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Bijendoemiddag voor de jeugd
bij Erve Peeze
Klein/groot, wollige kontjes of voetjes, alleen of in
groepen, maar bovenal: ontzettend goede bouwers en
bestuivers. Naast onze geel/zwart gestreepte vriendjes,
de honingbijen, leven er nog zo’n 350 andere soorten
bijen in Nederland. De meeste van deze wilde bijen leven
alleen. Bijen zorgen ervoor dat wij ons groente en fruit
kunnen eten en kunnen genieten van de vele mooie
kleuren en vormen van bloemen en planten. Helaas zijn
veel van deze bijen bedreigd. Tijdens de bijendoemiddag
op 7 mei 2021 gaan kinderen tussen 5 en 12 jaar aan de
slag en kunnen zij een eigen insectenhotel knutselen of
zaadbommetjes in de tuin strooien.
Als het zonnetje schijnt nemen we ook een kijkje in een
echte bijenkast vol honingbijen. Gepaste imkerkleding is
aanwezig.
Aanmelding kan via iemenschoeralmelo@gmail.com.

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

Emailadressen Natuurhus Almelo
Algemeen mailadres (webmaster):

info@natuurhusalmelo.nl

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

park@natuurhusalmelo.nl

Foto’s en artikelen voor het Natuurhus blad:

redactie@natuurhusalmelo.nl

Aanmelden van vrijwilligers:

vrijwilliger@natuurhusalmelo.nl

Natuur- en milieueducatie scholen:

onderwijs@natuurhusalmelo.nl

Jeugdactiviteiten Scharrelkids:

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com

Adreswijzigingen en aanmeldingen vrienden:

administratie@natuurhusalmelo.nl
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natuurproducten

scharrelvlees - eieren - honing - kaas - mogelijkheid aandeelhouderschap
Mooie Vrouwenweg 45, Almelo - www.ervevanmarle.nl
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(DP-bouw-varia) en mededelingen over de ontwikkeling
van de kruidenspiraal in de moestuin (DP-kern-met-pit)
tot het uitwisselen van allerlei recepten (Yaconsoep),
gedichten, felicitaties en riemen onder het hart (DP-kmplief-en-leed).
Bijna wekelijks melden de beheerders van de diverse
apps nieuwe vrijwilligers aan die, aangetrokken door
de vorderingen van park en paviljoen, zich ook enthousiast willen inzetten voor de ambities van de Stichting
Natuurhus Almelo.
Zeker in deze tijden van onzekerheid, sociale onrust,
eenzaamheid en het gemis aan onderwijs, cultuur en
natuurbeleving, realiseer ik me hoe belangrijk contact
is. Samen in de buurtmoestuin aan het werk, twee
aan twee boeien schilderen die aan de gevels worden
gemonteerd, wiepen aanbrengen in de Aa en in de
pauze even bijpraten, is onmisbaar en geeft nieuwe
energie.
De Britse hoogleraar en econoom Noreena Hertz zegt
in haar pas verschenen boek ‘De eenzame eeuw’ het
volgende over eenzaamheid: “Eenzaamheid is een
gevangenis en iets waardoor we onze huidige wereld
kunnen begrijpen. Eenzaamheid drijft ons langzamerhand uiteen. Als mensen van overheidswege wordt
gemaand elkaar niet aan te raken, zichzelf te isoleren,
alleen te zijn, juist vanwege die gemeenschapszin, eist
dat een sociale tol.”
Het Doepark is een fantastische katalysator om de sleur
van eentonigheid, afzondering te doorbreken, want stel
je toch eens voor: de ene week timmer je latjes voor het
paviljoen, de week daarna zaai je voorjaarsbloemen in
de moestuin of maai je het gras. Hans van Gerwen en/of
Martin Peeters openen graag de vrijwilligerswereld voor
je (en waarschijnlijk de App-groepen).
Meer weten of direct aanmelden?
Neem contact op met Hans van Gerwen en/of
Martin Peeters: park@natuurhusalmelo.nl.

WhatsApp
Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo
“De eerste coronagolf vonden we het af en toe ook wel lekker; we konden mindful brood
bakken en trokken ongelezen boeken uit de kast. Nu de beperkingen blijven duren en het einde
nog niet in zicht is, lukt het minder goed om de loze tijd aangenaam te vullen. Wat overblijft zijn
de zorgen en de onrust. Die krijgen alle ruimte, omdat we de hele tijd in ons eigen huis zitten,
in ons eigen hoofd, zonder uitlaatklep.” Aldus de Denker des Vaderlands Daan Roovers in Vrij
Nederland, die het gevoel in deze periode omschrijft als acedia: een cocktail van lusteloosheid en
rusteloosheid.
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De park- en bouwvrijwilligers zitten in meerdere
WhatsApp-groepen. Als ik me niet vergis in vier. En ze
onderhouden zowel zakelijk als sociaal contact met
elkaar. Dat gaat van het bekendmaken van het weekschema voor inzet bij de werkzaamheden (DP-bouwmet-pit), bewijsmateriaal in de vorm van foto’s van
vrijwilligers die hun wekelijkse inzet vereeuwigd zien
Natuurhus Almelo | Maart 2021
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Het park
In het park werden de grasvelden geëgaliseerd met
talloze kruiwagens zwarte grond om het maaiwerk voor
onze Bertha goed mogelijk te maken. Vanaf half maart
hield het coronavirus Nederland in zijn greep. Overeenkomstig de coronavoorschriften zijn we in kleine ploegjes
aan de slag gegaan om zo veilig mogelijk te kunnen
werken. Zo konden toch de bessenstruiken (frambozen,
bramen en blauwe bessen) worden geplant. Door de
aanhoudende droogte werd er zelfs een waterclubje
opgericht voor het bewateren van de moestuin, de
dorstige beuk en de fruitbomen.
De koffie werd gedronken bij de Bleekkerk, uitermate
gezellig en heel belangrijk voor de saamhorigheid. Om
het parkbeheer in de toekomst goed te kunnen uitvoeren
hebben we proefgedraaid met enkele accumachines
(bosmaaier, bladblazer, kettingzaag, heggenschaar). Dit
zal ons werk zonder meer gaan verlichten. Het werk
bleef maar doorgaan; het grasstraatje voor de moestuin werd gelegd, tuingereedschap werd overgeplaatst
naar de nieuwe container, de kruiden en de grasvelden
werden veelvuldig gemaaid. Het park heeft een volledige metamorfose ondergaan. Met het aanplanten van
de wolkenhaag (cloudhedging) en het licht glooiende
St. Joseph terrein met snelgroeiende bomen en struiken
stroomden de complimenten van omstanders binnen.

Versmalling van de Aa

Doepark de Hagen,
		
terugblik op 2020
Piet Entius, werkgroep Doepark Natuurhus Almelo
Terugkijkend op het jaar 2020 is er een belangrijke conclusie te trekken en dat is dat er door
de vrijwilligers onvoorstelbaar veel werk is verzet. Naast de wekelijkse klussen, zoals zwerfafval
verzamelen, controle van de pomp, inspectie van de speeltoestellen op schade en veiligheid,
begaanbaar houden van de paden en het maaien van de grasvelden ging het werk in de moestuin en het park gewoon door.

De moestuin
Eind februari trapten we af met het verkruien en
verspreiden van biologische koeienstalmest. Het ging
hier om 5 kuub oftewel 60 kruiwagens stront. Dit moet
in de bodem zorgen voor een rijk bacterieleven. Met het
teeltplan als uitgangspunt werd er weer volop gezaaid,
gepoot, geschoffeld en geoogst. En met succes; aan
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het eind van de zaterdagochtend ging men trots weg
met spinazie, verschillende kool- en slasoorten, snijbiet,
peultjes, courgettes, zonnebloemen en andere gewassen.
Op de app werden we verblijd met uitdagende recepten.
Ondertussen werd de kruidentuin tot 80 cm opgehoogd
en verzamelde men stenen voor het bouwen van een
prachtige kruidenspiraal.
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Het versmallen van de Aa zorgde voor een waar
spektakel. De drie watermannetjes zorgden voor het
aanbrengen van de bossen wilgentenen en het gronddoek. En zo staat er nu een beschoeiing van 45 meter
lengte. Het park werd hiermee uitgebreid met een echt
olmenbos en een bleek.

Het natuurpaviljoen
De bouw van het paviljoen is opgestart. Een zeer grote
groep vrijwilligers had zich hiervoor aangemeld. De voorbereidingen (zagen, maken van inkepingen, schilderen
enz.) vinden plaats in een zeer goed ingerichte bouwplaats van Bouwmensen. De bouw vordert gestaag en
er wordt dan ook reikhalzend uitgezien naar de opening
van het natuurpaviljoen. En op de valreep van het jaar
werd er ook nog een jeu-de boules baan aangelegd en
werd gelijk de omgeving aangeplant met allerlei struiken.
In een nieuwe outfit, polo en bodywarmer met het
opschrift ‘het Natuurhus’ is er met name de laatste
maanden keihard gewerkt. Al met al is er door alle
vrijwilligers voortreffelijk werk verricht. Corona heeft ons
dit jaar niet klein gekregen. Een topprestatie is geleverd.
Daarom onze grote dank voor jullie inzet en enthousiasme. Met elkaar gaat het ons zeker lukken om hier een
geweldig park te realiseren.
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Nieuw in de groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo

Het grote Otterboek

Onkruiden herkennen

Auteur: Andreas Steinig

Auteur: Henk Glas

Een prachtig geïllustreerd
boek met heel veel informatie over de otter. Het
behandelt onder andere
de kenmerken, zijn leefwijze, waar hij woont,
hoe hij jaagt en hoe het
komt dat hij uitstierf en
nu toch weer in Nederland te vinden is. Het
boek leest vlot, heel
geschikt voor kinderen
om samen te bekijken/
te lezen vanaf 7 jaar.
Zelf te lezen vanaf 10 jaar.

Mirabelles voedselbos
Auteur: Ina Curic met tekeningen
van Kelemen Kinga
Een prentenboek voor
jong en oud over het
meisje Mirabelle. Ze
houdt van bomen en
planten en van de
lekkere groenten en
vruchten in de moestuin. Ze heeft een
droom; een tuin maken
met heel veel bomen,
struiken, planten,
bloemen en kruiden.
Waar je lekker kunt eten,
ruiken, spelen en dromen.
Ze
wil een voedselbos maken
voor haar zelf, maar ook voor alle mensen in het dorp.
Ze gaat naar allerlei mensen voor advies en hulp. Ze
verzamelt zaden en gaat aan de slag.

Wat de één ziet als onkruid,
vindt de ander een aanwinst
voor de tuin. In deze gids
staan 146 meest voorkomende wilde planten/
onkruiden. Elke plant
wordt als volwassen plant
afgebeeld, maar ook in
het kiemstadium, wanneer
de blaadjes net zichtbaar
zijn. Het boek bevat
duidelijke foto’s met
daarbij informatie over
de kenmerken, groeiplaatsen en eventuele
geneeskrachtig werking.

Inheemse bomenwaaier:
kenmerken en bijzondere eigenschappen van onze bomen en
struiken
Auteur: IVN uitgave
In deze waaier
zijn alle inheemse
bomen en struiken van
Nederland te vinden.
Dat wil zeggen dat de
boom of struik op eigen
kracht naar Nederland
is gekomen. Inheemse
bomen en struiken zijn
goed voor de biodiversiteit
en beter bestand tegen
klimaatverandering.

De waaier
bevat kaartjes
met duidelijke afbeeldingen
en korte informatie. De
zoekmanier is handig. Je
start met te kijken naar de
soort rand en samenstelling van het blad. Zo weet
je snel bij welke kleur
kaarten de boom of
struik te vinden is.
Op de achterkant van de kaarten staan
leuke weetjes.

Het onkruidboek, voor onkruidminnaars en onkruidhaters
Auteurs: Suze Peters, Lotte
Stekelenburg en Caroline Zeevat
Onkruid is veel meer dan een
ongewenste gast. Je leert
door dit boek niet alleen
onkruid herkennen, maar
ook te benutten en zelfs er
van te genieten.
Tientallen onkruiden
worden beschreven:
kenmerken, gebruik en
leuke wetenswaardigheden. Ook staan er
interviews met bekende
en onbekende tuinders,
koks en onderzoekers in. Een prettig leesbaar boek.

Een leerzaam, mooi boek om samen met kinderen te
lezen, te fantaseren, te doen. Het bevat mooie tekeningen en leuke opdrachten. Helaas nogal wat moeilijke
woorden die uitgelegd moeten worden. Desondanks een
aanrader.
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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

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

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Sleedoorn
Ron Poot, KNNV
Nog voor de lente de natuur groen tovert, zijn er planten die voor de muziek uitlopen. Zij laten
al vroeg in het seizoen hun bloemen zien. De sleedoorn is daarvan een goed voorbeeld. Al in
maart verschijnt de witte bloesem aan de kale takken van deze struik. Dit tot groot plezier van
de allereerste honingbijen, die de nectarbloemen graag bezoeken en op hun beurt weer belangrijk zijn voor de bestuiving.
De sleedoorn is een algemene struik die deels wild en
deels aangeplant te vinden is in bosranden, houtwallen,
struwelen, parken en hagen. In het vroege voorjaar
valt hij goed op door zijn uitbundige bloei. Maar als de
bloesem uitvalt, verdwijnt hij ’s zomers onzichtbaar in het
groene behang van de bosrand. Pas vanaf augustus zie
je wat meer van de plant als de vruchten rijp worden en
opvallen door hun blauwe kleur.
De familie waartoe sleedoorn behoort is de rozenfamilie. Je herkent dit aan de vijf bloemblaadjes en de
uitgezakte bloembodem, waarin zich het vruchtbeginsel
en de talrijke meeldraden bevinden. Ook bevindt zich
daar de geurige nectar. Uit de bloembodem groeit later
de blauwe vrucht, die wel op een kleine pruim lijkt. Tot
de rozenfamilie behoren vele bekende vruchtdragende
soorten als appel, peer, kers, aardbei, braam of lijsterbes.
De Latijnse naam van sleedoorn is Prunus spinosa. Daar
leer je twee dingen van. Allereerst de naam ‘Prunus’, dat
betekent kers en is dus hetzelfde geslacht als vogelkers,
inlandse kers, pruim en zoete kers. De sleedoorn is dus
eigenlijk een kers!
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Ten tweede ‘spinosa’, dat betekent gedoornd. Daar kom
je wel achter als je te dichtbij komt... De takken van de
sleedoorn eindigen in scherpe punten, ook wel takdoorns
genaamd, waaraan je je lelijk pijn kunt doen. Daardoor is
een sleedoornhaag een haast ondoordringbare barrière.
Behalve voor de honingbij is de sleedoorn belangrijk voor
veel diersoorten. Het is een veilige nestplaats voor zangvogels tussen de dichte takken en takdoorns. De vruchten
worden graag gegeten door lijsters. Veel dagvlinders
kom je tegen op de sleedoorn: kleine vos, dagpauwoog,
gehakkelde aurelia en… de sleedoornpage. Deze laatste
soort is zeldzaam en sterk van de struik afhankelijk daar
de rupsen leven van het blad.
De sleedoorn is de enige waardplant.

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

En voor de mens? De sleedoornpruimen zelf zijn niet te
pruimen, ze zijn erg wrang van smaak. Pas na een nacht
vorst worden ze iets zoeter en smakelijker. De vruchten
zijn echter goed te gebruiken voor het maken van jam
of sap of om er sleedoornbrandewijn of slivovitsj van te
maken.
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Observatiekast
Een observatiekast is erg leuk om jong en oud een kijkje
te laten nemen in een bijenvolk. De kast bestaat vaak uit
twee ramen boven elkaar en heeft aan weerskanten een
glazen of kunststof wand. De koningin kan gevonden
worden. Als je even wacht dan zie je haar een eitje
leggen in een cel. Als er gesloten broed aanwezig is,
dan is de geboorte van een bij ook mooi te zien. En je
ziet de werksterbijen het broed verzorgen, was zweten,
raten bouwen en cellen poetsen. Daarnaast bergen zij de
verzamelde nectar en stuifmeel op in de cellen.
Een prachtig schouwspel, dus heel geschikt voor educatie
op scholen, bij verenigingen en bij tentoonstellingen
(bijenmarkt).
De glas of kunststof wand is voorzien van deurtjes, zodat
je deze kunt sluiten om warmteverlies tegen te gaan.
Daarentegen beschermt het ook tegen de zon, maar
plaats de observatiekast nooit in de zon! Omdat het voor
de bijen best stressvol is, kun je er ook voor kiezen om
een observatiekast te maken met fotomateriaal op ware
grootte.

Hoe woont
		 de honingbij?

Kleuren

Bijenstal van ’t Iemenschoer Almelo bij
boerderij Erve Peeze in Bornerbroek

Je kunt een bijenkast elke gewenste kleur geven.
Echter, bijen zien alleen de kleuren geel, blauw, wit
en ultraviolet. Wil je ervoor zorgen dat de bij zich niet
vervliegt, kies dan een kleur die de bij kan zien, zodat hij/
zij de kasten goed van elkaar kan onderscheiden.

Stapelbaar

Vertrekt een zwerm uit een volk, dan kiest het volk
soms voor de meest vreemde onderkomens. Maar bijen
hebben toch een aantal natuurlijke voorkeuren bij de
keuze voor een nieuw onderkomen.

Natuurlijke behuizing

Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
In ons land kan de honingbij niet overleven zonder de hulp van een imker die zorgt voor een
woning waar een bijenvolk in kan wonen. Bijen woonden vroeger in ons land eeuwenlang voor
het grootste deel in holtes van bomen of boomstammen. Zo konden ze zich beschermen tegen
weersinvloeden en vijanden. Dat veranderde vanaf het moment waarop een deel van de boomstam waar het bijennest zich in bevond door de imker werd afgezaagd en meegenomen. Dit zijn
de zogenaamde klotzbeuten die je nog wel in een museum kunt zien.

De bijenwoning
Maar sinds ongeveer 150 jaar zijn bijenhouders honingbijen in een bijenwoning gaan houden. Deze woningen
werden gemaakt van allerlei materialen. Van de holle
boom zijn de korven van stukken schors van de kurkeik,
de wilgentenenkorf afgeleid. Deze zie je vooral nog in
Griekenland. In Nederland zie je nog korven van (rogge)
stro of buntgras.
De woning die je kiest voor je bijen zegt veel over hoe je
imkert. Er zijn inmiddels honderden soorten bijenkasten
en andersoortige bijenwoningen in gebruik. Dat komt
doordat bijna elke kastimker zijn eigen veranderingen of
verbeteringen aan bestaande kastsoorten maakt.
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En dat is prima. Mensen zijn nu eenmaal uitvinders en de
honingbij is flexibel genoeg om de meeste soorten behuizingen die we haar bieden te aanvaarden.
Zie je een aantal kasten bij elkaar onder een afdak staan
dan noemen we dat een bijenstand(stal). Bijenkasten
staan bij voorkeur op een droge en beschutte plaats
waar het rustig is met de vliegplank op het zuidoosten.
Een stevige ondergrond en een verhoging om goed te
kunnen werken bij de kast is een vereiste. Dit voorkomt
ook last van begroeiing en wateroverlast. Voor het
houden van bijen gelden regels die je bij de gemeente
kunt opvragen.
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Tegenwoordig imkeren de meeste imkers in kasten die
bestaan uit kamers die op elkaar worden gestapeld,
zoals de spaarkast, simplexkast (dubbelwandig), Dadant
en Langstroth. In Nederland zijn de spaarkast en de
Dadantkast de twee meest gekozen kasten. De kamers
kunnen naar keuze zowel 10- als 11-raams worden
ingericht. Een Dadantkast zelfs tot 13-raams. Gemiddeld
bestaat de gestapelde kast uit twee broedkamers, een of
twee honingkamers, een bodem met vliegspleet en een
deksel op de kast. De kasten zijn in verschillende soorten
materialen verkrijgbaar: hout of kunststof, waarvan de
Segeberger het meest bekend is. Belangrijk bij de keuze
is het gewicht, duurzaamheid en de onderhoudsvriendelijkheid.
Zesraams kasten worden vaak gebruikt voor het huisvesten van een hulp- of reservevolk of een (kunst)zwerm.
Breng je een zwerm onder in een zesraams kast, dan is
het heel eenvoudig deze in een 10 of 11-raams kast over
te zetten. Ook worden deze kasten vaak gebruikt bij
bevruchting en voor bestuiving in kassen.

Natuurlijke imkers baseren zich veel meer op hoe de
bijen in de natuur hun behuizing zouden kiezen. De
manier en de momenten van ingrijpen en controle van
het bijenvolk is anders. Natuurlijk imkeren kan in principe
met een aantal kastsoorten, maar er is een aantal kastsoorten waar veel mee gewerkt wordt, omdat ze volgens
de natuurlijke imker dichter bij de natuurlijke keuze van
de bij in de natuur staan. Het meest verregaand is waarschijnlijk de uitgeholde boomstam en verder de Warrékast, de Einraumbeute en de Weissenseifener hangkorf
(Sunhive) als drie meest bekende kasten richting natuurlijke behuizing. Ze hebben elk hun specifieke kenmerken.
Kijk ook op www.natuurlijkimkeren.org/behuizing.
Natuurlijke imkers willen het belang van de bijen meer
centraal stellen.
Lees meer op www.natuurlijkimkeren.org.
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bijzonders wat je normaal niet zomaar in de winkel vindt.
Spannend ook op het bord. Dat viel tegen dus.
Hetzelfde gold voor de paarse aardappelen. Ze bleven
weliswaar paars, wat natuurlijk een mooi kleurig bordje
opleverde. Maar de smaak? Nou die was in ieder geval
niet bijzonder. Een vrij doorsnee aardappelsmaak. Ze
waren ook nog erg klein gebleven. Waarschijnlijk te
danken aan de compacte aarde waar meer dan 20 jaar
een grasmat gelegen had. Ook de suikermaïs groeide
prima, maar leverde maar 5 kolven. De snijbonen
herstelden zich deels van de vorstschade. De opbrengst
viel wel tegen.

Conclusie:
Was het de moeite waard?

14-6-2020
Suikermaïs, koolrabi, sla, snijbonen, rode bieten, paarse
sperziebonen en paarse aardappelen groeien prima.

15-7-2020
De eerste oogst!

De resultaten

Al doende
Marcel Mulder, Groei & Bloei

De resultaten zijn nogal divers. Zoals te zien is aan de
eerste oogst, ging het met de tuinbonen, bietjes, sperziebonen en koolrabi prima. De ‘paarse’ sperziebonen
bleken helaas groen te worden als ze eenmaal gekookt
zijn. Dus waarom zou ik volgend jaar niet voor een
‘normale boon kiezen? Mijn idee was kweken van iets

Zeer zeker. Wat was ik blij met de opbrengst en de
groenten leken ook veel beter te smaken. Dat kan
natuurlijk suggestief zijn. Maar veel belangrijker was
het leerproces en de voldoening van het werken in de
moestuin.
Ik had geen beter tijdstip kunnen kiezen om een
moestuin te beginnen, zeker toen in februari en maart
duidelijk werd dat corona de hele wereld op z’n kop zou
zetten. Wat ben je dan gezegend een tuin te bezitten.
Na de kerst en het begin van het nieuwe jaar eten we
met veel plezier een smakelijk bord boerenkool. Nu eens
niet met rookworst, maar met een 2021 twist.

De eerste jaren nadat we verhuisden naar een huis met grote tuin, was ik bezig met de aanleg
van de tuin. Er moest een grote vijver komen en het huis werd verbouwd. Ook kwam er een
kleine kas. Het kweken van met name vaste planten gaf en geeft mij veel voldoening. Toen de
kas een beetje te klein bleek voor al mijn plannen, besloot ik een groter exemplaar te kopen.
Met de aanleg van de fundering snoepten we ook een stuk van het gazon af voor de moestuin.

De moestuinen van Twekkelo
Op een rommelmarkt vond ik het boekje met de titel
De Moestuinen van Twekkelo. Geschreven in 1975
door Pieter Boxman. Als geboren Twentenaar was mijn
belangstelling gewekt. De ondertitel is: ‘Een handboek
voor biologisch tuinieren.’ Al lezende was ik verbaasd
over de beschreven experimenten en de behaalde resultaten.
Na meer dan 40 jaar bleek het opvallend actueel.

24-4-2020
De tuinbonen, koolrabi en snijbonen vanuit de kas staan
in de volle grond. Te vroeg dus. De snijbonen krijgen een
tik door vorst aan de grond. De ijsheiligen waren nog
niet voorbij! Maar dit is het gevolg als je ongeduldig
bent. Het planten ging trouwens makkelijk met een
bollenpoter. Het karton was nagenoeg vergaan en de
grasmat makkelijk door te steken.

Ik begon met het lezen van artikelen en het bekijken van
YouTube filmpjes en besloot tot een experiment.
Het was eind november en de tuin was in rust.
De grasmat bedekte ik met karton met daarover een laag
blad en compost.

21-2-2020
Ik zaaide de eerste groente. Tuinbonen kunnen vroeg
voorgezaaid worden, las ik. Ook de ‘paarse’ sperziebonen, snijbonen en koolrabi volgden snel.
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<< Saturnus (links) en Jupiter en de maan door de
wolken op 2 september 2020 om 00:10 uur.
Foto, Edwin Sarink
Een aantal dagen later is de maan al weer verhuisd
richting sterrenbeeld Leeuw. Op 26 mei staat de maan
vier graden ten noorden van Regulus, de helderste ster
van Leeuw.

grootste volle maan van het jaar te zien.
De maansverduistering die dan ook plaatsvindt is helaas
niet in Europa te zien. Rond 23:00 uur kunnen we
ten zuidwesten van de maan Antares zien. Dit is de
helderste ster van sterrenbeeld Schorpioen. Onze zon
is vergeleken bij deze rode superreus maar een klein
speldenprikje.

April
In de ochtendschemering op dinsdag 6 en woensdag
7 april zien we de maan in de buurt van de planeten
Saturnus en Jupiter staan. Op 21 december 2020 was er
een zeer nauwe samenstand (niet) te zien van de reuzenplaneten. Helaas was het in Almelo destijds bewolkt…

Samenstanden!
Waarnemingen voor het blote oog en verrekijker
Edwin Sarink
Als de maan bij een planeet staat of een planeet bij bijvoorbeeld een open sterrenhoop dan oefent
dat verschijnsel een grote aantrekkingskracht uit op veel mensen te gaan kijken. Doordat de maan
en de (meeste) planeten heldere objecten zijn geeft dat een mooi beeld en het is makkelijk te zien.
Iemand die nog niet veel observaties heeft gedaan en planeet-samenstanden gaat bekijken weet
dan ook zeker dat het om een planeet van ons zonnestelsel gaat en niet om een ster.
Sowieso krijg ik vaak de vraag van mensen ‘is dat nou
Venus die mooie heldere ster die ik iedere avond zie?’.
Dit artikel is een uitnodiging aan alle lezers om naar
samenstanden te gaan kijken.
Samenstanden (conjuncties) zien we natuurlijk als samenstanden vanuit ons aards perspectief!

Maart
Op de avond van dinsdag 2 maart kunnen we een fraaie
samenstand zien van Mars en de Plejaden. De rode
planeet Mars staat ongeveer 3 graden ten zuiden van
deze sterrenhoop (M45) die met het blote oog te zien
is. Door een verrekijker kun je veel meer sterren van de
Plejaden zien. Natuurlijk kun je de dagen voor en na
2 maart Mars en de Plejaden ook bekijken. Je ziet dan
mooi de verplaatsing van de planeet ten opzichte van
de sterren. Het is niet voor niets dat de oude Grieken de
naam planeet -dwaalster- bedachten.
Ten oosten (links) van Mars en de Plejaden kun je meteen
het sterrenbeeld Orion (de krijger) gaan zoeken. Links
boven in het sterrenbeeld staat de rode superreus Betel-
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geuze Deze instabiele ster heeft bijna al zijn brandstof op
gebruikt. Eind 2019/begin 2020 nam de helderheid van
de ster dramatisch af. Zou hij gaan exploderen en veranderen in een supernova? Inmiddels heeft Betelgeuze zijn
oude helderheid weer terug. Maar houd hem goed in de
gaten….
Ben je een vroege vogel en is het helder, kijk dan op
maandagochtend 8 maart voor dat de zon opkomt (tot
ongeveer 6:30 uur) naar de smalle maansikkel met ten
westen(rechts) daarvan de heldere ster Nunki van het
sterrenbeeld Boogschutter.

Donderdag 15 april staat de maansikkel precies de
Plejaden en Aldebaran
Maandag 19 april om 21:00 uur staat de halfvolle maan
bij Pollux de helderste ster van Tweelingen. De tweelingbroer de heldere ster Castor staat wat hoger.
Ook bij Tweelingen staat Mars op dinsdagavond 27 april.
Hij staat dan van ons uit gezien een halve graad noordwestelijk van de fraaie sterrenhoop Messier 35. Bekijk dit
met verrekijker! Een stuk oostelijker (links) zijn gemakkelijk de heldere sterren Castor en Pollux van Tweelingen te
herkennen.

Mei
Op 4 mei rond 5:00 uur ‘s ochtends staat de maan weer
in de buurt van de gasreuzen Saturnus en Jupiter.
Als dat te vroeg is dan kun je op 13 mei in het westen in
de avondschemering Mercurius drie graden ten noorden
van de maan waarnemen. Misschien kun je dan ook wat
lager in het westen de heldere planeet Venus nog zien.
Sowieso leuk om ‘s avonds de weg van de maan ‘door’
de verschillend sterrenbeelden van de dierenriem te
bekijken. Onze natuurlijke satelliet staat op16 mei weer
in de buurt van Castor en Pollux (Tweelingen), op 19/20
mei ten noorden van Regulus (Leeuw). Op 26 mei is de

De maan en Venus op 18 januari 2020 om 19:00 uur
Foto, Edwin Sarink
Op 10 juni is het nieuwe maan. Er is dus geen maan te
zien...of toch wel?
Rond 11:20 uur kunnen we het begin van een gedeeltelijk zonsverduistering zien in Nederland! In Canada
(Ontario), Groenland, op de noordpool, in het oosten van
Siberië is een ringvormige zonsverduistering te zien.
De maan bedekt daarbij niet de hele zon. Er is dan
verlichte rand om de maan te zien. In Nederland kunnen
we de zonsverduistering waarnemen tot ongeveer
13:31 uur. Wil je het schouwspel waarnemen bescherm
je ogen dan met een eclipsbrilletje. Als het weer het
toelaat dan gaat AstronA ook een kijksessie van de
gedeeltelijke verduistering organiseren. Eventueel gaan
we de beelden streamen via youtube.
Het waarnemen van samenstanden is niet alleen mooi
en leuk om te doen, maar geeft ook een handvat bij het
herkennen van planeten en sterrenbeelden.
Heldere luchten gewenst en veel kijkplezier!

Tijdens de Landelijke sterrenkijkdagen – vrijdag 19 t/m
zondag 20 maart- is op vrijdagavond om 19:15 uur
de maan in conjunctie met Mars. Later die avond rond
middernacht nadert de maan de helderste ster van het
sterrenbeeld Stier: Aldebaran.
Aldebaran betekent in het Arabisch ‘volger’. De ster
volgt namelijk de Plejaden. Een mooi gelegenheid om
dus ook met de verrekijker deze sterrenhoop te bekijken.
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Vallende sterren,
ook al zie je ze niet…
Lex Bolkesteijn, AstronA
Wanneer je ‘s avonds met helder weer naar boven kijkt, dan is er een grote kans dat je vallende
sterren ziet. Maar hoe kun je vallende sterren zien bij bewolkt weer? Gelukkig kun je ze niet
alleen zien, maar ook horen, Bijvoorbeeld met behulp van radiogolven.

Wat is een vallende ster?
In het Natuurhusblad van september 2020 heeft Edwin
Sarink een uitgebreid artikel geschreven over kometen
en meteoroïden. Samengevat: wat in de volksmond
‘vallende sterren’ wordt genoemd (juiste naam is meteoren) zijn kleine en grote stukken ruimtepuin die in onze
dampkring terechtkomen en daar verbranden. Denk
hierbij aan stofdeeltjes, imposante brokken steen, maar
ook verfschilfers en delen van raketten. Wanneer ze in de
dampkring van de aarde vallen en door de hoge wrijving
daar verbranden, ontstaat er een kortstondige lichtstreep
aan de hemel.

Spitsuur aan de sterrenhemel
Je kunt het hele jaar door vallende sterren zien, maar
op sommige momenten is het spitsuur, bijvoorbeeld
wanneer de aarde door een meteorenzwerm vliegt.
Wanneer de aarde door zo’n meteorenzwerm vliegt, zie
je soms wel meer dan 100 vallende sterren per uur. In
januari vliegen we door de Boötiden, in juni de Arietiden,
in augustus de Perseïden en in december de Geminiden.
De namen van de meteorenzwermen zijn afgeleid van
het sterrenbeeld waarin de vallende sterren zichtbaar
zijn. Veel astronomie liefhebbers trekken tijdens deze
pieken erop uit om dit bijzondere schouwspel met eigen
ogen te zien, maar wat te doen als het bewolkt is? Hoe
neem je dan vallende sterren waar?

Bewolkt en toch vallende sterren
waarnemen. Hoe dan?
Wanneer een stuk ruimtepuin in onze dampkring
verbrandt, ontstaat er, behalve een lichtflits, ook een
spoor van geïoniseerde deeltjes met (voor radiogolven)
reflecterende eigenschappen. Als we een radiosignaal
zouden uitzenden, welke wordt gereflecteerd door het
spoor van geïoniseerde deeltjes en dit als radiosignaal
zouden kunnen ontvangen, dan weten we dat er op dat
moment een meteoor is geweest in het gebied waar de
antennes van de radiostations elkaar overlappen. Dit
overlappende gebied noemen we de ‘Scatter zone’.
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En omdat de meeste radiogolven zich niks aantrekken
van het wolken, kunnen we op deze manier meteoren
waarnemen, zelfs als het bewolkt is of de zon schijnt.

Zelf ‘sterren’ horen vallen
De gemiddelde amateur astronoom zal niet de beschikking hebben over een uitgebreide zend/ontvangstinstallatie. Maar gelukkig kunnen we als amateur astronoom
gebruik maken van de radio-installaties van anderen.
Bijvoorbeeld een radarstation van de Fransen met de
naam Graves die wordt gebruikt voor het detecteren van
satellieten over Frans grondgebied. Deze zendt 24 uur
per dag radiogolven naar de zuidelijk hemel. Daarmee
hebben we het zendende radiostation (A) tot onze
beschikking.
Voor het ontvangende radiostation (B) kunnen we
gebruik maken van de radiotelescoop van de stichting
Camras. Aan deze schotel is een ontvanger gekoppeld
die we via een webbrowser kunnen benaderen en
instellen op de frequentie van de radiogolven die het
Graves radarstation uitzendt.
Als het signaal van Graves wordt ontvangen op de
schotel van de Camras, dan weten we (ook als het
bewolkt is) dat er in het zuiden een meteoor onze dampkring heeft geraakt in de scatter zone.
De intensiteit en de duur van het ionenspoor door de
scatter zone zijn een indicatie voor de grootte van de
meteoor. Op de ontvanger van Camras hoort dan een
fluittoontje en een streepje op de waterval. Een kort en
zacht fluitje en streepje als het een klein stukje ruimtestof is en een lange en luide fluittoon en streepje bij
grote brokken puin.
Zo kun je, zelfs al het bewolkt is, vallende sterren waarnemen. Met je oren!
Meer weten over deze waarneemmethode?
Neem contact op met Lex Bolkesteijn (PH2LB),
Radio Zendamateur en lid van AstronA.
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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.
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:
Natuurhus:
Beeklust:
Doepark de Hagen:
Erve Peeze:
De Horst:
‘t Maatveld
Meestershuis:
NIVON-nus:
Schelfhorst:
SPOA

Deldensestraat 205, Almelo
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Tussen Action en Wok, Almelo
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Deldensestraat 248, 7601 RK Almelo
Tusveld 31-33, Almelo
Ypeloschoolweg 2a, parkeren bij het Akkerhus (naast de school de Akkerwal)
Smetanastraat 55A, Almelo
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (sporthal)
Deldensestraat 205, 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!

Natuurhus Almelo | Maart 2021
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Scharrelkids 4 - 6 jaar Vogels
Scharrelkids 7-8 jaar, Bomen determineren
Voorjaarsbos/Smuddebos Losser

zo 11
zo 11
zo 18

10.00-14.00

10.00-12.30

10.00-12.30

Tijd

Natuurhus

De Horst

Natuurhus SPOA

Plaats/vertrek

Activiteit
Bijendoemiddag: Insectenhotel en

Datum
vr 7

13.30-16.00

Tijd

10.00-10.15

Erve Peeze

Plaats/vertrek

Scharrelkids 9 - 12 jaar
IVN Jongeren, vogels ringen
Lezing over bomen

zo 16
ntb
do 27

10.00-14.00

Tijd

Natuurhus

Plaats/vertrek

Waterdieren / waterkwaliteit / waterplanten

IVN jongeren Midzomer avondwandeling Tankenberg 18.30-21.00

zo 13
wo 23

Open Tuinen Weekend

zo 27

11.00-17.00 www.almelo.groei.nl

niet nodig

niet nodig

Open Tuinen Weekend

Groei & Bloei

Groei & Bloei

Laura Brummelhuis, 06 30 52 03 22 IVN/KNNV

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

za 26

11.00-17.00 www.almelo.groei.nl

AstronA

IVN/KNNV

Vereniging

IVN/KNNV

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

www.astrona.nl

Henri Jansen, 06 20 08 00 33

Natuurhus

Almelose Aa / Doepark

Meestershuis

Natuurhus

Martin Mulder, 06 51 48 34 63

Aanmelden verplicht via

Aanmelding

Martin Mulder, 06 51 48 34 63

Aanmelden verplicht via

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

				

10.00-12.30

Landelijke Slootjesdag voor alle groepen Scharrelkids 10.00-12.30

zo 13

11.00-13.30

gedeeltelijke zonsverduistering

vervolg van 27 mei			

Poortbulten/Lutte Bomenexcursie

Activiteit

do 10

za 5

Datum

JUNI 2021

Natuurhus

Schelfhorst

‘t Maatveld

Natuurhus

				

18.30-20.30

09.30-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Scharrelkids 7 - 8 jaar, excursie naar de Dakhorst

zo 16

Natuurhus SPOA

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

10.00-12.30

Scharrelkids 4 - 6 jaar, De 4 elementen

IVN/KNNV

zo 16

Aanmelden verplicht via

Kosten

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

bij carpoolen, kosten delen

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

Kosten

gratis

gratis

bij carpoolen, kosten delen

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

vrije gift

volgt

Kosten

volgt

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

bij carpoolen, kosten delen

‘t iemenschoer € 1,50

Vereniging

Groei & Bloei

Laura Brummelhuis, 06 30 52 03 22

Natuurhus

of Kesley Hazelhoff 06 46 17 55 7

iemenschoeralmelo@gmail.com

Aanmelding

niet nodig

				

10.00-14.00

IVN/KNNV

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Ben van Veenen, 06 21 88 25 51

Aanmelden verplicht via

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Ben van Veenen, 06 21 88 25 51 of

Weidevogels

MEI 2021

Beeklust

Natuurhus

Vereniging

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Aanmelding

				

za 8

Plantenruil

za 24

10.00-13.00

zaadbommetjes (5-12 jaar)			

Scharrelkids 9 jaar - 13+ Kristalbad: Vogels kijken

zo 18

				

Activiteit

Datum

APRIL 2021

Scharrelkids 2021

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

Linda Groenewoud, Lynn Smit, Yvonne Kuiphuis
en Harry Brummelhuis, IVN Almelo

In mei leggen
alle vogels een ei
Kunnen wij daar nestmateriaal voor vinden? We gaan op
zoek naar vogels en beleven hoe vogels een nest maken.

Fotograferen met
de gele camera’s!

Datum: Zondag 11 april
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus, SPOA gebouw

Op fotosafari naar ‘De Doorbraak’ in Bornerbroek. We gaan
wandelen langs de Doorbraak bij Krikkenhaar en we leren
onderweg over dit gebied. Tijdens de wandeling werken we
in groepjes allerlei leuke foto-opdrachten uit die we later in
het jaar tijdens een activiteit gaan bespreken.
Voor drinken en wat lekkers onderweg wordt gezorgd! Bij
regen hebben we een leuke binnenactiviteit in de Horst.
Datum: Zondag 10 mei
Tijd: 10.00 - 13.00 uur (voor kinderen van 9 t/m 12 jaar)
Locatie: Verzamelen 9.45 uur bij Restaurant ‘t Maatveld
(Tusveld 31-33)

Bomen ontdekken

Vogelexcursie
naar het
Kristalbad

Zomers liggen we er graag onder, lekker in de schaduw
van hun bladeren. En we wandelen graag in het bos.
Alleen wat voor soort boom is dat eigenlijk? Weet jij het?
We gaan bomenpaspoorten maken en naar sapstromen
luisteren. We meten de boomhoogte, zonder ladder! En
leuke weetjes ontdekken over bomen en hoe ze met elkaar
communiceren.

Het Kristalbad is een gebied dat regenwater opvangt en
heel veel (water)vogels herbergt. Je kunt ze vrij dicht
benaderen. Met een verrekijker zijn ze goed te zien. Met
camera proberen we ze op de foto te krijgen.
Daarna determineren in het Natuurhus we de vogels met
de app van www.waarneming.nl.

Datum: Zondag 11 april
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 7 en 8 jaar)
Locatie: De Horst

Datum: Zondag 18 april
Tijd: 10.00 - 13.00 uur (voor kinderen van 9 jaar t/m 13+)
Locatie: Natuurhus
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Aarde, water,
vuur en lucht

Het kwaakt …
een kikker
of een pad?
De temperatuur stijgt. Het riet in de sloten schiet
omhoog. Kikkers en padden laten weer van zich horen.
Vooral ’s avonds, als de vogels hun snaveltjes toe hebben
gedaan, zetten ze het op een kwaken. Na de winterslaap
gaan de kikkers en padden naar een poel of sloot om te
paren en daarna hun eitjes te leggen. Veel mensen weten
niet of ze wel met een kikker of een pad van doen hebben.
Jij wel? Wat weet jij nog meer van kikkers en padden?
Deze bijeenkomst gaan we het allemaal ontdekken.
Datum: Zondag 16 mei
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 7 en 8 jaar)
Locatie: Natuurhus

De 4 natuurelementen vertegenwoordigen de basisprincipes
van het leven. In de aarde groeit veel van ons voedsel.
Zonder water zouden we uitdrogen. We warmen ons aan
vuur en vuur geeft ons ook licht. En we kunnen maar
enkele minuten zonder lucht. Aan de hand van spelletjes
gaan we het hebben over de 4 natuurelementen.
Datum: Zondag 16 mei
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Doepark de Hagen

Vervolg zie pagina 22
Natuurhus Almelo | Maart 2021

23

Vogels ringen
We kunnen mee met een groep ‘vogel ringers’. De kans
om vogels van dichtbij te zien, die je anders niet ziet.
De exacte datum is lastig aan te geven. Dat hangt af
wanneer er jongen zijn om geringd te worden.
Datum: mei (datum ntb, volgt via whats app)
Tijd: ntb (voor kinderen van 13+)
Locatie: ntb

Nationale
Slootjesdag
Hopelijk kunnen we deze dag weer lekker in de sloot met
onze schepnetten zoeken naar waterdiertjes, meten van
de helderheid en zuurgraad van het water en waterplanten determineren.
Zoek de grote spinnende waterkever. Of ontdek wie er
in de zomer op het water kan schaatsen. En probeer
de snelste zwemmers van de sloot te vangen. Het kan
allemaal tijdens de slootjesdagen. Wij staan klaar met
schepnetjes, loep-potjes en zoekkaarten om je alles te
laten beleven en te leren over de natuur in de sloot.
Neem je ouders, opa of oma mee en trek je laarzen aan en
kom met ons meedoen.
Bij slecht weer wordt er gezorgd voor een alternatief
programma. Hierbij denken we aan het thema Vogels.
Datum: 13 juni
Tijd: 10.00 – 12.30 uur (voor alle groepen)
Locatie: De Doorbraak bij de Ypeloschool in Enter

Bloeitijd
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.

liggen. De struiken in de berm zien er uit als de in mei en
juni bloeiende brem. Met bloeitijdcrisis.

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.

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.

Het is februari. De berm van een zandpad staat vrolijk te
bloeien. Terwijl de hagel striemend naar beneden valt en
nog een paar keer stuitert voordat het op de grond blijft
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De stengels zitten vol met venijnige lange stekels. Soms
zie je ineens iets dat je nog niet eerder zag. Dat op iets
bekends lijkt. Maar waarvan het plaatje niet klopt. Een
gaspeldoorn, zegt de plantenapp. Die houdt van zachte
winters zoals deze. Ik glimlach. Een plant die in zijn
geheel ‘houd afstand’ uitstraalt en die midden in een
winterse hagelbui met haar vrolijke zelf alvast de lente
aankondigt.

Meer weten over Anke?

Meer weten? Of aanmelden? Dat kan via
anke@ankesnatuur.nl. Het maximum aantal deel
nemers is 15. In verband met het coronavirus
bekijken we een week voor de wandeling of deze
kan doorgaan. We houden ons daarbij natuurlijk
aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM.
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de vervuiling en verdwijning van zijn leefgebied vormden
de oorzaak van het uitsterven van dit mooie dier. In
2002 zijn 31 otters uit Finland gehaald en uitgezet in
Nederlandse natuurgebieden, zoals de Weerribben.
Inmiddels wordt de otterpopulatie in Nederland geschat
op 450 dieren. In Nederland komt de otter weer voor in
Noordwest-Overijssel, Friesland, Gelderland en langs de
Overijsselse Vecht.

Wat is bereikt?

				2021:
Het jaar van de otter
Truus Hoesseler, IVN Almelo
Ieder jaar nomineert de Zoogdiervereniging een dier tot zoogdier van het jaar. Dit jaar is dat de
otter. De otter heeft een glanzende, fluweelachtige, dichte donkerbruine vacht met een licht
gekleurde, zandkleurige, onderkant en soms met een licht gekleurd vlekkenpatroon op de kin
en rond de lippen. Hij heeft een lange bovenvacht die zorgt dat de dichte ondervacht een isolerende luchtlaag vasthoudt en droog blijft onder water. Zo heeft de otter het nooit koud.
De otter heeft een gestroomlijnd, lang lichaam met een
krachtige, spits toelopende ronde staart en korte, sterke
poten met zwemvliezen tussen de tenen van zowel zijn
achter- als voorpoten. Zijn ogen, neusgaten en kleine
oren liggen in één lijn bovenop de platte kop met brede
snuit, zodat deze bij het zwemmen boven het water
steken. Hij heeft een sterk ontwikkelde neus (hij ruikt
1.000 keer sterker dan de mens), zeer gevoelige snorharen en stevige wenkbrauwen die, vooral in troebel
water, dienst doen als voelsprieten.

Het territorium van één mannetje overlapt dat van een
aantal vrouwtjes.

lengte kop-romp: 50 – 95 cm
lengte staart: 26 – 55 cm
gewicht: mannetjes 10 - 12 kg, vrouwtjes 5 - 7 kg

De otter komt oorspronkelijk in geheel Europa voor
(met uitzondering van IJsland en de eilanden in de
Middellandse zee) en in een gedeelte van Azië en in
Noordwest-Afrika. Overal zijn ze in aantal hard achteruit
gegaan.
In 1989 stierf de otter in Nederland uit. De laatste otter is
doodgereden. Niet alleen het verkeer, maar ook de jacht,

Het mannetje heeft een zwaardere kop en een dikkere
hals en is groter en zwaarder dan het vrouwtje.
Mannetjes en vrouwtjes leven in aparte leefgebieden.
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Er is heel wat werk verzet om dit resultaat te bereiken:
- De otter heeft zoet, schoon water nodig, voor voedsel,
maar ook voor het schoonhouden van zijn pels en als
drinkwater. Inmiddels is de waterkwaliteit in Nederland
enorm verbeterd.
- Er zijn oeverzones aangelegd. Bijvoorbeeld brede rietkragen zorgen voor voldoende dekking en rust.
- De belangrijkste doodsoorzaak van otters is het
verkeer. In 2019 werden 150 dode otters gevonden,
waarvan 85% verkeersslachtoffers waren. Er zijn
passages onder veel wegen aangelegd, waardoor
otters niet meer in aanraking komen met het verkeer.
- Veel otters verdronken door visfuiken. Veel fuiken zijn
inmiddels voorzien van een frame, waardoor vissen wel
naar binnen kunnen zwemmen, maar otters niet.
- De jacht op otters is verboden.

Maar het aantal otters is nog te laag. Het streven is
een otterpopulatie van minimaal 600 dieren. Daarom is
nog steeds voortdurende zorg voor veilige leefgebieden
nodig. Zo moeten er nog veel meer veilige oversteekplekken komen. Denk hierbij aan rasters, loopplanken
en doorgangen. En voor een gezonde populatie is het
van belang dat er verbindingsgebieden zijn, zodat onze
otters contact kunnen maken met de otters in de Duitse
grensgebieden.
Calutra, de otter- en beverwerkgroep van de zoogdiervereniging, wil de samenwerking tussen alle partners in
Nederland en België versterken en zet zich samen met
andere instanties en hulp van vrijwilligers in om de leefomstandigheden voor dit bijzondere dier verbeteren.
Bekijk ook een leuke reportage over de otters in de
Weerribben op RTV Oost:
www.rtvoost.nl/nieuws/1429405/2021-uitgeroepentot-jaar-van-de-otter.
Op 2 januari 2021 is een prachtige film van Hilco Jansma
uitgezonden door de EO: ‘De otter, een legende keert
terug’. U kunt deze film alsnog bekijken via
www.gids.tv/tv-gids/uitzending-gemist/de-otter-eenlegende-keert-terug/4259.

Goede zwemmers
Otters zijn vlugge, speelse dieren en super goede zwemmers. Ze kunnen wel vier minuten onder water blijven.
Wanneer ze onder water gaan, sluiten de neusgaten en
oren zich af en dient de lange platte staart tijdens het
zwemmen als roer.

Otter terug in Nederland
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Bij Erve Vleerboer in Albergen is bijvoorbeeld geen enkel
weidevogelkuiken groot geworden en in Overijssel zijn
meer dan 50 procent van de nesten verloren gegaan.
In 2020 was dit nog hoger! De weidevogels kunnen
we beschermen door gebieden in te rasteren, nesten
beter te camoufleren met plukken gras rondom het nest
en weinig of geen bomen en struiken in de buurt van
het gebied. De bomen en struiken zijn namelijk uitkijkposten voor roofvogels, ooievaars, etc. Er moet verjaagd
en desnoods gejaagd worden. Doe je dat niet, dan is
volgens deskundigen alle moeite voor niets.

Continuïteit aangepast beheer

Aanvalsplan
Grutto

De aanpak vraagt van de boeren een minder economische gerichte bedrijfsvoering. Voorstel is daarom om hen
te compenseren voor deze maatregelen en te zorgen
voor economisch perspectief voor de boer. Dat kan
door te zorgen voor meer geld voor de producten van
de boeren in de kansgebieden. En bijvoorbeeld minder
belasting en waterschapslasten. Daarnaast is rust en
continuïteit van belang. Dat kan met een lange subsidiegarantie van minimaal 15 jaar in plaats van 6 jaar zoals
nu het geval is. En door het beheer te koppelen aan de
grond en niet aan de boer. Verkoopt de boer zijn grond,
dan is de koper verplicht het weidevogelbeleid voort
zetten.
Het Rijk moet het voortouw nemen voor dit plan, maar
de invulling is voor rekening van de provincies in samen-

werking met natuur- en landbouworganisaties, boeren
en vrijwilligers. De tijd is er rijp voor, want meer dan de
helft van de boeren wil graag overschakelen naar een
duurzamere vorm van landbouw. De stikstofuitstoot
zal door deze manier van beheer veel minder zijn en
consumenten kiezen veel vaker voor biologisch geteelde
producten, weidezuivel etc.
Minister Schouten heeft 18 november 2020 het plan in
ontvangst genomen. Op 2 december steunde een ruime
meerderheid van de Tweede Kamer dit plan. Helaas is het
kabinet gevallen en is het nu afwachten hoe het verder
gaat.

Truus Hoesseler, IVN Almelo
Eén van de meest bijzondere natuurgebieden in Nederland zijn de laagliggende weidegebieden.
Ze zijn uniek in de wereld. In deze gebieden wonen de weidevogels. De grutto, onze nationale
vogel, is het symbool voor deze diersoort. Het gaat echter bijzonder slecht met de grutto en de
andere weidevogels. Het aanvalsplan Grutto is de ultieme poging om de weidevogels te redden.
De aanval is de laatste verdediging.
Waren er in 1970 nog 120.000 broedparen, nu zijn er
minder dan 30.000. Ondanks alle inzet gaat dit aantal
elk jaar flink omlaag. Zo was 2020 een rampjaar. Door
een te warme en droge lente gingen de boeren veel
vroeger maaien. Hierdoor waren er weinig insecten en
heel veel eieren en kuikens zijn opgegeten door roofdieren.

Kansgebieden creëren
85% van de grutto’s broedt in het weidegebied van ons
land. Als de grutto het niet redt in Nederland, dan zal
deze vogel wereldwijd uitsterven. Op initiatief van Pieter
Winsemius (oud-minister van VROM), Vogelbescherming
Nederland, diverse natuur- en landbouworganisaties en
wetenschappers is het ‘aanvalsplan Grutto’ opgesteld.
Dit plan moet de neerwaartse trend van de aantallen
grutto’s en andere weidevogels keren.
Het voorstel is om 30 kansgebieden te creëren van 1.000
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hectare open terrein, met weinig verstoring door hoge
gebouwen, bomen en struiken. De kansgebieden moeten
worden gezocht in laag Nederland. Dat zijn de provincies
Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Groningen
en Overijssel. Van die 1.000 hectare moet ongeveer 200
hectare plas-drasgebied zijn met een hoog waterpeil. In
zo’n groot gebied kunnen de vogels zich beter gezamenlijk verdedigen tegen predatoren, roofdieren.
In de kansgebieden moet aangepast agrarisch beheer
plaatsvinden, zoals na eind juni maaien en grazen,
weinig bemesten en alleen gebruik van ruige mest (dus
niet injecteren), veel kruiden, geen gifgebruik en hooguit
1 koe per hectare in de wei laten grazen.
Daarnaast is in het plan aandacht voor het beschermen
van weidevogels tegen predatoren. Eieren en kuikens
worden namelijk veel te vaak opgegeten door roofdieren.
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Paddentrek
Wiepke van de Vliet, IVN Almelo
In het vroege voorjaar (januari t/m april) steken tussen zonsondergang tot zonsopgang op de
Oude Deldensestraat in het Nijreesbos honderden padden over naar De Doorbraak om daar te
paren en eitjes af te zetten. Bij het oversteken van deze weg worden veel padden doodgereden.
Om dit te voorkomen, verzamelen zo’n 15 vrijwilligers de overstekende padden in een emmer
om ze vervolgens naar de overkant te brengen. Daarbij worden ook andere amfibieën, zoals
kikkers en salamanders, overgezet.
de voorpootjes gevormd en verdwijnt de staart. Er is dan
een klein padje ontstaan, die uit het water kruipt en een
winterverblijf gaat zoeken.

In gesprek met
Martin Stortelder…
Jenny van Dorsten, IVN Almelo
Martin Stortelder vertelt meer over de voortgang van de bouw van het Natuurhus paviljoen.
Martin Stortelder uit Lichtenvoorde is gevraagd door Hans Oude Luttikhuis om tijd vrij te maken
om als projectleider iets ‘out of the box’ voor het Natuurhus Almelo te doen. Hij is geen man van
de bijtjes en bloemetjes, maar wil met zijn expertise meehelpen om van Doepark De Hagen, het
cadeautje aan de stad, een succes te maken! Nu komt hij wekelijks een dag naar Almelo.
gedaan worden, wat komt er allemaal op de weg, wat
hoort er wel bij, wat niet en dan blijft er onderweg
nog wel het een en ander over wat nog geregeld moet
worden. De voortgang is belangrijk, maar ook de
kwaliteitscontrole, dus of de dingen gebeuren zoals de
bedoeling is. En of het allemaal budgettair past binnen
de ramingen die gemaakt zijn.”

Hoe ziet een pad eruit?
De pad (Bufo bufo) in ons land kenmerkt zich door zijn
plompe bouw, wrattige huid en goudbruine ogen.
De mannetjes zijn 5 à 6 cm lang. De vrouwtjes zijn groter
en kunnen wel 15 cm lang worden (vooral in de meer
zuidelijke landen, zoals Portugal. De pad is erg variabel
van kleur. Op de rugzijde heeft hij een olijfkleurige,
bruinachtige, gele of roodbruine grondkleur. In het water
is het dier meestal licht geelachtig-bruin.

Door wisselende weersomstandigheden kan de paddentrek soms een paar maanden duren. In 2020 waren er
avonden dat er maar een paar padden overstaken.
Maar er waren ook avonden dat er tientallen padden
werden overgezet. Er zijn vorig jaar minder padden
overgezet dan voorgaande jaren. We vermoeden dat een
aantal padden een andere route gevonden heeft, waarbij
ze vanuit het bos direct naar De Doorbraak lopen.

De metamorfose
Zodra de padden in het water komen, begint de voortplanting. De vrouwtjes zetten de bevruchte eitjes af
in twee tot drie meter lange snoeren tussen de waterplanten. Uit deze eitjes komen de paddenvisjes.
Dat zijn de larven met een staart en kieuwen, die als
kleine franjesliertjes aan de zijkant van de kop zitten.
In de loop van het voorjaar ontwikkelen zich eerst de
achterpootjes en later de voorpootjes. De staart verdwijnt
tot een klein stompje. Ook de grote darm verdwijnt
evenals de slurfvormige bek met schraaptandjes.
De longen worden gevormd en de uitwendige kieuwen
worden vervangen door inwendige kieuwen.
Daarna ontwikkelen zich de achterpootjes. Later worden
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De mannetjes zijn in de paartijd goed te herkennen aan
de paarkussens, een ruwe hoornlaag op de eerste drie
vingers en de dikkere voorpoten. Als je een mannetje
met duim en wijsvinger onder de oksel vasthoudt, zal hij
een afweergeluid (kjuk-kjuk-kjuk) uitstoten.
De volwassen padden zijn vooral in de nacht actief en
verschuilen zich overdag op een plek, waar ze erg trouw
aan zijn. Ze komen pas in de schemering tevoorschijn.
De jonge padden zijn ook overdag actief. De pad komt
voor in de meest uiteenlopende biotopen. Je vindt hem
in bouw- en weilanden, venen, moerassen, duinen,
heidevelden, parken en bosgebieden.

Goed nieuws:
In 2013 is op de Oude Deldensestraat door gemeente
Almelo een paddentunnel aangelegd. Deze tunnel is
echter niet voldoende om alle overstekende padden
te redden. Eind 2020 heeft de gemeente toegezegd
subsidie te verlenen voor de aanschaf van paddenschermen. Het is de bedoeling dat deze schermen dit
voorjaar langs de weg tussen het restaurant ’t Maatveld
richting Almelo worden aangelegd.
Meer weten of ook helpen bij de paddentrek? Kom dan
’s avonds eens bij ons kijken en neem contact op via:
Elma Bartels, elmabartels@gmail.com, 06 53 39 78 35
of Bert Nijkamp, bertnijkamp@live.nl, 06 51 90 09 71.
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Besparing door inzet vrijwilligers
Of hij eens een inschatting kan maken van wat de
inbreng van de vrijwilligers is bij de bouw? Hij krabt zich
eens achter de oren en komt na wat rekenwerk dat er
met louter professionals zo’n 1.200 à 1.300 uur werk in
zit. Dat tegen 30 à 40 euro per uur. Vrijwilligers, schat
hij, doen er wel 2.000 uur over. Grofweg gezegd denkt
hij, met enige slagen om de arm, dat er toch zo’n 60.000
euro bespaard zal worden dankzij het vrijwilligerswerk.

Het land van ons

Bijna dagelijks melden zich nieuwe vrijwilligers aan om
mee te helpen bouwen aan het Natuurhus paviljoen
in Doepark De Hagen. Het aantal loopt nu al tegen de
zestig, een hele klus voor bouwcoördinator Hans van
Gerwen om ze in deze corona-tijd verantwoord in te
plannen. Minder zichtbaar dan al die dagelijkse vrijwilligers die aan het paviljoen werken, is projectleider Martin
Stortelder. Maar hij zorgt ervoor dat de bouw blijft voortgaan, dat alle partijen die erbij nodig zijn erbij betrokken
worden.
“Binnenkort is er bijvoorbeeld een installateur nodig en
die zal moeten worden aangestuurd, er moet een overeenkomst mee worden gemaakt”, legt Martin Stortelder
uit. “Wat hij moet doen, dat moet vastgelegd worden.
Datzelfde geldt voor de aannemer die erbij betrokken
is geweest. Eerst in gesprek gaan, wat moet er allemaal

Affiniteit met Stichting Natuurhus Almelo had hij eigenlijk niet. Wel gaat de natuur hem zeer aan het hart,
in het bijzonder het buitengebied. Wat hij ziet in het
buitengebied is de enorme verschraling. De bio-industrie
is een ratrace geworden van uitbreiden, grond verhypotheken, maar het is een verkeerde wedstrijd. De melk
kost nog evenveel als toen en de boeren krijgen daar
heel weinig van. In het bouwvak werd de baksteenindustrie koud gesaneerd, hetzelfde gold voor de textielindustrie, maar boeren denken dat dat voor hen niet aan de
orde is.
Zo kwam hij bij ‘Het land van Ons’. Een stichting met
leden die zelf, figuurlijk, de hand aan de ploeg slaan.
Ze kopen vrijkomende grond op. Het is cultuurgrond,
geen natuur. Belangrijkste drijfveer is om boerenland,
ook boerenland te laten blijven, geen dooie akkers met
raaigras, maar wel biodiversiteit, zodat het voor de kleinkinderen ook nog mogelijkheden biedt.
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- Tips: hoe pak je het in de buurt aan?
- Inzicht in subsidiemogelijkheden.
- Hulp bij het aanvragen van subsidies (voor bijvoorbeeld
bloemzadenmengsels).
- In contact brengen met groene expertise, zoals
deskundigen die lid zijn van groene verenigingen of
werkzaam zijn in het onderwijs.
- Verbinden van initiatieven, zodat ze elkaar kunnen
helpen.
- Hulp en coördinatie bij afstemming met de gemeente,
bijvoorbeeld als er voorbereidende grondwerkzaamheden gedaan moeten worden voor bloemenweides.
⁃

Doe jij ook mee met
het Bloemenlint?

Op donderdag 22 april 2021 (Nationale Zaaidag en Dag
van de Aarde) of zaterdag 24 april 2021. De initiatiefnemers kunnen dat zelf kiezen. Samen willen we weer
een bloemenlint aanleggen op veel plekken in en rond
de stad. Doe jij ook mee met jouw buurt, (sport)vereniging, school of wijkcentrum? Meld je dan snel aan! Wij
regelen voldoende bloemenzaad en kunnen wellicht
zorgen dat de grond waar de bloemen moeten komen,
gereed is om in te zaaien. Deelname is kosteloos.
Een bloemenlint is een (aaneengeschakelde) ketting van
tuinen, perken, boomspiegels, braakliggende stukken
grond en stroken in brede bermen (die de verkeersveiligheid niet belemmeren) met kleurrijke bloemen waar
insecten, zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee
is er in Almelo extra voedsel te vinden voor bijen en
alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke
uitstraling.

Beter voor de bijen
Bijen zijn hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen
voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk,
omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is.
De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde
planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel
kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld.

		
De Groene
Loper Almelo
Frank van Marle, Natuurhus Almelo
De openbare ruimte is van iedereen. Dat is ook de visie van de gemeente. De gemeente daagt
de inwoners in de wijken, de woningcorporaties, verenigingen en andere partners uit om
samen met de gemeente er iets moois van te maken. Een wijkgerichte aanpak afgestemd op de
behoefte van de inwoners. Of het nu stadslandbouw, fruitbomen of groen in de binnenstad is.
De gemeente ondersteunt waar mogelijk de initiatieven. Uitgangspunt is dat iedereen gebruik
kan maken van de openbare ruimte. Ook mensen met een beperking moeten zich thuis voelen
en kunnen redden in onze stad.
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De provincie Overijssel, de gemeente Almelo en de Stichting Natuurhus Almelo hebben de handen ineengeslagen
in het project De Groene Loper. Miriam ten Velde en
Frank van Marle zijn ‘trekker’ van de Groene Loper in
Almelo. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners,
bedrijven en instellingen om iets moois te maken van
hun eigen leefomgeving en kunnen groene initiatieven
op verschillende manieren helpen, zoals:

Doe jij ook mee met het bloemenlint? Meld je dan vóór
dinsdag 31 maart bij ons aan! U kunt dan op 22 april
of op 24 april a.s. tussen 9 en 12 uur het bloemenzaad
ophalen in het Doepark bij de ingang van de moestuin.
Daarna kunt u met uw groep uw deel van het bloemenlint zelf inzaaien en inharken.
Meer weten? Neem contact op met Miriam ten Velde,
miriam@dewateregge.nl, 06 11 273 007 of Frank van
Marle, info@ervevanmarle.nl, 06 24 944 125.
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		Sponsoren van Natuurhus Almelo
Groenpartners
Door groenpartner te worden van Stichting Natuurhus
Almelo laat u zien dat uw bedrijf de groene initiatieven,
natuureducatie en duurzaamheid in en om Almelo van de
stichting steunt en een warm hart toedraagt. Voor minimaal 1000 euro per jaar bent u al zakelijk groenpartner.
Stichting Natuurhus Almelo heeft een ANBI-status, dit
betekent dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.
Als groenpartner geniet u diverse voordelen waarvan we
er hier enkele noemen.
- U steunt het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatief pad en de beleef- en beweegtuin
te kunnen realiseren. En daarvoor zijn wij u heel
dankbaar!
- Uw logo wordt getoond op de homepage van onze
website.
- U ontvangt 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per
post.
- U ontvangt een eenmalige korting van 25 euro bij vier
keer adverteren in het Natuurhus Magazine.

Als vriend geniet u diverse voordelen waarvan we er hier
enkele noemen:
- U steunt het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatieve pad en de beleef- en beweegtuin te
kunnen realiseren. En daarvoor zijn wij u heel dankbaar!
- U ontvangt 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per
post.
- U ontvangt een eenmalige korting van 25 euro bij vier
keer adverteren in het Natuurhus Magazine.
Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via
www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/word-vriend
Enkele vrienden zijn
J.A.Bent, H. van Gerwen, Van Dijk Technologie,
R. Hazelhoff, Fam. Rodenstein en Lulof experts in gedrukte
communicatie.

Donateur

Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via
www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/wordgroenpartner

Voor minimaal 25 euro per jaar bent u donateur en
daarmee steunt u Stichting Natuurhus Almelo. Samen
zetten we ons in voor natuureducatie en de natuur in en
om Almelo. Daarnaast helpt u ons bij de realisatie van
Doepark de Hagen en het paviljoen.

Enkele groenpartners zijn
Accountantskantoor Wansink & partner, Provincie
Overijssel, BJZ.NU, Rabobank Noord-West Twente,
Gemeente Almelo, Erve van Marle, Huize Almelo,
Waterschap Vechtstromen, ROC Twente, Weidevogel
Reclameproducties en StraC Communicatieadvies.

Als donateur van Stichting Natuurhus Almelo
- steunt u het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatieve pad en de beleef- en beweegtuin te
kunnen realiseren. En daarvoor zijn wij u heel dankbaar!
- ontvangt u 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per
post.

Vrienden

Wilt u Stichting Natuurhus Almelo steunen? Ga naar
www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/word-donateur
om u aan te melden.

U bent al vriend van Stichting Natuurhus Almelo voor
minimaal 100 euro per jaar! Als vriend steunt u de initiatieven en projecten van de stichting. Zoals de realisatie
van Doepark de Hagen en het paviljoen.

Enkele donateurs zijn
R Bakker, A. Koelman, A.G. de Bruijn, H. Scholten Albers,
B. Heerink, B. de Vries, G.H. Hollander van Loevezijn,
R. Westendorp-Stelling en H. Koskamp

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

De vereniging AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) wil sterrenkunde verbreiden
en populariseren. De vereniging doet dit
door bijeenkomsten en voordrachten te
organiseren, het bevorderen van het doen van sterrenkundige waarnemingen en het bekwamen van leden in
de astrofotografie. Verder ondersteunt AstronA leerkrachten bij hun astronomielessen.
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

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

IVN
Het Instituut voor natuureducatie
(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

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
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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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