maand is bij uitstek de 
maand om de natuur in huis te halen . De kinderen 
die niet graag knutselen mogen helpen met nestkastjes 
controleren , schoonmaken en eventueel repareren . 

Datum: Zondag 13 december
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (voor kinderen vanaf 7 jaar)
Locatie : Natuurhus
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Heeft u al gehoord 
van de bossenstrategie?

Truus Hoesseler, IVN Almelo

Elke twee seconden verdwijnt er wereldwijd een stuk bos ter grootte van een voetbalveld. Hier-
door is de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde verdwenen. Dat is slecht voor natuur en 
milieu. Het veranderende klimaat is een belangrijk gevolg van dit op grote schaal kappen van 
bomen. Ook in Nederland is veel meer bos verdwenen dan er bij kwam.

Begin februari 2020 presenteerde minister Carola 
Schouten van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) 
de hoofdlijnen van de zogenaamde bossenstrategie. 
Hier staat in dat er de komende 10 jaar 37.000 hectare 
bos moet worden aangeplant om de biodiversiteit te 
herstellen en de doelen uit het klimaatakkoord te halen. 
Met dit plan wil de minister meer samenhang brengen in 
het Nederlandse bossen-, natuur-, en klimaatbeleid.

De strategie zet naast kwantiteit, sterk in op kwaliteit en 
connectiviteit van bos. Dit is belangrijk, omdat vooral de 
kwaliteit van het bos als geheel telt. Zo nemen bossen 
die wat ouder zijn veel meer C02 op dan jonge aanplant. 
Slim beheer van de bestaande bossen is dus ook heel 
erg belangrijk. Het verbinden van bosgebied en daarmee 

het aan elkaar knopen van leefgebieden van planten en 
dieren, is essentieel.

Bos en boerenland
In de nieuwe plannen staat dat het beheren van de 
bossen in samenhang moet worden gezien met het 
boerenland en de uitdagingen voor natuurherstel die 
daar liggen. Zo moet er meer aandacht komen voor 
houtige landschapselementen, zoals houtwallen, 
struiken, heggen en losse bomen.

Bos en biodiversiteit
De minister vindt echter ook dat het kappen in 
bestaande bossen nodig blijft in verband met de biodi-
versiteit en dat veel boomsoorten afhankelijk zijn van 

voldoende licht. Natuurmonumenten en zestig andere 
natuurorganisaties pleitten in april vorig jaar bij Schouten 
voor een verbod op kappen in bossen. Dat was op initi-
atief van de duurzaamheidsorganisatie Urgenda, omdat 
de kap volgens deze organisatie slecht is voor het halen 
van de klimaatdoelen. Eerder kreeg Natuurmonumenten 
enorm veel kritiek van de achterban op haar vele kapac-
tiviteiten. Hierna gooide de organisatie het roer om en 
gaat het kappen nu dus tegen.

Iedereen een boom
Er moet zoveel bos worden aangeplant, dat elke 
provincie er mee aan de slag moet. Het  project zou 
groots gelanceerd worden op 19 maart 2020, tijdens 
boomfeestdag. Maar door corona viel dit in het water. 
Toch is er inmiddels veel gebeurd. Er zijn inmiddels lande-
lijk al 25.178 bomen geplant!

De provincie Overijssel heeft de ambitie 1,1 miljoen 
bomen te planten, voor iedere inwoner 1 boom. De 
bomen hoeven niet alleen in bossen te komen. Juist ook 
in dorpen en steden kunnen nieuwe bomen geplant 
worden. De provincie roept de inwoners op mee te 
denken en doen. Daarom is er een website in het leven 
geroepen: www.iedereeneenboom.nl. Plant een boom 
in de tuin, of in de straat samen met de buren (wel eerst 
toestemming vragen bij de gemeente). Meld de boom 
aan bij de website en hij telt mee.

Op de website staan ook allerlei tips met betrekking tot 
bomen. Wilt u een boom planten, maar u heeft geen 
grond. Ook dan kunt u terecht op deze site. Er wordt 
ook beschikbare grond voor bomenplant aangeboden. 
Iedereen kan zich aanmelden om te helpen met planten.

De kartrekker voor het planten van de bomen in Almelo 
is Miriam ten Velde van Erve de Wateregge. Ze is sinds 
vorig jaar bezig goede plekken voor de bomen te 
zoeken, in overleg met De Groene Loper Almelo, de 
gemeente en grondeigenaren. De bomen krijgen alle-
maal een plek waar ze goed te zien zijn, zodat iedereen 
er van kan genieten.
In de gemeente Almelo zijn al diverse projecten gerea-
liseerd, zoals Sluitersveld Tiny Forest met 600 inheemse 
bomen, bij de Weerman Tusveld 23 bomen, de Wate-
regge 10 bomen en Erve Peeze 6 bomen.

Meer informatie over de projecten of aanmelden? Kijk op 
www.iedereeneenboom.nl.
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 Naar een 
regeneratieve aarde

Martin Mulder, IVN Almelo

Het doepark heeft alleen bestaansrecht als we streven naar een zo veel mogelijk duurzame manier 
van parkbeheer. Zowel voor het voedsel dat we produceren, maar ook voor het parkgereedschap 
dat we daarbij gebruiken en de soort energie die we straks voor het gebouw gebruiken. Voor de 
vijverpomp bijvoorbeeld gebruiken we nu nog energie van de gemeente. Duurzamer is het om 
straks het park energieneutraal te maken en de pomp aan te drijven met zonne-energie. 

Het wisselteeltplan van de stadsmoestuin in het 
Hagenpark zorgt dat we de bodem niet uitputten, 
maar steeds meer in balans krijgen.

Regeneratie van het systeem aarde is alleen mogelijk als we alle duurzaamheidskennis bundelen en toepassen; 
dus de holistische benadering alleen gaat Gaia redden.

Het grootste deel van de mensheid is zich dit probleem 
nog steeds niet bewust.

Gaia hypothese 
De Britse natuurkundige, James Lovelock heeft in 1969 
zijn Gaia-hypothese gelanceerd. Hij heeft met een 
wetenschappelijk analyse geconcludeerd dat het leven 
op aarde als geheel, het systeem ‘aarde’ stabiel houdt. 
De aarde moet je beschouwen als één groot levend 
organisme, genoemd naar Gaia, de oermoeder, de 
Griekse godin van de aarde. Alle levende en niet levende 
natuur op aarde houdt elkaar in evenwicht, inclusief 
de samenstelling van de dampkring en de gemiddelde 
temperatuur. Alleen over heel lange periodes van meer 
dan 10.000 jaar of langer, bepalen kosmische invloeden 
dat het systeem grotere sprongen maakt in dat labiele 
evenwicht, waardoor soorten uitsterven en nieuwe 
soorten ontstaan. Deze grote klimaatsprongen, de zoge-
naamde Milankovitch cycli, zorgen onder andere voor 
de ijstijden. Als wij als mens, Gaia in evenwicht willen 
houden, mogen we dus alleen voedsel en grondstoffen 
onttrekken op een regeneratieve manier. Al ons handelen 
moet Gaia zelf kunnen herstellen. 

Een voorbeeld van regeneratie:
Als ik aan mijn been een schaafwond oploop, dan zal 
normaal het lichaam dat weer herstellen. Dat heet rege-
neratieve biologie. Maar als ik een diepe wond krijg of 
door brand een groot deel van mijn huid 2e en 3e graads 
brandwonden krijgt te verwerken, dan kan ons lichaam, 
het systeem mens, dat niet volledig herstellen. Dan krijg 
je littekenweefsel en kan je temperatuurregulatie niet 
altijd meer goed werken, omdat de huid structureel 
beschadigd blijft. 

Zo moet je Gaia, het systeem aarde ook beschouwen. 
Als mens hebben we de aarde al vele onherstelbare 
littekens bezorgd, waardoor de oernatuur van 7.000 
jaar geleden niet meer herstelbaar is. Met name sinds 
de industriële revolutie hebben we enorme roofbouw 
gepleegd. Door grootschalige mijnbouw en landbouw 
hebben we de fysieke aarde uitgeput en vele planten- en 
diersoorten geen leefruimte meer gegeven (zie het boek 
‘het lied van de Dodo van wetenschapsjournalist David 
Quammen). Elk uitsterven van een plant- of diersoort 
kan het systeemevenwicht volledig verstoren, waardoor 
plagen ontstaan, oogsten mislukken en het klimaat in 

Belangrijk criterium in het hele parkbeheer is dat we alles 
wat we bouwen en verbouwen goed naar het publiek 
kunnen verantwoorden en uitleggen. We zitten met 
ons park midden in de stad en iedereen kijkt mee. De 
meeste parkbezoekers vinden het park nu al heel leuk, 
terwijl het nog maar half ingericht is. Maar er zijn zeker 
ook enkele kritische omwonenden, die moeite hebben 
met wilde bloemen en natuurlijke speelplekken. In hun 
ogen is dat een wilde bende en wil niemand dit, behalve 
wij als groepje ontspoorde hobbyisten. Deze wat meer 
negatieve reacties getuigen van de vervreemding van de 
natuur en van voedselwinning. Voor het Natuurhus juist 
een reden om door te gaan op de ingeslagen weg. 

van dieren, bomen of planten moet de natuur zich altijd 
kunnen regenereren. Dat wil zeggen, de natuur moet 
volledig kunnen herstellen, om volgend jaar weer alle 
monden te kunnen voeden.

Landbouwcultuur
Het leven op aarde is zo’n 3,5 miljard jaar geleden 
ontstaan. De eerste meercellige levensvormen zijn 
ongeveer 2 miljard jaar geleden ontstaan. De mensach-
tigen bestaan al miljoenen jaren op de aarde. Maar de 
moderne mensachtige, de mens (Homo sapiens sapiens) 
bestaat pas zo’n 70.000 jaar. En dan zijn we ook nog het 
grootste deel van ons menselijk bestaan jager/verzame-
laar geweest. Groenten verbouwen en huisdieren melken 
of fokken zijn we pas zo’n 7.000 jaar geleden mee 
begonnen; ruim na de laatste ijstijd, toen het klimaat op 
aarde stabiliseerde en het aantal mensen daarna groeide. 
Sinds we niet meer jager/verzamelaar zijn, maar land-
bouwer, konden we meer monden voeden, waardoor de 
wereldbevolking groeide. De laatste 75 jaar is de wereld-
bevolking gegroeid van 2 miljard naar nu zo’n 7,4 miljard 
mensen. Een enorm succes voor de diersoort ‘mens’.

In het begin van onze landbouwcultuur, werkte bijna 
iedereen in de voedselproductie. Maar de mens is 
vindingrijk en bedacht, uit nood gedwongen, steeds 
efficiëntere manieren voor akkerbouw en veeteelt. 
Eigenlijk zijn alle ontwikkelde landbouwmethoden sinds 
het ontstaan al een beetje nadelig geweest voor de rest 
van de natuur. De cultuurlandschappen die ontstonden, 
waren minder biodivers, waardoor voedselketens werden 
doorbroken en de landbouw last kreeg van ziekten en 
plagen. Nooit heeft de mens kunnen bedenken dat dat 
probleem door hem zelf veroorzaakt was. Het was een 
straf van een god of een gril van de natuur. Dus zette die 
landbouwontwikkeling zich verder door. Nu zijn we met 
miljarden mensen op aarde, die allemaal gevoed moeten 
worden met een landbouwsysteem dat totaal in onba-
lans is met het systeem aarde.  

Alle voedselproductieprocessen 
naar ‘regeneratief’

Of je het nu permacultuur, biologisch dynamisch, 
circulair, natuurinclusief of wat dan ook noemt, al deze 
duurzame voedselproductie methoden zijn bedacht 
om voldoende eten voor ons te produceren zonder het 
natuurlijke systeem aarde uit te putten. Na het ‘oogsten’ 
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korte tijd sterk verandert. In de ecologie noemen we dat 
kantelmomenten. Zitten we nu in zo’n kantelmoment of 
is regeneratie nog mogelijk?
Ik denk dat het nog mogelijk is dat Gaia zich herstelt, 
maar nooit meer in de samenstelling van planten en 
dieren die we vroeger hebben gehad. Soorten die zijn 
uitgestorven, komen niet meer terug. Ecosystemen die 
beschadigd zijn door mijnbouw en oerbosontginningen 
komen niet meer als zodanig terug. Wat wel kan, is dat 
we Gaia resetten naar een nieuw stabiel evenwicht. Dat 
gaat het gemakkelijkst als een groot deel van de huidige 
mensen uitsterven. Maar dat is denk ik niet bespreek-
baar. 

We staan daarom voor de keuze hoe we straks 10 miljard 
mensen willen voeden zonder dat we roofbouw plegen. 
We moeten voedsel produceren op zo’n manier dat het 
zelfherstellend vermogen van de aarde voldoende ruimte 
krijgt.

Natuurlijk kunnen we het systeem aarde niet redden 
met een clubje groene mensen uit Almelo. Er zijn diepe 
wonden geslagen en veel leven is onnodig uitgestorven 
door toedoen van de mens. Maar het regeneratiever-
mogen van Gaia is hoog. Kijk maar naar de wereldwijde 
luchtkwaliteit, die enorm is verbeterd door de coro-
na-lockdown.

Een verbeelding van hoe Gaia de aarde wil 
beschermen. Maar dat kan alleen als alle mensen 
hier aan meehelpen. 

 Wandelen in de natuur 
 met gids voor mensen 
  met gehoorverlies

Anke Heij, IVN Almelo

IVN Almelo organiseert in samenwerking met Anke Heij unieke natuurwandelingen onder bege-
leiding van Anke als gids. De wandeling is volledig toegankelijk voor mensen met gehoorverlies. 

Gehoorverlies komt veel voor, naar schatting bij 1,5 
miljoen Nederlanders. Met gehoorverlies is meedoen 
aan een gegidste natuurwandeling niet vanzelfsprekend. 
Verstaan wat er gezegd wordt, kost veel energie of 
lukt niet. En als je moet kijken om te kunnen verstaan, 
probeer dan maar eens te zien waar de gids naar wijst én 
tegelijkertijd te verstaan wat er gezegd wordt. 

Heb je zin met een kleine groep mensen de natuur in 
te gaan? Vind je het leuk meer te leren over de natuur 
waar je doorheen wandelt, op een manier die helemaal 
toegankelijk voor je is? En hou je van ontspannen buiten 
zijn? Dan is deze unieke wandeling voor jou! Om alle 
communicatie toegankelijk te maken, nemen we een tolk 
Nederlands met gebaren én een schrijftolk mee. Dankzij 
de schrijftolk kun je alles dat gezegd wordt op de aanwe-
zige tablets meelezen. 

Gewoon speciaal (blog 2019)
De wereld van de gallen. Galwespen, galvliegen of 
andere galvormers zijn meestal maar een paar millimeter 
groot. Toch kunnen ze iets heel wonderlijks. Ze injecteren 
een eitje in een plant of boom, samen met een chemi-
sche stof. Aan de hand van die stof weet de plant of 
boom precies welke cellen moeten woekeren om altijd 
tot een zelfde vorm kraamkamer te komen. De gal is de 
kraamkamer, waar de larve uit het eitje komt. De larve 
eet zich vol en vliegt erna naar buiten om zelf eitjes te 
leggen. Elke soort heeft zijn waardplant.

De galwespen, galvliegen en andere galvormers hebben, 
hoe klein ze ook zijn, prachtige namen. De harsbuilmot, 
die gallen in de grove den maakt. De grote rietsigaargal-
vlieg die in riet woont. Dan zijn er ook de lensgalwesp, 
de knoppergalwesp, de eikenstuitergalwesp en ga zo 
maar door. Maar het gewoonst van alles zit in zijn naam: 
op boerenwormkruid leeft de gewone boerenwormkruid-
galmug. Die ik ook best een beetje speciaal vind.

Grote Gravers (blog 2019)
Op een zandpad tussen de heide en de bosrand van het 
Deelerwoud, zit iets glimmends. Een wonderlijk uitziende 
kever, die zo uit een sprookjesboek zou kunnen komen. 
Geen idee hoe de sprookjeskever heet. www.waarne-
ming.nl is helemaal zeker: een driehoornmestkever. 
Een fascinerend insect, dat kan graven als de beste. Ze 
worden zo’n 2 centimeter groot en graven gangen tot op 
anderhalve meter diepte. Dat is 75 keer hun grootte naar 
beneden. Net zo knap als ik met mijn lengte een gang 
van 120 meter diep graaf. Ze brengen al gravend mest in 
de bodem, wat goed is voor de vruchtbaarheid. Planten 
gebruiken hun gangen vaak voor wortelgroei, want daar 
kunnen ze met minder weerstand groeien. Een onzicht-
baar leven, onder mijn voeten op het zandpad.

Meer weten over Anke?
Anke is levensgenieter, avonturier en natuurliefhebber. Ze 
heeft zelf gehoorverlies en is goed gebaarvaardig. Anke 
is veel buiten en blogt op www.ankesnatuur.nl over de 
avonturen die je vlakbij huis in de natuur kunt beleven, 
als je maar stilstaat en kijkt.

Meer weten? Of aanmelden? Dat kan via  
anke@ankesnatuur.nl. Het maximum aantal deelne-
mers is 15. In verband met het coronavirus bekijken 
we een week voor de wandeling of deze kan door-
gaan. We houden ons daarbij natuurlijk aan de dan 
geldende richtlijnen van het RIVM. 

Gewone Boerenwormkruidgalmug
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AstronA
AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) is 
een groep van vijf enthousiaste amateur- 
astronomen 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 bijen-
houdersvereniging 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 natuuredu-
catie 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

Groei & Bloei
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 maand-
blad ‘Groei & Bloei’. 
www.almelo.groei.nl

KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhisto-
rische Vereniging (KNNV) is een landelijke 
vereniging voor veldbiologie. De leden 
houden zich actief bezig met natuurbele-
ving, natuurstudie en natuurbescherming. 

KNNV organiseert excursies, lezingen, dia- en film-
avonden. 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 Volksontwikke-
ling 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 kwar-
taalblad ‘Toorts’ en korting op het verblijf in NIVON- 
accomodaties in binnen- en buitenland.
www.nivon.nl

 
 
 
 
 

Natuurhus Almelo 
Het Magazine Natuurhus is een gezamenlijke uitgave van:

Vrienden van Natuurhus Almelo

- Bleekkerk
- Cogas Duurzaam
- Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf b.v.
- Han’s Natuurvoeding
- Indiëcomité

Vrienden van Natuurhus Almelo

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-

Gouden vrienden van Natuurhus Almelo

- Accountantskantoor Wansink & partner
- BJZ.nu
- Gemeente Almelo
- Huize Almelo
- ROC Twente

- Provincie Overijssel
- Rabobank Noord-West Twente
- Erve van Marle
- Waterschap Vechtstromen

- StraC Communicatieadvies
- Weidevogel Reclameproducties
- Welkoop
- ZorgAccent (Woonzorgcentrum De Hofkamp)

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

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.

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 reali-
seren.

- Deelnamemogelijkheid aan de lokale activiteiten van 
alle verenigingen tegen dezelfde voorwaarden als de 
leden.

- U kunt vrijwilliger worden bij een van de vele werk-
groepen en u zo verdiepen in wat u interesseert.

- U ontvangt 4 x per jaar het gezamenlijke Natuurhus-
  magazine per post.
- U ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief.
- Gratis koffie, thee en fris (kleine groepen) in het 
  Tijdelijk Natuurhus (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.



Natuurhus Almelo | September 202036

Een aandeel in elkaar

Ga naar www.rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App

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.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

tijdens uw
lunchpauze.

Een nieuwe pas
aanvragen

leverancier van, zuiver, 

 

zacht en 

 

zinnenprikkelend water

 

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

15 jaar garantie

www.ikwilkalkvrijwater.nl 

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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Stichting Natuurhus Almelo is door de 

belastingdienst erkend als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI).

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.


