VOORWOORD
De zomer is weer voorbij en de winterperiode is weer aanstaande.
De natuurbescherming kan terugzien op een drukke periode, de verschillende
werkgroepen en leden waren erg actief .
Er was ook nog een aantal extra activiteiten, zoals een stand tijdens de
fietstocht van Adullam, deelname bij de kinderboerderij Samenzo, extra
zaaiwerk op diverse locaties voor een mooiere vogel- en insectenomgeving,
zodat we konden genieten van de vele bloeiende planten. En dit alles naast
de gebruikelijke zomeractiviteiten.
De voorbereidingen voor het 60-jarig bestaan krijgen ook steeds meer vorm,
dus dat zal ook het komende jaar de nodige aandacht vragen van velen van
ons.
Zaterdag 10 September was weer de dag dat we iets voor onze vrijwilligers
terug konden doen op de vrijwilligersdag.
We zijn met ruim 20 vrijwilligers naar de Vreugderijkerwaard geweest waar we
een prachtige rondleiding en een korte rondrit door de natuur gemaakt
hebben. Ook kregen we uitleg over het project van Rijkswaterstaat: “Ruimte
voor de rivier”. Hier is ook de biologisch schapenmelkerij De Vreugdehoeve,
waar we uitleg kregen over het houden van de schapen. De vrijwilligerdag
werd afgesloten met een heerlijke lunch. Al met al was het een mooie en
leerzame excursie.
We hopen dat volgend jaar nog meer vrijwilligers aan de vrijwilligersdag deel
zullen nemen.
Zo kunnen we terugzien op een druk voorjaar en net zo’n drukke zomer .
En ik hoop jullie ook de rest van het jaar weer veel te zien op de activiteiten en
vergaderingen.
Jan Vos, voorzitter
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05-11-2016
07-11-2016

05-12-2016
02-01-2017
06-02-2017
06-03-2017
03-04-2017
05-06-2017

Landelijke natuurwerkdag.
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42
IJhorst. Presentatie Marc Schils.”Geluidsopnamen amfibieën
en andere dieren.
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42
IJhorst.
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42
IJhorst. Presentatie Jan van Marle.
Ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42
IJhorst. Presentatie Arnold Lassche.
Ledencontactvergadering
bij
Zaal
Spoorzicht.
“Jubileumavond”.
Algemene ledenvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg
42 IJhorst.
Fietstocht en andere activiteiten i.v.m. 60 jarig jubileum.

JEUGDAGENDA
05-11-2016
19-11-2016
14-01-2017
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Landelijke natuurwerkdag. Inforuimte SBB aan de Vijverweg.
Aanvang 9.00 uur.
Knutselmiddag. Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang
13.30. Niet leden betalen € 2,50. Opgeven tot 09-11-2016.
Kwis, spel of een natuur film. Uitdelen nieuwe programma’s.
Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang 13.30. Niet leden
betalen € 1

JEUGDHOEKJE

Verslag reisje naar de Weerribben zaterdag 18 juni 2016.
We vertrekken om 9 uur van het marktplein in Staphorst met 25 kinderen
richting Ossenzijl. We gaan dit keer weer met auto’s en we hebben een
tweetal ouders bereid gevonden om extra mee te gaan voor het rijden. Bij het
bezoekerscentrum aangekomen gaan we daar eerst een film kijken over het
natuurgebied. Daarna gaan we een wandeling/speurtocht maken. Een leuke
wandeling en ondertussen moeten er letters gezocht worden waar aan het
eind een woord van gemaakt moet worden. Het gevonden woord is Lutra wat
otter betekent.
We eten een broodje en kunnen nog wat rondkijken in het bezoekerscentrum.
‘s Middags gaan we een rondvaart maken door de Weerribben onder leiding
van boswachter Johan Dammers. Het is het grootste aaneengesloten
laagveenmoeras van Noordwest-Europa. We varen door de sloten met de
grote rietkragen, rietlanden en stukken bos. We stappen ook nog even uit om
op het trilveen te stappen. De grond trilt na; een aparte ervaring. Ook zien we
het vleesetende plantje zonnedauw. Tijdens de tocht vertelt Johan nog het
een en ander over het
gebied en we zien nog wat
roofvogels.
Na afloop van de vaartocht
eten we nog een lekker
ijsje. We bedanken de
ouders die ons geholpen
hebben met het halen en
brengen van de kinderen.
We hebben een erg leuke
dag gehad met prima weer.
Daarna vertrekken we weer
richting Staphorst.
Marry van den Berg-Timmerman
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
In februari hebben alle leden een factuur ontvangen met daarop het verzoek
om de verschuldigde contributie voor 1 juli van dit jaar over te maken. Ook
was onderaan de factuur een incassostrook opgenomen die kon worden
ingevuld en opgestuurd.
In totaal zijn er bijna 70 ingevulde incasso machtigingen binnengekomen en
van deze leden is op 10 oktober de contributie geïncasseerd. Heel veel leden
hebben ook al de contributie zelf naar de vereniging overgemaakt, dit gaat
eigenlijk best heel goed.
Al deze leden in ieder geval heel hartelijk bedankt voor de betaling.
Deze leden hoeven zich dan ook niet aangesproken te voelen t.a.v. dit artikel.
Echter, er zijn ook op dit moment nog zo’n 145 leden die hun contributie voor
2016 nog niet heeft voldaan. En dat is erg jammer.
Het jaar is voor ¾ deel voorbij en de betaaltermijn van 1 juli is ruimschoots
verstreken.
Vandaar mijn oproep aan iedereen die de jaarlijkse bijdrage nog niet heeft
voldaan;
Betaal dit zo spoedig mogelijk of lever een ingevulde incasso machtiging
in bij de penningmeester.
Alle leden die in november nog niet hebben betaald zullen een aanmaning
ontvangen waarbij we
€ 1,- aan administratiekosten zullen moeten berekenen.
Vol vertrouwen in jullie medewerking zie ik de betalingen graag z.s.m.
tegemoet.
De penningmeester
M.G. Kroonenburg-Kolk
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BIJZONDERE PLANTEN IN DE VLEDDERS
IN IJHORST
Op 9 mei jl. verzorgde Hans Dekker uit Hoogeveen op de
ledencontactvergadering een boeiende dialezing over de orchideeën in NoordNederland. Jan van Marle en ik vertelden hem na aﬂoop dat Maarten 't Hart
vermoedelijk een Vleeskleurige orchis had gedetermineerd in de Vledders.
Het was maar een klein stukje, gekregen van Harm Bloemhof. “Als dat de
Vleeskleurige orchis is”, zei Hans “dan wil ik de groeiplaats wel eens zien”. We
hebben toen de afspraak gemaakt om met Hans en de Plantenwerkgroep op 2
juni de Vledders te bezoeken. Hans, een groot orchideeënkenner, bracht maar
liefst 10 ex. Gevlekte rietorchissen, ong. 24 ex. Vleeskleurige orchissen en
ong. 60 ex, Rietorchissen op naam.
Hij was zeer onder de indruk van de vele bijzondere plantensoorten (o.a.
Moeraszoutgras) en de combinatie daarvan. Hij zei dat we daar dan ook de
Parnassia konden verwachten. Daarom hebben we besloten om als
Plantenwerkgroep op 8 september jl. daar weer eens een kijkje te nemen
omdat ze een week eerder nog in Twente bloeiden. Helaas zagen we geen
Pamassia, maar wel Struikheide. Die hadden we daar nog niet gezien. Elke
keer levert het toch weer verrassingen op.
Jan Paasman,
coördinator Plantenwerkgroep

rietorchis en gevlekte orchis
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VELDWAARNEMINGEN

Datum
Vogels:
11-05-2016

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Hop

Punthorst, JB Kanlaan

Arnold Lassche

17-05-2016

Nachtzwaluw

Bert Bernardus

28-05-2016

Roodborsttapuit
Boompieper
Geelgors
Boomleeuwerik
Wespendief
Zeearend
Spotvogel
Koekoek
Patrijs (2 exempl.)

Bosw. Staphorst
4Bergen
Boswachterij Staphorst,
Vier Bergen

Staphorst Zuid
IJhorst, Veldhuisweg

Jan Dunnink
Noor Gietema

Staphorst, Staph.
Kerkweg

Jan Huls

04-06-2016
05-06-2016
08-06-2016
6

Arnold Lassche

Datum
11-06-2016

Soort:
Wielewaal

16-06-2016

Koekoek
(gehoord)
Lepelaar 3
exempl.
Grauwe Klauwier
Purperreiger

19-06-2016
25-06-2016

01-07-2016

Reptielen:
25-06-2016

Plaats:
Bosw. Staphorst, Zwarte
Veen
Punthorst, Sterkensweg

Waarnemer(s)
Jan en Margje
Huls
Jan Dunnink

Ossensluis

Fam. MeekhofZwiers
André Huls

Zwarte Specht 2
exempl.

Staphorst,
Rechterensweg nabij
Scholenland
Boswachterij Staphorst,
vak 27 Kampweg

Adder (verkeersslachtoffer)

Bosw. Staphorst,
Gorterlaan/Koolhaarweg

Harry van Wijk

Harry van Wijk
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OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE GERINGDE VOGELS
UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

Gsl. Leeftijd

Plaats

Referentie

19-06-07 3 Ooievaar

O

Zwartsluis, Zomerdijk

nvt

3646656

4-06-07 3 Steenuil

O

Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug

3709061

14-06-11 4 Steenuil

O

Staphorst, Beunteweg 3

P. Hulst

6061828

6-06-88 6 Buizerd

O

Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug

BWS, vak 31

nvt

6102801

4-06-99 6 Buizerd

O

Nestjong niet
vliegvlug

Staphorst, Conradsweg 6

nvt

09-06-07 3 Ooievaar

O

Nestjong niet
vliegvlug

Staphorst, Conradsweg

nvt

AT 57559

12-05-11 3 Zwarte mees

O

AT 58747

04-06-12 2 Bonvli

O

24-05-12 5 Bonvli

O

AX 16594

26-05-13 5 Zwarte mees

O

AX 16723

03-06-13 5 Zwarte mees

O

BWS, vak 25 Nk.003 0137
BWS, vak 28 Nk. 005 0809
BWS, vak 24 Nk. 106 1297
BWS, vak 20 Nk. 052 0651
BWS, vak 32 Nk. 008 1395
BWS, vak 10 Nk 003 - 0110

Mark
Meulman
Jan Vos

AV 78397

Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
> 1 kj. Levend
los door ringer
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug

BWS, vak 44 Nk. 017 0937
BWS, vak 49 Nk. 009 0517
BWS, vak 21 Nk. 007 0163
IJhorst, Carstenbos Zuid.
Nk 024 -0039
BWS, vak 60 Nk. 009 -0521

Saskia
Gerrits

2464

7059
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R Soort

BB 04100

4-06-13 2 Bonvli

O

BB 06564

15-06-15 2 Bonvli

O

BB 07289

10-06-13 5 Bonvli

O

BB 07435

12-06-13 5 Zwarte mees

V

BB 07475

14-06-13 5 Bonvli

O

BB 07517

17-06-13 5 Zwarte mees

O

Zuidwolde, Wemmenhove- nvt
weg 2-8

Harry van
Wijk
Klaas
Visscher
Jan
Compagner
Jan Dunnink

Jaap Padding /
Harry van Wijk

Egbert Tuin
Paul Siepel
Jaap Padding /
Harry van Wijk

Leeswijzer
R = Ringer

M = Melder

Code R en M

Gsl is geslacht

1

H. Bloemhof

O

Onbekend

2

J. Dunnink

M

Man

3

J. Mussche

V

Vrouw

4

J. Huls

5

H. van Wijk

6

L. Blaauw

7

H. Luten

P

publiek

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/ Conditie
datum
03-09-07 P O

Ring afgelezen

10-06-16 1 V

> 2 kj. Levend los
door ringer

10-06-16 1 V

> 1 kj. Broed 4 ei

07-03-16 P O

Dood,<1 wk
Verkeers
slachtoffer
Dood,<1 wk
Verkeers
slachtoffer
Levend, ring
afgelezen in het
veld
> 2 kj. Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend los
door niet ringer
> 2 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
> 1 kj. Broedend

2-05-16 P O

31-12-15 P O

12-05-15 5 V
29-05-15 5 V
29-04-15 2 V
15-05-15 2 M
04-06-15 2 V
25-06-16 P O
12-05-16 P M
2-06-15 2 V
26-05-15 5 V
23-05-15 5 V
27-05-15 5 M

> 1 kj Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend los
door ringer

Plaats

Referentie

Spanje, A-389 Medina
Sidonia
Zuidwolde, Burg.
Tonckensstr. 59. Bij 2
jongen in nk
Zuidwolde,
Meeuwenweg 13
IJhorst, Kerkweg

niet bekend

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn
2030

212

76

nvt

1

312

3294

nvt

11

69

1823

dhr. Lubberink

4

2

10136

Staphorst,
Geerlingsland

Harm Dunnink

1

21

6177

De Wijk, De Lokkerij

A. Enters

10

63

3127

BWS, vak 60 Nk. 009 0517a
BWS, vak 18 Nk. 052 0685
BWS, vak 26 Nk. 021 1182
BWS, vak 61 Nk. 015 0280
BWS, vak 44 Nk. 017 0936
Hasselt, VRS "De Kooi"

Padding / Van Wijk

1

87

1460

Klaas Visscher

2

130

1090

Klaas Koobs

1

280

1070

Henk Huls

3

344

719

Saskia Gerrits

1

91

731

R. Smabers

10

238

1117

Arriën, Coevorderweg
9B
BWS, vak 26 Nk 005 0802
BWS, vak 21 Nk. 007 0165
IJhorst, Vossenburcht
Nk. 029 - 0058
BWS, vak 60 Nk. 009 0527

C. van Kleef

14

133

332

Jan Vos

1

284

722

Egbert Tuin

0

129

713

Harrry van Wijk /
Jaap Padding
Padding / Van Wijk

1

43

708

0

36

709
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RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

Gsl. Leeftijd

Plaats

Referentie

Nestjong niet
vliegvlug
> 2kj Levend los
door ringer
Nestjong niet
vliegvlug
> 1 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 21 Nk. 007 0162
BWS, vak 60 Nk 020 0874
BWS, vak 49 Nk. 009 0517
BWS, vak 49 Nk. 009 0512

Egbert Tuin

Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug

BWS, vak 35 Nk. 022 0995
BWS, vak 32 Nk. 008 1389
BWS, vak 60 Nk 009 0504
BWS, vak 60 Nk. 020 0875
BWS, vak 51 Nk. 006 1345
Balkbrug, Haardennen

Witte /
Timmer
Jan
Compagner

Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
Nestjong niet
vliegvlug
> 1 kj. Levend
los door ringer
Nestjong niet
vliegvlug

BB 07802

29-04-14 5 Zwarte mees

O

BB 07804

30-04-14 5 Zwarte mees

M

BB 07974

12-05-14 5 Zwarte mees

O

BB 08061

21-05-14 5 Bonvli

V

BB 08094

21-05-14 5 Bonvli

O

BB 08199

1-06-14 5 Bonvli

O

BB 08258

1-06-14 5 Bonvli

O

BB 08388

1-06-14 5 Bonvli

O

BB 08713

12-06-14 5 Zwarte mees

O

BB 13755

7-06-13 P Bonvli

O

BB 14279

28-05-14 P Bonvli

O

BB 88485

3-06-15 P Bonvli

O

V 453272

10-05-12 5 Boomklever

V

V 455359

1-06-13 5 Boomklever

V

V 455409

5-06-13 5 Boomklever

M

V 455593

10-05-14 5 Boomklever

M

V 455606

12-05-14 5 Boomklever

M

V 455626

20-05-14 5 Boomklever

V

V 455722

17-05-15 5 Boomklever

M
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Fam. Van
Lubek
Jaap Padding /
Harry van Wijk
Jaap Padding /
Harry van Wijk

Jaap Padding /
Harry van Wijk

Fam. Van
Lubek
Thijs Tuin
J.M. Schmidt

Haardennen. Oude ijsbaan J.M. Schmidt
Balkbrug, Molenbos

J.M. Schmidt

IJhorst, Bomertswijk Nk.
133 - 0031

Harry van
Wijk

IJhorst, Buldersbos Nk
025 -0029
IJhorst, Carstenbos Nk.
027 - 0043
IJhorst, Bomertswijk Nk.
133 - 0027
BWS, vak 15 Nk. 017 0624
BWS, vak 13 Nk. 017 0602
IJhorst, Bomertswijk Nk.
133 - 0027

Fam. Van
Lubek
Harm
Bloemhof
Harry van
Wijk
Jan Nijboer
Jan Nijboer
Harry van
Wijk

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/ Conditie
datum
23-06-15 2 V

19-05-16 2 O

> 1 kj Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
Dood, <1wk
Verkeersslachtoffer
2 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend los
door ringer
Dood <1 wk Raamslachtoffer
> 1 kj Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
dood in nestkast

18-05-16 5 V

> 1 kj. Broedend

16-05-16 P M

Dood,<1 wk Raam
slachtoffer
> 1 kj Levend los
door ringer

12-05-15 5 M
23-06-15 2 M
25-05-14 P O

18-05-15 2 V
25-05-15 P V
13-05-15 P V
27-05-15 2 V
26-05-15 2 V

13-05-15 5 V

22-05-15 2 V
28-05-15 2 M
20-05-15 2 M
25-05-15 2 V
28-05-15 5 V
6-06-15 P O

> 1 kj Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
> 1 kj Levend los
door ringer
Levend los door
niet ringer.

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn

Plaats

Referentie

BWS, vak 03 Nk. 001 0036
BWS, vak 60 Nk. 009 0517a
BSW, vak 24 Nk. 003 0125
Bathmen, Baarhorsterdijk 7.

Jan Tromp

1

254

420

Padding / Van
Wijk
Jan Dunnink

0

148

377

1

273

407

Thije de Vries

45

176

370

3

289

362

23

23

358

2

120

346

0

209

361

0

223

348

7

291

1076

5

288

720

14

294

347

1

223

1098

0

254

720

1

297

722

3

269

375

3

342

378

0

0

373

9

304

19

BWS, vak 4
Nk. 001 - Jan Tromp
0025
Dwingeloo,
Chr. Both
Koelevaartsveen
Balkbrug, Kievitshaar
H.F.J. Swuste
6A
BWS, vak 25
Nk. 005 - Jan Vos
0828
BWS, vak 28 Nk. 005 - Jan Vos
0820
BWS, vak 52 Nk.021 - Klaas Koobs
1167
BWS, vak 62 Nk. 018 - Ingrid de Mos
1084
Staphorst, Beatrixstraat H. Wind
27.
IJhorst, De
Arnold Lassche
Plaggenborgh Nk. 033 0064
BWS, vak 57 Nk. 011 - Jan Huls
0342
BWS, vak 57 Nk. 011 - Jan Huls
0315
BWS, vak 55 Nk.012 - Jan Nijboer
0480
BWS, vak 58 Nk. 011 - Henk Dunnink
0353
BWS, vak 13 Nk. 017 - Arjan Veijer
0650
Meppel, Thorbeckelaan Dierenambulanc
Zat op straat
e Meppel
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REPTIELEN
Wij zijn Timothy Kuilboer en Daan Bijman, wij zijn 17 en 19 jaar oud en wij
lopen op dit moment een stage voor Staatsbosbeheer in Staphorst. Wij doen
de opleiding Toegepaste Biologie op het Groenhorst College in Almere. Wij
e
zitten op dit moment in ons 2 leerjaar van het MBO. Wij hebben de opdracht
gekregen een beheerplan te schrijven voor de oude vijver om deze geschikt te
maken voor de knoflookpad. Hierbuiten doen we ook een inventarisatie naar
al de Herpetofauna in het gebied. Hierbij moet u denken aan adders,
levendbarende hagedissen, diverse soorten kikkers en padden en de kleine
watersalamanders. Ook helpen wij waar nodig is, zoals bij de
Natuurbeschermingsvereniging met de heide opschoningen.
Wij vinden dit een erg leuke en interessante stage omdat wij er zoveel
verschillende nieuwe dingen in te weten komen. Ook vinden we wat we doen
erg leuk omdat het uitdagend is en je veel ziet wat je thuis niet ziet. Het gebied
is erg mooi en je ervaart dit nog meer omdat je door gebieden mag lopen waar
je normaal gesproken niet mag komen. En natuurlijk is het fantastisch om je
stage in het teken te hebben van een onderzoek waarbij je werkt met dieren
waarvan veel mensen niet eens weten dat ze bestaan.
Ook erg grappig is dat onze stagebegeleider Marc Schils eveneens onze
docent is. Dit is ergens wel grappig omdat we hem toch anders meemaken.
Normaal gesproken is hij een stuk formeler en nu is hij heel anders dan voor
de klas. Ook hebben wij nog een stagebegeleider vanuit Staatsbosbeheer en
dat is Ruud Jonker. Van Ruud hebben wij ontzettend veel informatie
beschikbaar gekregen die wij kunnen gebruiken voor ons verslag.
Met elkaar kunnen wij het ( tot nu toe ) nog goed uithouden. Zo nu en dan zijn
er een paar dingen waarvan wij van mening verschillen, maar dat spreken we
erg snel weer uit. In onze vrije tijd houden wij ons bezig met het zwemmen in
de nieuwe vijver, Pokémon spelen en muziek luisteren. We slapen in een tent
op de camping de Dassenburcht, dit voor een periode van 8 weken. Tot nu toe
hebben we erg veel geluk gehad met het weer want het is nog niet heel erg
koud geweest.
De leukste dingen die wij tot nu toe
hebben meegemaakt zijn: het vangen
van de adders, het vinden van onze
eerste knoflookpadden. Het bijwonen
van de Natuurbeschermingsvereniging
bijeenkomst vonden wij ook een hele
leuke ervaring. Maar ook het opschonen
van de heide met de groepen 8a en 8b
van een lokale basisschool vonden wij
ook heel erg leuk.
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VRIJWILLIGERSREIS 2016
Op zaterdag 10 september hadden we weer onze jaarlijkse vrijwilligersreis.
Het was vroeg opstaan deze keer. Om 6 uur ‘s morgens vertrokken we per
auto vanaf het marktterrein in Staphorst naar onze bestemming: de
Vreugderijkerwaard, gelegen aan de IJssel bij Zwolle. Toen we daar
aankwamen begon het licht te worden, mooi helder weer. Het beloofde een
prachtige dag te worden. Eerst was er koffie met krentenbrood in de
Vreugdehoeve. Daarna zijn we onder leiding van de gids, een vrijwilliger van
Natuurmonumenten, het gebied in getrokken. Eerst wandelden we over de dijk
waar al veel te zien was o.a. groepen Canadese ganzen, lepelaars, de grote
zilverreiger, casarca eenden en kieviten. Daarna kwamen we via een nieuwe
brug bij een vogelkijkhut, waar we een mooi overzicht hadden op het nieuw
ingerichte gebied, watergeulen met verhoogde gedeelten. We vervolgden
onze wandeling, eerst over de verharde weg, waar we in het weiland ernaast
koeien zagen grazen, Engelse koeien: Herefords, een rustig veetype, dat
zichzelf redt. We vervolgden onze wandeling dwars door de weilanden met
onderweg deskundige uitleg van onze gids over de historie van het gebied.
Over de uitvoering van de waterwerken, de plantensoorten die voorkomen en
vogels die in het gebied broeden of doortrekken. Sommigen van ons zagen
nog een ijsvogel. Om ongeveer 9.30 uur waren we weer terug op de
schapenboerderij de Vreugdehoeve. Hier werden we getrakteerd op koffie met
gebak. In de inforuimte hadden we daarna uitleg van de schapenboer over het
ontstaan van het plan Ruimte voor de rivier en de gevolgen ervan. Met de
huifkar achter de trekker zijn we toen het gebied ingetrokken. Onderweg
stopten we een paar keer om uitleg te krijgen van de boer. Er stond een
heerlijke lunch op ons te wachten toen we weer terug waren op de boerderij.
Na afloop kregen we nog uitleg over de schapen in de melkstal. Daar kunnen
18 schapen tegelijk worden gemolken. De boer heeft een bedrijf van 300
Friese melkschapen. De melk wordt gedeeltelijk zelf verwerkt tot kaas, yoghurt
en ijs. Het overige wordt geleverd aan melkfabrieken. Het was een mooi reisje
onder prachtige weersomstandigheden.
Vreugderijkerwaard
De Vreugderijkerwaard is uniek vanwege haar bijzondere stroomdalflora;
planten die alleen in het stroomgebied van een rivier groeien. Stromingen en
zandafzet zorgen voor metershoge zandduinen langs de rivier. Op deze
rivierduinen vindt je de stroomdalplanten met namen als bevertje, sikkelklaver
en blauwe bremraap. Veel van deze planten groeiden oorspronkelijk alleen in
midden Europa. Ze zijn met de stroom meegelift en zo tot ons land
doorgedrongen.
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Nevengeul
Parallel
aan
de
IJssel
heeft
Natuurmonumenten
in
de
Vreugderijkerwaard
een
zogenaamde
nevengeul gegraven. Deze geeft de rivier bij
hoog water meer ruimte voor waterafvoer.
Ook de natuur profiteert hiervan. In deze
nevengeul groeien bijzondere planten zoals
watergentiaan en fonteinkruidsoorten. Vogels
zoeken voedsel in het ondiepe water en
vissen vinden er paaiplaatsen.
Vogels kijken
Je vindt in deze waard het hele jaar door
grote aantallen vogels. In het voor- en najaar
verblijven er kieviten, kemphanen, grutto’s en
andere steltlopers. In de winter zie je duizenden kol- en brandganzen langs de
rivier. Bijzondere vogels die hier broeden zijn: kwartelkoning, visdiefje, kluut
en zwarte stern. Boven de rietlanden jaagt de bruine kiekendief. Vanuit de
vogelkijkhut kun je de vogels goed zien.
Dijkverlegging
Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt op dit moment aan het verleggen
van de dijk bij de Vreugderijkerwaard. In het kader van het project Ruimte voor
de rivier wordt het stroomgebied van de IJssel vergroot. Na afronding wordt de
huidige dijk afgegraven en zo ontstaat er ongeveer 100 ha. nieuwe natuur.
Hiervan profiteren zowel broedvogels als trekvogels die hier in het voor- en
najaar voedsel zoeken.
De Vreugdehoeve
Natuurmonumenten heeft een informatiepunt voor natuurgebied de
Vreugderijkerwaard in de Vreugdehoeve. Dit is een biologische
schapenmelkerij. De melk wordt hier verwerkt tot biologische yoghurt, kaas en
ijs. Bij de boerderij zijn een koffie- en theeschenkerij, een ijssalon en een
winkel met biologische producten. Bij het informatiepunt van
Natuurmonumenten starten de excursies door het gebied. De boerderij is
tevens de verzamelplaats voor alle vrijwilligers die in het gebied werken. Ze
hebben hier een eigen ruimte voor machines en gereedschappen.
Voor informatie: www.devreugdehoeve.nl
Jan Huls
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VAKANTIEREIS TSJECHIË 2016
Vrijdag 29 april
Rond 7.15 uur staan 26 goedgemutste personen bij de Sauna van de familie
Muller, waar de auto’s zijn geparkeerd, te wachten op de luxe touringcar van
Effeweg. Hoog in een eikenboom worden wij stiekem gadegeslagen door een
eekhoorn die zich af en toe verstopt achter de stam.
Klokslag 7.30 uur vertrekt het gezelschap met een tijdelijke chauffeur - heeft te
maken met de rijtijdenwet - om op 8.15 uur de Nederlandse grens voorbij
Emmen te passeren. Een uur later wordt onze tijdelijke chauffeur vervangen
door onze “vaste” chauffeur Aaldert de Lange die ons op vorige reizen ook
vergezelde. Wij rijden via de A2 naar Berlijn waar wij om 13.30 uur bij de
voormalige grensovergang Helmstedt-Marienborn arriveren en pauze houden.
We hebben inmiddels 370 km op de teller staan. Tijdens de vereniging van
Oost- en West-Duitsland (Die Wende) in 1989 is deze belangrijke
grensovergang gesloten. Aaldert vertelt dat tijdens de koude oorlog tussen de
grens van Oost-Duitsland het ingesloten Berlijn een grensgebied
(Niemandsland) een breedte had van 3 á 5 km, die vol lag met mijnen om het
vluchten van Berlijners onmogelijk te maken. Tijdens deze stop van 45
minuten is er gelegenheid het grenscontroleterrein, evenals het aanwezige
museum, te bezoeken. Hierna vervolgen wij onze reis richting Praag gekweld
door ontzettend veel oponthoud door wegwerkzaamheden, zeer veel
vrachtverkeer en we staan dan ook regelmatig stil. Bij de grensovergang met
Oostenrijk is er een “onaangename verrassing” voor Aaldert. Hij vertrouwt het
op de voorruit geplaatste Tsjechische tolkastje niet en wil bij de douane een
nieuwe aanschaffen maar stuit op een probleem. Het blijkt dat zijn collega
twee jaar eerder bij de toenmalige aanschaf op het formulier bij “vrachtwagen”
een kruisje heeft geplaatst in plaats van bij “bus”. De tolheffing voor een
vrachtwagen is duurder dan voor een touringcar. Dus: moest alsnog een
aanvullend bedragje worden bijbetaald, wat door Aaldert professioneel is
opgelost. Een zeer ervaren touringcarchauffeur is niet voor één gat te vangen
en we vervolgen onze reis richting Praag. Om 21.00 uur, twee uur later dan
gepland, komen wij aan in metropool Praag, een stad met 2½ miljoen
inwoners. Wij overnachten in Top Hotel, een gebouw met acht verdiepingen
en 930 kamers. Het is een gigantisch groot hotel met slaapkamers zo groot
als een gemiddelde woonkamer, althans mijn tweepersoonskamer. Om 21.30
uur is het hoog tijd om te gaan dineren.
Zaterdag 30 april
's Morgens brachten we in vogelvlucht een bezoek aan een paar
e
hoogtepunten van Praag. Praag werd gesticht in de 9 eeuw. Het is de stad
met de 100 klokkentorens en één van de mooiste steden van de wereld. Veel
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beroemde schrijvers, kunstenaars en musici komen uit Praag. En
wereldberoemd is het astronomisch uurwerk.
We bezoeken de Praagse burcht, zoals het kasteel van Praag wordt
genoemd. Het bevindt zich op de heuvel en burchtwijk Hradčany. Het
omsloten burchtgebied is het grootste ter wereld met een oppervlakte van 7,5
ha. en werd in de 9e eeuw gebouwd. Het begin werd gemaakt door vorst
Wenceslaus 1 en in de 11e eeuw door koning Bretislav 1 door een stenen
burcht vervangen. Tegenwoordig doet het dienst als museum en is het
eveneens de zetel van de Tsjechische president.
Na het bezoek aan Praag vertrokken we naar ons hotel Divadla in Znojmo,
waar we aankwamen rond 18.00 uur. Snel naar de kamer en daarna lekker
eten met een goed glas wijn!
De vakantie mag beginnen!
Zondag 1 mei
Znojmo is een zeer oude stad in de regio Zuid-Moravië, 12 km van de
Oostenrijkse grens. De stad is gelegen aan de rivier de Dyje. De geschiedenis
e
gaat terug naar de 9 eeuw toen zich op deze plaats al een burcht bevond,
een belangrijk steunpunt van het Groot-Moravische Rijk. Znojmo kent veel
bezienswaardigheden.
Na een uitstekend ontbijt werden we verwelkomd door onze gids Lukas,
waarna we in een treintje door de stad reden. De eerste stop was op het oude
marktplein. Daar vertelde Lukas uitgebreid over de roerige geschiedenis van
de stad. Znojmo is vaak het centrum geweest van (burger-)oorlogen, vetes en
andere conflicten. De stad is diverse malen afgebrand, overstroomd door de
Dyje en ook de pest heeft de stad geteisterd. Voorts ging Lukas in op de vele
bezienswaardigheden, onder meer het ondergrondse gangenstelsel, de Sint
Katharinarotonde, de bierbrouwerij en de talloze oude kerken. We hebben 1
van deze oude kerken bezichtigd. Vervolgens gingen we te voet naar een
leuke uitspanning aan de Dyje, alwaar zich ook het museum van oude
machines, werk- en voertuigen bevindt.
Daarna werd koers gezet naar de bierbrouwerij Hostan, gevestigd op het
terrein van de oude burcht. De brouwerij is opgericht in 1278. Er wordt alleen
gebrouwen voor lokaal gebruik. We konden drie soorten bier proeven. De
getallen op de tanks duiden niet op het alcoholpercentage, maar op het
hopgehalte!
Op het terrein van de brouwerij staat de Sint Katharinarotonde, het oudste
gebouw van Znojmo, gebouwd rond 1130. In 1949 heeft men oude fresco's
blootgelegd. De oudste dateren uit 1134.
Na een welbestede dag hadden we de gelegenheid om ons even op te
knappen. Vervolgens konden we aanschuiven voor een heerlijk diner.
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!!
Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro.
U ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
o

Jeugdlid van 8 t/m 18 jaar tegen een jaarlijkse contributie van 10 euro.
Hij/zij ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.
En 1x per jaar de Nieuwsbrief met de activiteiten van de jeugdnatuurwacht
'Weer of geen weer'. Hij/zij mag mee met de jaarlijkse Nestkastcontrole.
Een jeugdlid van 15 t/m 18 jaar mag tevens naar keuze meedoen met de
activiteiten van een van de werkgroepen van de Natuurbeschermingsvereniging.

o

Is er in het gezin reeds een lid of jeugdlid tegen een jaarlijkse contributie
van 10 euro dan kan elk volgende kind jeugdlid worden voor 3 euro per
jaar. Hij/zij ontvangt dan niet 'De Scharrelaar'.

Als hij/zij 19 jaar wordt, gaat het jeugdlid automatisch over naar lid à 10 euro
per jaar.

Opgever ………………………………………………………………………………..
Nieuw lid/jeugdlid/geschenklid ….…………..……………………………………
Straat en huisnr ……………………………………………………………………….
PC en Woonplaats ……………………………………………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………….
Datum ………………………………………………………………………………….
Handtekening ……………………………………………………………………….…
Ouder/voogd …………………………………………………………………………..
Dit formulier graag zenden of mailen naar:
Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."
p/a M.G. Kroonenburg-Kolk Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst.
E-mail: penningmeester@nbvijs.nl
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Maandag 2 mei
Om 8.30 uur vertrekken we met de bus naar het westen. Jaap is direct al druk
met uitdelen van de koffie en dat zal niet de eerste keer van vandaag zijn.
Iedereen laat zich graag bedienen. Jan Polman heeft besloten om vandaag
niet mee te gaan, maar in Znojmo hoeft hij zich niet te vervelen.
Vandaag zullen we veel bezig zijn met de geschiedenis van dit mooie gebied.
Er gaat een nieuwe gids met ons mee die Duitssprekend is, zodat de meest
reizigers hem goed kunnen verstaan. Het duurt wel een tijdje voordat de
meesten in de gaten hebben dat Znaim het Duitse woord voor Znojmo is.
Gisteren hebben we op diverse afbeeldingen al kunnen zien dat historisch de
Duitse invloed in deze regio groot is. Veel winkels en hotels hebben Duitse
opschriften.
In 2004 is Tjechië onderdeel van de Europese Unie geworden en vanaf 2009
ook een Schengenland, zodat er geen paspoortcontroles bij de grens meer
nodig zijn.
Het gebied waar wij nu zijn is een vruchtbaar gebied met veel landbouw,
fruitbomen en wijnteelt. In vrijwel alle woningen is een eigen wijnkelder
aanwezig.
Wij rijden tussen uitgestrekte akkerbouwgebieden met veel koolzaadvelden,
die in deze periode van het jaar in gele bloei staan. Maar er is vrijwel geen
veeteelt, zodat we onderweg weinig koeien zien.
De eerste stop is bij burcht Bitov langs de Zeletavka. De burcht is op maandag
voor publiek gesloten, zodat we alleen de buitenkant kunnen bewonderen.
Bij de bouw van de stuw in de jaren dertig ontstond een stuwmeer, waarbij het
oude dorp Bitov onder water kwam te staan. Deze stuw gaan we later
vandaag bezoeken. Het dorp werd een stukje verderop herbouwd op een
hoger gebied, waarbij alle huizen in dezelfde stijl waren gebouwd. De
bewoners kregen een jaar de tijd om te verhuizen.
Bij het dorp Vranov gaan we de stuwdam bezichtigen. Het dorp Vranov is in
de 11e eeuw opgericht. De bouw van de stuw begon in 1930 en in 1933 was
de stuw in gebruik. De stuwdam is 54 meter hoog en het stuwmeer is 30
kilometer lang. Met de stuwdam wilde men het regenwater, smeltwater en de
droge perioden in de zomer reguleren. Op dit moment is er zelfs een tekort
aan water, zodat de grote turbine slechts op twee uren per dag draait. De
waterhoogte is nu slechts 30 meter, maar enkele weken eerder stond het
water nog 8 meter lager. Er zijn al enkele kleinere turbines gebouwd, zodat er
toch nog stroom geproduceerd kan worden. Alles is geautomatiseerd, zodat
de stuw slechts door één persoon bemand wordt.
20 kilometer ten westen van Znojmo ligt het slot Vranov nad Dyji (Vranov aan
de Thaya). Dit is een Middeleeuwse vesting op de rots boven de Dyjerivier. De
eerste bouw was in 1100. Na een brand in de 18e eeuw is het kasteel
herbouwd in de Barokstijl. In 1939 legden de nazi’s beslag op het kasteel en
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verkochten het aan een Duitse baron. In 1945 werd het kasteel door de
Tsjechische overheid genationaliseerd. We mogen alle kamers bezichtigen,
waarbij per kamer de functie en inrichting wordt uitgelegd. De kamers zijn nog
volledig op de oorspronkelijke wijze ingericht. De grote zaal met vele fresco’s,
kamers met schilderijen, porselein, meubilair, beelden enzovoort. Voor de
bescherming van de vloeren moest iedereen sloffen aantrekken, zodat we
door de vele kamers schuifelden.
In Tsjechië zijn twee Nationale Parken. Het grootste ligt ten noorden van Brno,
de hoofdstad van Zuid-Moravië. Wij gaan wandelen in het tweede en kleinere
Nationaal Park Podyji naar de burchtruïne Novy Hradek uit de 14e eeuw. Dat
was zo´n twee kilometer wandelen. Al snel passeren we de plek waar
oorspronkelijk het IJzeren Gordijn stond. Daarna lopen we door voormalig
verboden gebied. Doordat het gebied jarenlang als “Sperrgebiet”
ontoegankelijk was, is hier veel natuur en zijn er veel dieren. Direct na de
Wende werd het gebied tot Nationaal Park uitgeroepen. Plotseling doemt de
ruïne op. De eerste burcht is in 1358 gebouwd. En er is nog een tweede ruïne.
Toen in 1955 het IJzeren Gordijn werd neergezet kon niemand hier meer
komen en dat heeft voor het verval gezorgd. Een soort kasteel van
Doornroosje.
De Dyjerivier is hier de grensrivier. Door de meanderende loop van de rivier is
het gebied vóór ons afwisselend Oostenrijks, Tsjechisch, Oostenrijks en
Tsjechisch gebied.
Het is inmiddels al wat later dan gepland, maar we zouden nog een restant
van het IJzeren Gordijn bezichtigen. Daarom wordt er eerst naar het hotel
gebeld dat we iets later zouden komen om te eten.
Bij het dorpje Čižov staan nog enkele restanten van het IJzeren gordijn.
Oorspronkelijk was er 750 kilometer IJzeren Gordijn aanwezig, waarop 6.000
Volt stond. Het IJzeren Gordijn stond eerst alleen tussen Tsjecho-Slowakije en
West-Duitsland en pas in 1955 ook tussen Tjecho-Slowakije en Oostenrijk.
Hier staat nog een laatste restant van 3 rijen oorspronkelijk gordijn.
In de verte zag men drie reeën lopen, of waren het hazen of toch reeën?
Misschien moet de Natuurbeschermingsvereniging een keer een
ledencontactvergadering over het verschil tussen een haas en een ree
organiseren, want alleen met een camera met een sterke zoom kreeg men
duidelijkheid.
Dinsdag 3 mei
In de nacht hoorden we regendruppels op het dak, maar als we om 8.30 uur
weg rijden is het alweer droog. We gaan de rivier de Dyje over in zuidelijke
richting. De dag ervoor waren we in het westelijke gedeelte van Nationaal
2
Park Podyji en nu gaan we naar het oosten van dit slechts 63 km grote
gebied. In het dorpje Podice ontmoeten we de gidsen van het Nationaal Park,
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David en Robert en zij vertellen dat het wel een klein nationaal park is, maar
ook erg belangrijk. Gevormd door de meanderende rivier de Dyje zijn er veel
verschillende biotopen en daardoor o.a. wel zo’n 1200 soorten planten in het
gebied. Dat klinkt als muziek in de oren!
Het plan is om door het bos naar de rivier te lopen en dan door meer open
gebieden terug naar het dorp, bloeiende orchideeën worden beloofd. Er
groeien zo’n 17 soorten maar helaas het vrouwenschoentje( staat al jaren op
m’n verlanglijstje) zullen we niet zien, het is nog te vroeg in het jaar.
Onderweg vertelt Robert over de inspanningen om het bos er weer uit te laten
zien, zoals dat in deze omgeving oorspronkelijk was. De acacia bijvoorbeeld,
hoort hier niet en wordt daarom een metertje boven de grond afgezaagd, daar
kunnen ze niet tegen. De, in wel 9 verschillende soorten, voorkomende eik is
meer dan welkom. Het bos is mooi met het frisse groen van deze eerste
meiweek. De brem bloeit helder geel en ook al het kleine voorjaarsspul
daartussen zorgt voor klikkende fototoestellen. Maar ook die
bloemenliefhebbers kijken blij op bij de duidelijke roep van de hop. De
geelgors wordt gespot en van Vroukje leer ik dat dat wat ik dacht dat een
salomonszegel is, eigenlijk “Motte mit keun” heet. Ondertussen horen we ook
dat het gekapte hout wordt verkocht aan de dorpsbewoners. In dit gedeelte
van het land branden nog veel houtkachels voor de verwarming. Hout geeft
toch wat minder vieze rook dan de bruinkool die in het land ook veel gestookt
wordt, bovendien moet het Nationaal Park 20% van z’n budget zelf bij elkaar
sprokkelen.
e
We lopen ondertussen in de 1
zone en in dit gebied moet je op
de paden blijven.
En plotseling staan we op een
prachtig
uitzichtpunt,
waar
vandaan we in de diepte de
Dyje zien meanderen. Met enige
trots vertelt David dat deze plek
een geliefd uitzichtpunt was van
Karl Postl, een in Popice
geboren schrijver (bekend onder
het
pseudoniem
Charles
e
Seasfield). De schrijver leefde in het begin van de 19 eeuw toen Tsjechië nog
onderdeel was van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Vanwege zijn kritiek
op het rijk was hij naar Amerika gevlucht. In die tijd woonden er veel
Duitssprekenden in Moravië, na de WO II zijn die allemaal uit Tsjechië
verdreven (een zwarte bladzij uit onze geschiedenis noemde de gids dat.)
We horen de koekoek en de zanglijster en lopen dan weer verder naar wat de
gids de “meadows” noemt. Ik denk bij weide toch aan iets anders, maar voor
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hem betekent het, dat de omgeving open wordt, een gebied dat gekenmerkt
wordt door de hier groeiende heidestruiken. Dat is heel bijzonder voor
Tsjechië, het landschap is er naar vernoemd en het is de enige plek in het
land waar dit voorkomt. Dit heeft alles te
maken met de kronkelende rivier en de
daardoor ontstane verschillende biotopen
op dan weer een zuid- of een noordoever.
En in dit heidegebied bloeit nu het gele
brilkruid, een plant van de alpiene flora. En
oh wat mooi, we zien bloeiende harlekijn
orchissen, een plant die bij ons groeit en
bloeit op Texel. Ook de fraai purper
bloeiende
verbascum
doet
de
plantenliefhebbers een beetje achter
blijven. (Al het overige fraais is in de
plantenlijst opgenomen). Maar het is wat
laat, dus ook zij moeten verder, langs de
schaapskudde die (net als bij ons in
Drenthe) moet helpen het gebied open te
houden. We lopen wat hoger dan het dorp
ligt en kunnen zo genieten van het
vergezicht op de omringende heuvels. Heuvels die gestoffeerd zijn met
wijngaarden, graslanden en felgeel bloeiende koolzaadvelden. Daartussen
wat dorpjes met hun kerktorens voorzien van groene uien of rode spitsen.
Langs een fraaie kapel waar Harry geboeid luistert naar….? En dan over een
nog onverharde weg, door het nog een beetje rommelige dorp komen we bij
de, voor de schitterend gerestaureerde pastorie, geparkeerde bus. We nemen
afscheid van de gidsen en etend van de lunchpakketten rijden we naar
Znojmo waar gids Lucas van bureau Remo instapt. Op weg naar de stad van
de Unesco wereld-erfgoed lijst, Telč en dat is een aardig stuk rijden.
TELČ
In de bus al begint Lucas ons te vertellen over deze stad waar we het
renaissance slot gaan bezoeken. Eenmaal aangekomen laat hij ons, bij het
standbeeld van de heilige Martin, zien hoe het stadje zo goed de eeuwen
heeft kunnen doorstaan. Het omringende water werd gebruikt, zoals bij ons de
stelling van Amsterdam en de IJssellinie moesten werken. Ook heeft het oude
centrum slechts 2 poorten en dat is toch wat beter te verdedigen dan 10
openingen in de omringende muur. Bovendien heeft ook het imposante slot
vast voor veiligheid gezorgd. En zo kunnen wij nu genieten van al het fraais
e
wat er in de loop van de eeuwen in het slot, stammend uit de 14 eeuw is
gebouwd, geschilderd en verzameld. We zien fraai trompe l’oeil schilderwerk
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(het lijkt gebeeldhouwd maar het is geschilderd), graffito, zeldzaam aardewerk
en prachtige plafonds
met goud, mythische
figuren en heel veel
engelen. Overal staan
prachtige bloemstukken
gemaakt
van
verse
bloemen. Wat mij opvalt
is de kapel met een heel
mooie piëta. Ooit was
hier alles goud en blauw
geschilderd, nu is alles
overdekt met een laag
zwarte roet van het
eeuwenlang
branden
van kaarsen. Het geld
om dat weer schoon te maken ontbreekt nog in dit nog maar kort vrije land,
vertelt de gids mij. In de trofeeënkamer lijken de leeuwen zo van de muren te
kunnen komen. Pas in 1945 is het kasteel eigendom geworden van de staat,
een mooi maar natuurlijk ook geldverslindend iets.
Het is mooi weer geworden en als we buiten komen gaan we op één van de
vele terrasjes op het plein van het stadje wat drinken. Het is genieten daar van
de ongeveer 70 prachtige barokke gevels die het plein omgeven, alles
geschilderd in de kleuren van de pastelregenboog. Een groepje muzikanten,
onder ander het bloemenduet van Lakhmé spelend, maakt het genoegen
compleet. Er worden nog wat boodschappen gedaan en dan lopen we door de
slottuin weer naar de bus. Er moet nog meer bekeken worden tijdens deze
lange dag.
TREBIČ
We gaan op weg naar Trebič langs de weg over de hoogvlakte, richting Brno.
Reeën (geen hazen deze keer), een kievit en overal bloeiende bomen te zien.
In Trebič aangekomen gaan we eerst kort naar de oude Romaanse
Prokapiusbasiliek. We kijken even binnen in het donkere gebouw (er is een
kerkdienst gaande) en willen dan door naar de Joodse wijk. Maar we moeten
eerst even wachten op Jan, die een verkoopster van kruidenplantjes heel
gelukkig heeft gemaakt.
Ook de Joodse wijk staat op de Unesco lijst. Op geen andere plaats in het
land is een wijk als deze bewaard gebleven. Sinds WO II wonen er geen
joodse mensen meer in de wijk. Lopend door de wijk met z’n kleine smalle
straatjes met daartussen nog weer smalle donkere gangetjes, vertelt Lucas
dat ook in Tsjechië de joden door de eeuwen heen al functioneerden als
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zondebokken. Al in de middeleeuwen moesten joden zich tooien met spitse
hoeden en een geel teken. De gele davidster van Hitler en consorten stond in
die traditie. Er woonden indertijd veel mensen in de kleine, achter en boven
elkaar gebouwde huisjes. Wel 10 synagogen telde de wijk toen, waarvan er
nog 2 over zijn. In de ene waarin wij konden kijken was nu een christelijke
kerk gevestigd!
Wegrijdend uit Trebič komen we over een brug met daarop de heilige
Johannus Nepomuck, zijn naam is ook de “heilige van de brug”. Een heilige
met een krans van 5 sterren om z’n hoofd.
We zien zo’n standbeeld nog een paar keer
onderweg. Nieuwsgierig geworden daardoor,
heb ik het verhaal van Johannus opgezocht
in Wikipedia en wat blijkt. Het gaat om een
priester van de Tynkerk in Praag die het
waagde om niet tegemoet te komen aan de
wensen van koning Wenceslaus en dat kon
je maar beter wel doen. Hij werd gemarteld
en uiteindelijk vanaf de Karelsbrug in de
Moldau gegooid en oh wonder z’n lichaam
kwam ‘s nachts bovendrijven omgeven door
5 blinkende sterren. Mooi land dat Tsjechië
met naast al het moois om naar te kijken ook
zulke bijzondere verhalen.
Lucas vertelt nog dat door de relatieve rust
in dit middengedeelte van Europa, er tijdens
de oorlogen toch veel van die monumentale
gebouwen (die we bezochten deze dag) in
Tsjechië gespaard zijn gebleven. Tijdens de terugreis regent het wat, net als
toen we weggingen in de morgen. We hebben dus geluk gehad met het weer.
Tegen 19.30 uur zijn we terug in Zneim, zo noemen de Duitssprekenden
Znojmo. Door het vele dat we gezien hebben deze dag is het avondeten pas
om 20.00 uur. Daarna is er niet veel reuring meer in van de groep. Vroeg naar
bed denk ik.
Woensdag 4 mei
Vandaag reizen we door het cultuurlandschap Lednice-Valtice, op de grens
van Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk, Zuid Moravië. Veel wijnbouw, het is
laaggelegen en warm. Sinds 1996 door de Unesco uitgeroepen tot
werelderfgoed.
We bezoeken 2 kastelen, die nu in bezit van de staat zijn, maar eigenlijk
eigendom zijn van de familie Von Liechtenstein. Ze zijn hun bezit kwijt geraakt
na WO II, omdat ze hadden gecollaboreerd met de bezetter.
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Het eerste kasteel bezichtigen we alleen vanaf de buitenkant.
Het tweede kasteel, Chateau Valtice, de voormalige zomerresidentie van de
e
familie Von Liechtenstein, werd in de 19 eeuw volledig verbouwd. We
brengen hier een uitgebreid bezoek en worden van binnen verrast door het
prachtige houtsnijwerk, eikenhouten trappen en lambriseringen. Daarnaast
zijn de kamers mooi gemeubileerd en zie je behang van brokaat.
Sommige mannen in ons gezelschap worden afgeleid door de mooie rode
naadhakken van de Tsjechische gids…
We mogen daarna in het palmenhuis rondwandelen. We komen daar ook veel
van onze eigen huiskamerplanten tegen. Bijvoorbeeld de clivia, de orchidee
en de fuchsia. Het is een warme kas, dus het zijn allemaal planten die
ingevoerd zijn uit tropische gebieden.
Met de bus verder naar Mikulov. We hebben een kleine tussenstop aan een
meer, maar in plaats van watervogels, wordt er door Jaap een zwarte specht
gespot. Zeker wel de moeite waard om te worden genoemd.
MIKOLOV
e
Mikolov had van de 16 eeuw tot ongeveer 1850 de grootste Joodse
gemeenschap van Tsjechië. De Joden kwamen naar Mikolov vanuit Oostenrijk
vanwege zijn gunstige ligging tussen Wenen en Brno.
De Joodse begraafplaats is indrukwekkend: er zijn wel meer dan 4000 graven.
De steentjes op de zerken zijn voor de Joden wat bloemen bij ons zijn op de
graven. Een aantal voorwerpen die we nog kunnen bezichtigen zijn: jatten,
metalen handjes waarmee je bladzijden in de bijbel moest omslaan, want men
mocht niet met zijn vingers aan de bijbel komen. Ook zijn er lijkwaden waarin
de mannen en vrouwen begraven werden.
We brengen nog een bezoek aan de stadskern. We zien onder andere mooie
muurschilderingen, een voormalige kerk, de St. Anna-Loretokerk (afgebrand in
1784) die omgebouwd is tot een familiecrypte door de familie Dietrich-Steiner.
We besluiten onze dag met een wijnproeverij in het kleine plaatsje Pavlov. We
mogen wel zeven verschillende wijnen proeven, de stemming kan niet meer
stuk.
Donderdag 5 mei
Deze dat was, wat betreft het onderdeel natuur, wel het hoogtepunt van deze
reis met een wandeling, onder deskundige begeleiding van een boswachter,
door het wondermooie, in Oostenrijk gelegen Nationaal Park Thayatal.
Vertrek om 9.15 uur met een extra rondje voor de deelnemers die hun pas
hadden vergeten, aankomst 10.10 uur bij het bezoekerscentrum van het
Nationaal Park, waar de boswachter ons al staat op te wachten.
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Een korte film gaf een eerste indruk van het park. Daarna een wandeling
gepland voor twee en een half uur (bij stevig doorstappen).Voor ons werd het
met stops en rondkijken vier uur.
De route was hier en daar ook wel pittig, soms smalle glibberig paadjes, soms
stijgen en dalen.
De weelderige plantengroei bestond grotendeels uit voor ons bekende maar
toch ook wel enkele minder bekende of onbekende planten.
Dieren, onder andere vogels, vlinders en andere dieren had ik meer verwacht.
We zagen wel de schitterende smaragdhagedis, maar niet het paringsritueel
en verder een slang en een ander hagedisje.
Bij terugkomst in het bezoekerscentrum volgde nog het voederen van de wilde
(in gevangenschap levende) katten.
Voor een gepland bezoek aan een parelmoerbewerkersbedrijf was geen tijd
meer, dit werd verschoven naar de volgende dag. Om 17.20 uur waren we
weer terug in ons hotel.
De avond werd besloten met muziek op hoog volume hetgeen een gezellige
babbel voorkwam.
Afrekenen en koffers pakken voor de terugreis van de volgende dag.
Vrijdag 6 mei
Wij vertrekken om 8.30 uur uit Znojmo. Eerst wordt nog even gecontroleerd of
de sleutels zijn ingeleverd. Nadat iedereen in de bus zit, kunnen we
vertrekken.
Langs een prachtige route vertrekken we naar Felling, een plaatsje in
Oostenrijk in het Thayatal. We bezoeken een parelmoerbewerker.
Daar aangekomen kijken we eerst in de winkel. Maar bij kijken blijft het niet, er
wordt ook heel wat gekocht. Prachtige sieraden.
Daarna gaan we een film bekijken. Hier kunnen we de geschiedenis van het
bedrijf zien. Het is in 1911 opgericht door Rudolf Marchart. In 1953 begon
Bruno Marchart met de invoer van zeeschelpen en slakken. Parelmoer zit aan
de binnenzijde van schelpen. Het wordt verwerkt in knopen, sieraden etc. We
konden in de film zien hoe dat gebeurt. Erg interessant. Na de film konden we
in het bedrijf alle machines zien die gebruikt worden voor de bewerking en
maken van knopen en dergelijke.
Om 11.30 uur vertrekken we weer. We gaan langs een prachtige alternatieve
route naar Český Krumlov.
Daar aangekomen krijgen we 2 uur de tijd om het prachtige plaatsje te
bekijken. Iedereen kon zijn eigen gang gaan. Vandaaruit vertrekken we naar
het overnachtingshotel in Iggensbach.
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Zaterdag 7 mei
Dit is de laatste dag van een mooie week in Tsjechië en de terugtocht van
Iggensbach naar IJhorst.
Een verslag maken van een dag op de Duitse autoweg is lastig, want daar is
niet zoveel van te vertellen. Dus dan begin je met terugdenken aan de
afgelopen week, wat is je bij gebleven, opgevallen enz.
We hebben veel gezien aan cultuur, natuur, wijn maken, bier brouwen. Het is
allemaal al wel genoemd in het verslag van de vorige dagen. Dat zal ik dan
maar niet herhalen, maar ik wil enkele hoogtepunten nog wel even noemen.
Zoals een mooie natuurwandeling die uitkwam bij een oude kasteelruïne, die
door de jaren heen prachtig door de natuur opgenomen is.
Een wandeling door het Thayatal aan de Oostenrijkse kant van deze prachtige
rivier. Volgens velen één van de mooiste dagen en ik denk dat dat ook zo
was.
Je zag de afgelopen avonden velen van ons nog een extra wandeling maken,
anderen zag je de afgelopen dag nog eens herbeleven onder het genot van
een drankje.
Ook was het ‘s morgens erg interessant om te zien wat er in het lunchpakket
voor lekkere dingen zaten. Dus er was veel te zien en ik ben er dan ook van
overtuigd dat dit totale verslag lezend en de foto’s die op grote schaal
gemaakt zijn de afgelopen week bekijkend ieder wel weer op leuke
herinneringen kan terugzien.
Bij een kasteel, vogels, bloemen, een stukje ijzeren gordijn, waar de natuur
wel veel jaren de ruimte kreeg om zijn gang te gaan.
Nadat we uit Iggensbach vertrokken waren, hadden we nog enkele stops,
zoals bij Aurach en meerdere plaatsen.
Bij de laatste tussenstop, net in Nederland, hebben we afscheid genomen van
Aaldert onze chauffeur van de afgelopen week. We hebben hem bedankt voor
de professionele en zeer plezierige manier, waarop hij de afgelopen week met
ons mee was. Daarna nog het laatste stukje naar Kroko door zijn collega.
Nadat Jaap de koffie enz. wat in de bus gedronken was en door Jaap met
hulp van Klaas en Aaldert klaar gemaakt en rond gebracht werd, afgerekend
heeft, reden we IJhorst binnen. Een aantal moest uitstappen bij de familie
Muller om de auto’s mee te nemen.
Bij Kroko aangekomen werd de organisatie Janny, Harm en Jan bedankt en in
de bloemen gezet die zij erg mooi vonden.
De reis werd afgesloten met een gezamenlijk afscheidsdiner, in de vorm van
een heerlijk warm en koud buffet, voorafgegaan door soep en eindigend met
lekkere toetjes, voor ons bereid door de catering van lunchroom La Terrasse
uit Staphorst.
De schrijvers van de dagverslagen worden hierbij allemaal heel erg bedankt!!
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Waargenomen vogels tijdens onze reis naar Tsjechië
Aalscholver
Appelvink
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte kraai
Boomklever
Buizerd
Ekster
Fazant
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Grauwe gans
Grauwe vliegenvanger
Groenling
Grote bonte specht
Holenduif
Hop
Huismus
Kauw
Kievit
Kleine torenvalk
Knobbelzwaan
Koekoek
Waargenomen planten
Akkerviooltje
Beemdkroon
Bleke schubwortel
Bloedooievaarsbek
Boksdoorn
Bolletjeskers
Bosaardbei
Bosanemoon
Bleeksporig bosviooltje
Bosviooltje
Brem
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Kolgans
Koolmees
Krooneend
Kuifeend
Kwak
Mandarijneend
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Ooievaar
Putter
Ringmus
Rode wouw
Spreeuw
Tafeleend
Torenvalk
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Vink
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte kraai
Zwarte roodstaart
Zwarte specht
Zwartkop

Brilkruid (bisculella leavigata)
Dagkoekoeksbloem
Dalkruid
Daslook
Dianthus pontederae
Donkere ooievaarsbek
Dotterbloem
Draadereprijs
Driekleurig viooltje
Echte gamander (niet bloeiend)
Eenbes
Engbloem
Europese cyclaam (niet bloeiend)
Geel nagelkruid (niet bloeiend)
Gele anemoon
Gele dovenetel
Gevlekt longkruid
Gewone duivekervel
Gewone ereprijs
Gewone reigersbek
Gewone reigersbek
Gewone sleutelbloem
Gewone veldsla
Grote muur
Grote pimpernel (niet bloeiend)
Harlekijn
Havikskruid
Herfsttijloos (niet bloeiend)
Hondsdraf
Karmozijnbes
Kleine pimpernel
Knolsmeerwortel
Knolsteenbreek
Kromhals
Kroontjeskruid
Kruipbrem
Leverbloempje
Lievevrouwenbedstro
Longkruid

Look-zonder-look
Maagdenpalm
Maarts viooltje
Mannetjesereprijs
Mansoor
Moerasspirea (niet bloeiend)
Muurleeuwebek
Nachtkoekoeksbloem
Nachtsilene
Paarbladig goudveil
Paarse dovenetel
Paarse toorts
Papaver radicatum
Peperboompje
Pinksterbloem
Rode kamperfoelie
Rode pekanjer
Rozenkransje (niet bloeiend)
Saxifraga bulbifera
Sedum rosea
Slanke sleutelbloem
Speenkruid
Stinkende gouwe
Tormentil
Turkse lelie (niet bloeiend)
Valeriaan
Vogelmelk
Voorjaarslathyrus
Voorjaars vergeet-mij-niet
Welriekende salomonszegel
Wilde of vaste judaspenning
Wilde kardinaalsmuts
Wilde tijm
Witte dovenetel
Witte klaverzuring
Witte papaver
Zeepkruid (niet bloeiend)
Zenegroen
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DE NACHTEGAAL
Romantiek dient de voortplanting
Jacobus Pieter Thijsse (1865-1945) noemt de nachtegaal in zijn meesterwerk
‘Het Vogeljaar’ (1942) de onbetwistbare koning der Europese zangvogels en
reageert ietwat korzelig op vogelaars die hem dit meesterschap willen
betwisten; en opperen dat de bekoring van zijn zang vooral te danken zou zijn
aan … bijkomende omstandigheden als de lieve meimaand, de zachte
maneschijn, de geheimzinnige nacht, het tedere groen en de streeling van de
lauwe voorjaarslucht langs de ontvankelijke slapen der luisteraars. Je kunt
natuurlijk altijd met elkaar verschillen van mening of smaak, maar in dit geval
scharen we ons zonder meer achter de grote voorman van de Nederlandse
natuurbescherming. Wat virtuositeit aangaat overtreft de nachtegaal alle
andere vogels. Hij kan hoger zingen dan een sijsje, Iager dan een merel,
sneller dan een goudhaantje en tonen voortbrengen die langer dan twee
seconden aanhouden, nu eens in het aller-fijnste pianissimo, dan weer
meteen forto waar je van opschrikt. Alleen kan hij niet zoals leeuwerik en
tuinfluiter een stuk leveren van lange duur. Wel kan hij uren onafgebroken
achtereen zingen, maar wel steeds met intervallen. Hoor je het dier van nabij
dan lijkt het afwisselend of de vogel elk moment uit elkaar kan springen. Of
jijzelf. Of de struik waarin hij zit. Of dat er in een onmetelijk grote ruimte een
fijne glazen draad wordt gespannen.
Omstreeks half april komt
de nachtegaal terug uit
Afrika om daar in augustus
al naar terug te keren.
Vooral de eerste weken na
terugkeer
etaleren
de
mannetjes hun zangkunst.
Ze zingen onvermoeibaar
de hele dag en nacht door,
24 uur per etmaal, en
hebben geen voorkeur voor
een bepaald tijdstip.
Overdag
valt
de
nachtegalenzang minder op
tussen die van andere vogels, maar ’s avonds en 's nachts, als de een na de
ander er het zwijgen toe doet, blijft de nachtegaal als enige over. Je vraagt je
afwaar hij de energie vandaan haalt, want hij gunt zich nauwelijks tijd om te
foerageren, terwijl zijn luide lied toch kracht moet kosten, In stille nachten,
zonder hinderlijke omgevingsgeluiden (verkeer), is hij tot kilometers ver in de
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omtrek te horen. De Romeinen dachten dat je langer wakker bleef als je het
diertje at. En de keizers, notoire ijdeltuiten, aten in grote hoeveelheden hun
tongetjes om ook zo mooi te kunnen zingen. Omdat de nachtegaal zijn lied
niet vanuit een opvallende zangpost, zoals een boom(top), ten gehore brengt
maar bijna altijd vanuit een struik of nog lager, blijft hij onzichtbaar; daarbij
mede geholpen door zijn onopvallende bruine verenkleed. Hij lijkt als het ware
samen te vallen met zijn zang. Hebben we hier te maken met een fantoom of
een wezen van vlees en bloed? Dat laatste, maar het leefgebied van de
nachtegaal is nu eenmaal, in letterlijke zin, laag bij de gronds en blijft aan ons
oog onttrokken. Het liefst zit hij in houtwallen en hakhout van eiken, essen of
wilgen. De omgeving moet kleinschalig en afwisselend zijn, zeg maar
arcadìsch‚ het ouderwetse boerenlandschap, dat qua structuur en sfeer
trouwens veel gelijkenis vertoont met het Paradijs, de Tuin van Eden. In
allebei de gevallen gaat het om parkachtige ‘lieﬂijke plekken’, vruchtbare
‘cultuur-natuur’ waar het voor de mens goed toeven is, mede door de veelheid
aan bloemen en de aanwezigheid van water, Voor onze zanger moet de
bodem begroeid zijn met struiken en planten. Daar maakt hij zijn nest, vlak
aan de grond of even daarboven in de brandnetels. Hij scharrelt er ook zijn
kostje, wormpjes en insecten, bij elkaar. Door de achteruitgang van zijn
biotoop is de nachtegaal steeds minder te horen in onze oude
cultuurlandschappen‚ wat alles te maken heeft met verdroging. Wel is hij nog
veel te horen in de (kust)duinen en de Biesbosch, met honderden.
De nachtegaal is altijd in verband gebracht met de liefde, zowel de geestelijke
als lichamelijke. In zijn zang beluíster je de essentie van het leven: verlangen,
vreugde en verdriet tegelijk. Het luisteren naar een nachtegaal kan een '
geluksfactor van belang zijn. In de klassieke oudheid golden vogels in het
algemeen, en met name deze, als het symbool van wellusten seksualiteit. En
zowel in het Nederlands als Duits betekent het in onbruik geraakte werkwoord
‘vogelen’ seksuele omgang hebben. In het Italiaans betekent ‘uccello’ naast
vogeltje ook penis. Komt dit omdat een zingende vogel door zijn schuin
opgerichte stand aan een erectie doet denken? Of komt dat door zijn
zwellende keel? In de Romantiek, een cultuurperiode uit de negentiende
eeuw, wordt vooral gewezen op het weemoedige karakter van de
nachtegalenzang, als een uiting van liefdesverlangen en verdriet tegelijk
(vanwege het onbereikbare ervan). Misschien omdat wij minder romantisch
zijn, bestaat in het Nederlands nauwelijks nachtegalenpoëzie, in het Duits en
Engels des te meer.
De diepste nachtegalenverering werd wel beleden in het oude Perzië. De
vogel werd er geacht een speciale relatie te onderhouden met de roos. Deze
combinatie is nog niet zo onlogisch voor de mooiste bloem - het vrouwelijke
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element - en de mooist zingende vogel - het mannelijke element. Bovendien
valt de bloeitijd van de een samen met de zangtijd van de ander. En in de
biotoop van de vogel komen inderdaad wilde rozenstruiken voor. En ook de
roos staat symbool voor de liefde; en voor de erotiek, denk ook aan 'pIasroos’
als aanduiding voor het vrouwelijke geslachtsorgaan. De nachtegaal als
bruidegom van de roos die zich met haar wil verenigen: wat een prachtige
beeldspraak.
De nachtegaal kan je tenslotte ook in mystieke vervoering brengen. Mystiek is
op een geweldige wijze ervaren wat je normaal gesproken overstijgt. Of: een
openbaring krijgen van het geheim achter het bestaan, het al. Stel, je ligt op je
rug in het gras te luisteren naar het lied van de nachtegaal. En alles wat eerst
buiten je is, komt in je. De hele wereld schijnt in je te wonen, Het is in jou dat
de nachtegaal zingt. In jou dat de zon (of de maan) schijnt. In jou dat de
wolken voorbij drijven en de rozen geuren.
En toch waren en zijn er nog altijd mensen die zijn lied niet kunnen verdragen,
omdat ze er niet van kunnen slapen of er door worden gestoord in hun studie.
Ik zou dan zeggen: blijfwakkerofschuifje boeken terzijde, Er zijn belangrijker
dingen in het leven. Genieten van Gods schepping bijvoorbeeld, in al haar
facetten.
Overgenomen uit Brabants Landschap, lente 2013.

NATUURWEETJES
Vogels hebben verschillende manieren om aan de vrouw te raken. Er zijn erbij
die heel hard en luid zingen -zoals vink, putter en kanarie- met een dubbel
doel. Het mannetje laat ermee weten dat hij een eigen gebiedje, 'territorium'
heeft en seksegenoten horen erdoor of hij sterker is of niet. Zo ja, dan houden
ze hun mond en verdwijnen. Zo niet, dan overstemmen ze hem, net zolang tot
er een gewonnen heeft. Tegelijkertijd luisteren de vrouwtjes mee. Zo weten
die waar de sterkste mannen zitten, die de beste plekken hebben ingenomen.
Naar hen gaat de voorkeur uit voor het stichten van een gezin. Door het
territorium van de zanger te betreden, maken ze hun bereidwilligheid kenbaar.
Ben je niet goed in zingen, zoals spechten, dan roffel je met je snavel op een
boom.
Een goed verstaander heeft niet meer nodig.
Ook door krekels, veenmollen en sprinkhanen wordt heel wat afgezongen. Ze
vinden elkaar allemaal op het geluid. Als je geen keel hebt om te zingen, kun
je altijd nog een instrument bespelen en dat is precies wat ze doen. Met hun
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doornige poten strijken ze Iangs de vleugels, die dienst doen als snaar en
klankkast beide. Het resultaat kan zelfs onze nachtrust verstoren. Maar dat is
bijzaak als je weet dat het partners bij elkaar brengt. Wetenswaardig is nog,
dat ze goed kunnen horen. Door hun poten, waarin de oren zitten, op de tonen
te richten, sporen deze dieren elkaar op.
Voordeel van een zangwedstrijd is dat uitgemaakt kan worden wie de sterkste
is zonder een vermoeiende knokpartij. Wanneer geen van beide van opgeven
weet, kan het toch gebeuren. Kemphanen hebben hierin een reputatie maar
ook bij meerkoeten tref je notoire vechtjassen die, als al het dreigen niet meer
helpt, elkaar in het water met de poten trappen. Toch blijft het in deze gevallen
bij ritueel vechten, zonder kans op letsel. Als je het eenmaal hebt herkend,
ontdek je het overal.
Naast geluid speelt zicht een belangrijke rol bij vogels. Ze zien niet alleen
scherp, maar kunnen in tegenstelling tot de meeste dieren ook goed kleuren
onderscheiden. Die worden dan ook ingezet voorde communicatie. In de
paartijd krijgen mannetjes een uitbundig gekleurd verenpak, waarmee ze maar
wat graag pronken. De als huisdier gehouden pauw spant wel de kroon, ook
hier weer met een dubbele functie: rivalen de ogen uitsteken en in de
smaakvallen bij de wijfjes. Bij sommige vogels is die kleurontwikkeling zo ver
doorgeschoten dat mannetjes en vrouwtjes wel tot verschillende soorten lijken
te horen, zoals bij eenden en fazanten. Dit heet geslachts- of seksueel
dimorfisme.
Ook bij de ijsvogel loopt de sociale gelijkheid van man en vrouw parallel aan
een gelijk uiterlijk. Zoals bekend graven ijsvogels in beekoevers broedtunnels
uit, van zo'n 1,5 meter lang en 10 cm in doorsnee. Ze doen daar twee weken
over, terwijl de aanleg van het broedhol aan het einde ervan ook nog eens
een week kost. Deze inspannende arbeid sluit de mogelijkheid uit van een
tweede legsel. Daarom betrekken ze, zolang de oever nog gaaf is, het liefst
ieder jaar weer het oude hol, om meerdere legsels groot te kunnen brengen.
Beide geslachten zijn even bont gekleurd en alle plichten - graven, broeden,
bewaken en voeren - worden gedeeld. Bij holenbroeders heeft het wijf,e
immers geen schutkleur nodig en aangezien beide geslachten even mooi zijn,
heeft de haan geen reden om de macho uitte hangen. In zo’n situatie ontstaat
een zinvolle sociale gelijkheid. Na een broedtijd van 3 weken kruipen de
jongen uit het ei in een nest van vissenschubben en graten. Een van de
ouders past nu op, terwijl de ander vlijtig vist, eerst op larven en weekdieren,
later op visjes die de jongen met de kop naar voren in de snavel krijgen
gestoken. De jongen bevuilen de veren van hun ouders, wat niet erg is want
die duiken toch constant in het water. Na 25 dagen dringen ze uit het nauwe
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hol naar buiten en rollen naar beneden. Ze schudden het zand en de graten
uit hun veren, waarna het prachtkleed te voorschijn komt. Snel leren ze nu
vliegen en vissen.
Ook andere dieren als vogels dragen in de paartijd een prachtkleed. Kijk eens
in de sloot. Het mannetje van de driedoornige stekelbaars heeft een oranje
buik met daarboven een felblauwe streep die doet denken aan
neonverlichting. Zelfs zijn oog kleurt mee. En om in de slootte blijven,
ontwikkelt zich bij watersalamandermannetjes een kleurige rugkam die hun
status bevestigt. En die van de heikikker kleuren zich vroeg in het voorjaar
blauw, wat niet zo is omdat ze zich voor hun aanzoek moed indrinken. Direct
na de paring vervallen ze weer in hun gewone bruine kleur.
Bij de fuut lijken de geslachten niet alleen sprekend op elkaar, maar handelen
zij ook gelijk bij het paringsspel. Ze stellen zich in het water borst aan borst op,
schudden de wijd uitstaande bakkebaarden, poetsen voor de schijn de veren
en bieden elkaar nestmateriaal aan. Tenslotte richten ze zich, al
watertrappelend, hoog tegen elkaar op. Dit hoogtepunt wordt ook wel de
pinguïndans genoemd. Omdat hierbij de buiken tegen elkaar komen, dacht
men vroeger dat dit al de paring was. Maar het is ‘slechts’ het voorspel dat
open en bloot op het vrije wateroppervlak plaats vindt. De eigenlijke paring
vindt in een latere fase verscholen op het nest plaats.
Het baltsen bij herten heet bronst. Omdat er teveel risico aan kleeft om elkaar
voortdurend met een zwaar en puntig gewei te lijf te gaan, geeft het hert eerst
een flinke brul, burlen heet dat. Andere herten meten daaraan af of ze een
kans maken. Is dat het geval, dan burlen ze terug, wat zo een tijdje door kan
gaan. Achten ze zich sterker dan de ander, dan komen ze op elkaar af. En zijn
ze bij het aanschouwen van de tegenstander nog steeds overtuigd van eigen
superioriteit, dan stoten ze met de geweien op elkaar. Er valt voor het hert ook
heel wat te winnen. De sterkste verzamelt niet één wijfje maar een hele
harem. Bij de ree is het vrouwtje pas paringsbereid wanneer de bok heeft
bewezen topfit te zijn door haar in cirkels rond te drijven. De geslachtactiviteit
valt of staat met het opnieuw vormen en afsterven van het gewei. Het
geweidragende hert is in de maanden juni tot januari een heel ander dier dan
het geweiloze in het voorjaar. De eerste is een brullende rabauw en
rokkenjager, de tweede verstopt zich schuw in het dichte struikgewas. Iedere
hinde jaagt hem op de vlucht. Het verlies van het gewei moet een schokkende
ervaring zijn, die hem een minderwaardigheidscomplex bezorgt.
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Het gedrag of de uitrusting van de ene soort
herken je vaak, in iets gewijzigde vorm, bij
een heel andere soort. Dit maakt natuurstudie
zo boeiend en grappig. Zo is het vliegend hert
een kever met het gewei van een edelhert. Bij
hem bestaat het echter niet uit bot boven op
zijn kop, maar zijn de stangen bovenmatig
uitgegroeide bovenkaken. Dit neemt niet weg
datje er even goed mee kunt imponeren en zo
nodig duelleren. Je ziet hier dus dat op een
ander moment in de evolutie voor eenzelfde
probleem een vergelijkbare oplossing is
gevonden. Dit heet convergente evolutie. Om
dezelfde reden wellicht, lijken zaadcellen op
kikkervisjes (in het klein): beide hoeven niet
snel maar wel een beetje te kunnen
zwemmen.

HEB JIJ OOG VOOR SOCIAAL CONTACT TUSSEN
OUDEREN, MAAR OOK VOOR DE NATUUR?
Dan zoeken we jou als natuurvrijwilliger voor De Berghorst in Staphorst!
Eenmaal per maand zal voor bewoners van De Berghorst een leuke
natuurwandeling of andere natuuractiviteit georganiseerd worden. De
bewoners kunnen genieten van elkaar en van de natuur. Hiervoor werkt De
Berghorst samen met Natuur en Milieu Overijssel.
Op en rond De Berghorst is er veel mooie natuur. Deze omgeving is erg
geschikt voor mooie natuurwandelingen. Voor het begeleiden van de
wandelingen zoeken wij mensen die affiniteit hebben met de natuur maar ook
oog hebben voor het sociaal contact tussen ouderen.
Ben jij de enthousiaste natuurvrijwilligers die wij zoeken? Neem dan gerust
contact op met één van ons voor meer informatie. We zien je graag op De
Berghorst!
Peter Adema, 038-4250960, adema@natuurenmilieuoverijssel.nl
Moniek Beltman, 038-4687754, m.beltman@hetzand.nl
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NACHTZWALUW (2001)
Frans Hoppenbrouwers

Dit nachtgewaad past de gewraakte vogel
die geit en schaap des nachts belaagt en bijt,
een schaduw werpt op dromenland en donker.
De paduil die zijn ratelende roep
te horen geeft op duistervolle paden
en scherend langs de kromme vliegden zweeft.
De eenzaamheid omgeeft hem als een sluier,
als grauwe kransen van een dempend licht
dat aan de maan haar zijdeglans ontneemt.
De geitenmelker met gesperde bek
die gapend warmte zoekt bij speen en uier
en stralen melk over het landschap morst.
De tovervogel, dwaalhek van het tij
dat onder wol ken boze kringen tekent
en alsmaar cirkelt in een web van lijnen.
De torrensnorder, horig aan de maan
en leggend in het laatste maankwartier,
de jongen voedend in het nieuwste licht.
De krodde die zijn hellevegend broed
De kost verschaft van de verdoolde vlinder
En sierlijk vliegt als de gewijde uil.
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