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Met dank aan diverse leden
voor de foto’s die in dit Buitenblad gebruikt zijn.
Meer foto’s zie je door op
deze link te klikken.
Bijdragen aan het Buitenblad
zijn van harte welkom.
Deadline half september
2021. Mail deze naar:
aartr006@planet.nl.

To app or not to app…..
Zoals wellicht bekend wordt er binnen de vereniging af en toe behoorlijk van gedachten gewisseld,
nieuwtjes uitgedragen, info gedeeld en gevraagd
en dat allemaal “op afstand “. Daarvoor hebben
we natuurlijk de mail en sinds kort de whatsapp.
Binnen de vereniging wordt er nu gebruik gemaakt
van een 5-tal whatsappgroepen. Te weten: app landschapsbeheer zomer, app lbvm bestuur, app vergadering en de app wintergroep. Dit is sinds kort nog uitgebreid met de appgroep algemeen.
Hoewel er soms een oneigenlijk gebruik gemaakt van
een bepaalde app kan wel gesteld worden dat een en
ander in de behoefte voorziet. Een mooi voorbeeld was
het gebeuren op zaterdag 3 juli op de Kievit toen Tom
een sos uitzond. En natuurlijk als er foto’s van bijzondere planten of dieren worden doorgegeven. Zo kreeg
ik onlangs van Jacqueline via whatsapp een foto van
de blauwe knoop onder ogen. Gesignaleerd op het terrein van de Kievit.
Jacqueline is sinds kort bij de vereniging en assisteert
Tabe bij het uitzetten van het zomerwerk. Jacqueline,
welkom bij de club!
Daarom in deze aflevering van het Buitenblad aandacht
voor deze plant, die trouwens niets van doen heeft
met een club van dezelfde naam.

Blauwe knoop (Succisa pratensis)
Familie: Kamperfoeliefamilie
Succisa komt van succido en betekent “van onderen
afgesneden”. Volgens een oud verhaal zou de duivel
woedend zijn geweest over de geneeskrachtige eigenschappen van de plant en daardoor een stuk van de

Agenda:
28 augustus
Excursiedag
2021
Uitnodiging volgt
Mis het niet!
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wortelstok hebben afgebeten.
De wortelstok heeft een wat ongewone vorm.
De blauwe knoop is een soort op
de Nederlandse Rode Lijst ( status: gevoelig ). De plant komt
nog wel algemeen voor, maar is
sterk afgenomen. Hij is aan te
treffen op onder andere vochtig
schraalgrasland.

De blauwe knoop is overblijvend en wordt 30 – 90 cm
hoog en vormt een bladrozet.
De zacht behaarde plant heeft
tegenoverstaande bladeren aan
een ronde stengel. De bladeren
zijn langwerpig tot lancetvormig.

Bloemen

de bloeitijd is over het algemeen
van juli tot september met 4-7
mm grote blauwe bloemen
(er komen echter ook gele of
geelachtig witte of roodachtige
exemplaren voor).

in september en vaak nog tot
in oktober bloeit, is deze plant
van groot belang voor bijen,
omdat veel andere soorten dan
al uitgebloeid zijn en dus geen
nectar meer te bieden hebben.
De bloem wordt onder meer
bezocht door de moerasparelmoervlinder, de zilveren maan
en klein koolwitje.

Bijzonderheden
de plant wordt gerekend tot
de afweerkruiden. Het zou
afweer bieden tegen hekserij ( zie ook de verklaring van de naam succisa ).
Vroeger werd de plant gebruikt
tegen de pest, verbrandingen,
pokken, darm-storingen en
roos. In de 18e eeuw schreef
men: “Uitwendig geneest het de
schurft en alle huis-gebreken,
als ook de pyn der aambyen “.
Bronnen:
wikipedia
website van Flora in Nederland
website van Wilde planten

Bedankt klovers!
Op zaterdag 24 juli is het laatste hout met de kettingzaag in
voor de kloofmachine behapbare
stukken gezaagd.

De bloemen produceren nectar,
waarmee ze onder meer bijen
aantrekken. Na de bevruchting
ontwikkelt het vruchtbeginsel zich tot een nootje, waarop
5 priem-vormige kelktanden
blijven staan. Deze tandjes zorgen ervoor dat het zaad aan
de vacht van dieren blijft hangen en zo wordt meegenomen.
Aangezien de blauwe knoop tot
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Vervolgens is dit gekloofd waarmee deze klus is afgerond.
Op 31 juli is begonnen dit laatste hout te bezorgen bij onze
klanten. Ruud doet zijn best om
het hout verkopen en ervoor te
zorgen de voorraad nog ergens
bezorgd kan worden.
Dat er dit jaar twee gewonden
zijn gevallen tijdens het kloven
zeer is te betreuren. Gelukkig
lijken de gevolgen voor de betrokken personen mee te vallen.
De tafels die het aan-en afvoer
van het hout moeten vergemakkelijken en meteen voor meer
veiligheid moeten zorgen zijn
goed bevallen.
Het werken met één zaag en
één kloofmachine heeft niet tot
noemenswaardige vertraging
gezorgd en het vooraf opstellen
van werklijsten heeft in deze coronatijd tot duidelijkheid geleid.
Kortom: een succesvol kloofseizoen!
Ik wil namens het bestuur allen
die aan het kloven en bezorgen
hebben meegewerkt bedanken:
jullie harde werken heeft de vereniging broodnodige inkomsten
opgeleverd. Daar is de penningmeester vast blij mee.

Tekst: Henny Schut

Van de Vergadertafel
Verslag bestuursvergadering
van 26 mei.
De belangrijkste punten waren:

Wettelijke veranderingen
op komst

Er komen wettelijke veranderingen op het gebied van eisen
waar je als vereniging aan moet
voldoen. Doel is de rechtspositie
van de vereniging te waarborgen en bestuurlijke wanorde te
voorkomen. Dat kan tot gevolg
hebben dat onze verenigingsstatuten gewijzigd moeten worden.
Uitgezocht gaat worden wat de
gevolgen van deze veranderingen voor onze vereniging gaan
betekenen. Gelukkig hebben we
een periode van 5 jaar om aan
de nieuwe eisen te voldoen.
Ook op het gebied van cursussen en vereisten om met apparatuur om te gaan worden de
eisen aangescherpt. Dit zal naar
verwachting tot gevolg hebben
dat er meer cursussen gevolgd
moeten worden. Denk aan b.v.
bosmaaier, motorzagen, en
maaimachines.
Ook hier wordt onderzocht wat
de consequenties voor onze vereniging zijn.

Aanvulling zomerteam

Er is gezocht naar versterking
van het zomerteam. Deze is
gevonden in de persoon van
Jacqueline Hoekstra. Haar specialisme is zoölogische biologie
wat natuurlijk goed aansluit bij
het werk dat wij doen en het organiseren daarvan. Zij zal eerst
een tijd met Tabe meelopen en
de bedoeling is om dan in 2022
zelfstandig projecten te begeleiden.
Intussen wordt er naar een verdere versterking gezocht zodat
de continuïteit beter gewaarborgd wordt en de taken over
meer mensen verspreid kunnen
worden.
Tot dit team rekenen we ook Jan
van Pagee, Piet Kooistra, Hans
van Aartrijk en Hans van Zuylen.

Inmiddels zijn Alex en Dennis
bereid gevonden om op de resp.
de zaterdag en vrijdag als ploegleider op te treden.
Daarmee hebben we voor de
drie werkdagen vaste ploegbazen. Als bestuur zijn we hier blij
mee.

Houtverkoop

Het kloven en zagen ligt op dit
moment stil omdat we door het
natte weer geen hout uit Queekhoven kunnen halen zonder de
velden stuk te rijden. De verwachting is dat dit nu op korte
termijn kan gebeuren.
De opbrengst is naar verwachting en een flinke aanvulling op
onze financiën.
Vooralsnog zal er nu alleen
gekloofd en bezorgd worden als
het zomerprogramma dit toelaat.

Technische zaken

Het aantal accu’s dat opgeladen moet worden wordt groter. Bovendien moeten de accu
apparaten ook weer een veilige
plek krijgen. We moeten kijken
hoe we die kunnen realiseren in
de container. Het is daarbij een
optie om minder kostbare hulpmiddelen buiten de container op
te slaan. Daarnaast is het laden
van accu’s een belangrijk oorzaak van brand in het algemeen.
We zoeken naar preventieve
maatregelen in overleg met onze
brandblusser onderhoudsdienst.

Duivenoverlast

Gestaag worden er steeds
meer maatregelen genomen
om de hogere plaatsen waar
die strontproducenten kunnen
zitten te beperken. Tijdens de
vergadering zijn verschillende
mogelijkheden besproken om
dit nog verder aan te scherpen.
Besloten is om te blijven zoeken
naar mogelijkheden om ze weg
te krijgen of op zijn minst hun
aanwezigheid te beperken.

Veiligheid kloven

Na de ongelukken dit jaar is Be
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sloten extra tafels te laten
maken en te installeren aan de
kloofmachine in de hoop dat dit
de veiligheid vergroot. Deze zijn
door onze vaste smid Robert in
recordtijd geproduceerd. Vooral
de tafel aan de machine maakt
het werken snel en bij juist
gebruik veiliger. Op die tafel kan
met gemak 6 stukken gezaagd
hout klaar gelegd worden. Daarmee is het voor de klover (de
persoon aan de hendels) veel
makkelijker dat hout te pakken
en op de machine te leggen. De
persoon die dat op de tafel legt
kan op dikte selecteren en heeft
tijd voor het aanvoeren van
kruiwagens met het hout. En dit
alles maakt het kloven sneller en
veiliger.
De verlengingstafel is nog niet
veel gebruikt: dit komt omdat
het hout na het kloven de neiging heeft naar de zijkant te
vallen waar het zich ophoopt.
De bedoeling is dat het zoveel
mogelijk vanzelf de kruiwagen in
schuift.
Er wordt nog naar een oplossing
gezocht maar die is dan voor het
volgende kloofseizoen.
Tekst: Henny Schut

Verslag van de ALV
2021 op 24 juni
De vergadering wordt onder het
afdak buiten gehouden i.v.m. de
coronaregels.
Daarbij nemen we zoveel mogelijk de 1,5 m afstand in acht.
Aanwezig zijn 19 personen
waarbij opvalt dat vooral nieuwe
leden present zijn.
Negen personen hebben de
moeite genomen zich af te melden.
Na een voorstelrondje start de
vergadering om 20.00 uur.

Er staan nu 54 leden op de lijst.
Een flinke groei ten opzichte van
2020.
		

deze taak op zich wil nemen.)
Nieuwe commissie voor 2021
dus Alex en Jan van P.

Het valt op dat er in dat jaar
minder uren gemaakt zijn maar
dat de verdiensten zijn toegenomen. Verder worden er geen
bijzonderheden gemeld.

Hans van Aartrijk is gekozen tot
2023
Daan van Elst is gekozen tot
2023 (is nu afgetreden, zie
hierna)
Ruud Blokhuis is gekozen tot
2021 en is herkiesbaar
Henny Schut is gekozen tot 2021
en is herkiesbaar
Dries Willems is gekozen tot
2022
Het bestuur stelt de ALV voor
Ruud en Henny te herbenoemen
tot 2024.
Dit werd door de ALV bekrachtigd.

Verslag werkzaamheden

Financieel Jaarverslag

Na de vaste punten als agenda,
ingekomen stukken het verslag
van de ALV 2020 worden de
stukken van het bestuur bestudeerd en doorgenomen.

De penningmeester geeft aan
dat we een financiëel goed jaar
hadden aan 2020. Dit ondanks
de Corona. De inkomsten zijn,
vooral door de subsidie van het
Initiatievenfonds, hoger dan gebruikelijk. Die inkomsten dekken
de uitgaven. We zijn een financiëel gezonde vereniging.

Verslag secretaris

Kascommissie

Vaste punten

Er wordt een toelichting gegeven op een punt in het verslag
dat over een positionerings/valbeschermings set die in januari
is aangeschaft. Dries geeft aan
dat dit een set is die op proef is
aangeschaft en vooral bedoeld
is om jezelf te beschermen als
je in een boom moet klimmen.
Met deze set kun je je zekeren
en bij een val vangt hij de klap
op door een veersysteem. Alex
heeft deze set uitgeprobeerd en
is tevreden. Dries pleit er voor
deze vaker te dragen.
Het verslag van de secretaris
wordt na wat kleine wijzigingen
geaccepteerd en geprezen.

Ledenmutaties

Opzegging:
Arno Monster
Cees Bos (blijkt na navraag)
Aspirantleden:
Lise van Leeuwen
Paul Molenschot
Jan van Roomen
Robin Spanjers
Albertjan ter Horst
Kees de Bree
Jan Gondelach
Jaqueline Hoekstra
Van aspirant naar lid:
Bas van der Kwast
Sjaak Roest
Ferry Verheul

Deze commissie, dit jaar bestaand uit Alex en Theo stellen
dat zij een goed inzicht van de
penningmeester hebben gekregen in de boekhouding en dat
zij adviseren de ALV het bestuur
decharge te verlenen voor het
gevoerde financieel beleid in
2020.
Wel maakt Alex bezwaar tegen
het geven van een donatie van
28 euro per jaar aan Natuurmonumenten. Wij zijn immers zelf
een goed doel en waarom dan
doneren aan een ander goed
doel?
Hetzelfde geldt voor een donatie van 30 euro aan Het Groene
Hart.
Besloten wordt deze donaties
niet meer te geven.
Nieuwe kascommissie
Theo heeft zijn toegestane twee
jaar in de commissie erop zitten.
Alex doet het nog een jaartje.
Piet geeft aan dat hij dat wel
wil doen. Omdat er geen van de
andere aanwezigen zich kandidaat stelt wordt hij in eerste
instantie aangesteld. Maar hij
wordt waarschijnlijk bestuurslid
als Daan zich terugtrekt.
(Omdat later in de vergadering
blijkt dat Daan dit inderdaad
doet wordt buiten de vergadering duidelijk dat Jan van Pagee
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Bestuursmutaties:

Omdat Daan eerder heeft aangegeven zelf het moment van
aftreden te willen bepalen
vraagt Dries aan hem hoe hij
daar op dit moment in staat.
Erelid Daan geeft aan nu echt
met “pensioen” te willen waarna
Dries zijn grote verdiensten voor
de vereniging benoemt en hem
daarvoor bedankt. Een groot applaus valt Daan ten deel.
Omdat Piet al een tijdje meeloopt bij de bestuursvergaderingen en weet hoe het bestuur
werkt heeft hij aangegeven dat
hij een bestuursfunctie wel ziet
zitten.
De ALV gaat akkoord met zijn
benoeming.

Wettelijke wijzigingen

Om wantoestanden binnen
besturen zoveel mogelijk in te
perken wordt de wet die dit regelt verder aangescherpt. Deze
wet (de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen of WBTR) wordt
uiterlijk over 5 jaar van kracht.
Ruud geeft aan wat voor consequenties dit heeft voor onze
verenigingsstructuur. Uiteindelijk wordt besloten het komende
jaar te gebruiken om deze consequenties in kaart te brengen
en de te nemen stappen bij de
volgende ALV aan de leden voor
te leggen.

Arbowet en VBNE

(VBNE staat voor Vereniging van
Bos-en Natuurterrein Eigenaren)
Ook hier worden de regels aangescherpt. Dit kan grote consequenties voor onze vereniging
hebben. De Arbowet regelt de
veiligheid in het veld. Maar ook
de VBNE kan eisen stellen aan
degene die op hun terreinen
werkzaam zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat er meer door onze
vereniging gedaan moet worden op het gebied van cursussen, voorlichting en instructie.
De komende tijd zal hier meer
onderzoek naar gedaan worden
en willen we de juiste informatie
vergaren.

Excursie 2021

Door de corona perikelen hebben we dit voorjaar geen excursie kunnen houden.
Het bestuur vraagt de aanwe-

zigen of hier voor dit jaar nog
belangstelling is. De meerderheid vond dat dit nog wel kan.
Op de vraag of men dit dan in
combinatie met een pizza avond
wou werd er door Frans voorgesteld om op zo’n dag ergens
een wandeling te maken en te
besluiten met een “eenvoudige”
maaltijd.
Dit is door de ALV aanvaard. Gekeken wordt nog naar de juiste
invulling van deze op 28 augustus te houden dag voor alle leden en hun eventuele partners.

Sedumdak

Alex heeft via een mail aan het
bestuur voorgesteld het dak van
de Buitenplaats te voorzien van
een Sedumlaag. Aanleg van zo’n
dak wordt door de gemeente
gestimuleerd met een flinke
subsidie. Voordeel is de grotere

Foto: Hans van Zuylen

5

waterberging ten opzichte van
een kaal dak. Bovendien isoleert
zo’n dak een stuk beter en het
verkoelt de omgeving. Binnen
de ALV werd geopperd om dan
meteen te kijken naar de plaatsing van zonnepanelen. Door
het bestuur word voorgesteld
om vooralsnog een bedrag van
5000 euro te reserveren voor
Sedum. Dit is goedgekeurd door
de ALV.
De bedoeling is om eerst de
architect te vragen of het dak
deze extra gewichten kan dragen en daarna offertes voor
alleen serum met als optie zonnepanelen aan te vragen.
Tekst: Henny Schut

Van de Werkplaats
Reparatie maaiers

Nu het zomerprogramma weer
volop draait liggen de werkzaamheden in de werkplaats
vooral in het bijhouden van de
maaimachines en bosmaaiers.
Vooral de grote maaiers zijn een
flinke klus. Na de vervanging
van een deel van de maaiaandrijving van de gele tank is het
een paar weken goed gegaan en
had ik het rustig.
Maar zo is het niet gebleven:
begin juli viel het stuurdeel van
de oranje tankmaaier af. Hier
was een flinke bout afgebroken.
Duidelijk was dat dit een oude
breuk was omdat op het breukvlak voor een deel roest zat.
Gezien het feit dat deze bout
ook nog eens krom was moet er
ooit een grote kracht op uitgeoefend zijn.
Tom en ik hebben dit deel van
de machine gedemonteerd en
zagen toen dat dit niet door ons
niet verder uit elkaar gehaald
kon worden. Ik heb dat deel
naar Bonenkamp gebracht waar
zij met een speciale pers de
bout met lagers uit het omhulsel
hebben gehaald. De bout hadden ze niet op voorraad en het
duurde ruim 2 weken voordat
die binnen was.
Ondertussen was de gele tank
vastgelopen. De motor sloeg
af als je de maaibalk inschakelde. Op dat moment hadden
we helemaal geen maaier meer
terwijl de Tol op het programma
stond. Toen heb ik het naar Bonenkamp gebrachte deel maar
van de gele tankmaaier gehaald
en op de oranje gezet. Nu was
er in ieder geval nog één machine beschikbaar en uiteindelijk
is daarmee de Tol afgewerkt.
Kostte een paar uurtjes maar
dan heb je in ieder geval één
machine die werkt.
Op de dag dat ik dit schrijf heb
ik de beide machines weer aan
het werken gekregen.
Het vastlopen bleek veroorzaakt
door het ontbreken van olie op
een plek die niet in het onderhoudsschema van de machine

staat. Lekker handig dus. Maar
goed, het is opgelost. Nou maar
hopen dat het ontbreken van die
olie geen schade heeft veroorzaakt.

Onderhoud maaiers

Brengt mij naar een ander belangrijk punt: dagelijks onderhoud van beide machines:
Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat er leden zijn
die hier niet veel zin in hebben.
Maar het is belangrijk voor de
werking van de machines. Zeker
als je er in de regen mee hebt
gewerkt. Dat is funest voor het
vet in de lagers. Ik snap dat je
ditna een dag hard werken een
rotklus vindt. Maar het is iets
dat voor het behoud van de machines echt bij het werk hoort.
En het is al een stuk makkelijker
gemaakt doordat de hogedrukreiniger nu in de werkplaats
staat. Dat scheelt weer een heel
gedoe met de tuinslang.
En het wordt nóg makkelijker:
omdat de prestatie van de Kärcher geleidelijk verder afneemt
is op de bestuursvergadering
van 21 juli besloten een nieuwe
aan te schaffen. Dit wordt er
een Stihl reiniger met roterende
slangkoppelingen en een hogedrukslang van 9 meter die met
gemak op een haspel opgerold
kan worden. Als je hem voor
het eerst gebruikt: er hangt een
beknopte gebruiksaanwijzing op
het bord.
Hoe doe je het goed:
bij droog maaien blaas je de
machine zoveel mogelijk schoon.
Het gaat daarbij vooral om het
bewegende deel, de maaibalk
dus. Daarna spuit je de messen
in met een onderhoudsspray.
Heb je nat gras gemaaid moet je
met de hogedrukreiniger aan de
slag om de maaibalk van modder en gras te ontdoen. Daarna
zoveel mogelijk droogblazen
met perslucht en inspuiten met
onderhoudsspray. Je krijgt die
messen nooit helemaal droog
maar die manier is in ieder geval
een stuk beter dan niets doen.
Zorg bij het hogedrukspuiten
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wel dat je de motor met zijn
elektrische onderdelen ontziet.
Degene die de machines
’s morgens uit de container haalt
moet dan nog de mesgeleiders
met een biologisch afbreekbare
olie smeren en twee slagen van
de vetspuit in de smeernippels
van de maaiaandrijving spuiten.
Alles voor het behoud van de
machines en ook voor plezierig
werken.

Duivenoverlast

Buiten het normale onderhoud
ben ik nog steeds bezig om die
vervelende duiven weg te krijgen. Nieuw in die strijd zijn twee
apparaten die een hoogfrequent
geluid produceren die irritant
voor duiven zou moeten zijn. Die
heb ik van een bedrijf die duiven
bestrijdingsmiddelen verkoopt
in bruikleen gekregen. Hij wil
deze apparaten in zijn collectie
opnemen en zoek goede recensies. We kunnen deze apparaten
teruggeven als ze niet voldoen.
Vergeleken bij vorig jaar, toen
de duiven steeds aan het broeden waren, is de hoeveelheid
stront al flink afgenomen. Nu
het liefst de laatste beetjes nog.
Tekst: Henny Schut

Van het buitengebeuren
Van het buitengebeuren
In de maanden mei en juni kon
men wat betreft het “buitenwerk” kiezen uit diverse werk-

voor het beheer van Queekhoven een contract afgesloten met
de gemeente Stichtse Vecht.
Duur van het contract is 4 jaar.
In het contract is onder meer
het beheer en de vergoeding
vastgelegd.
In de laatste weken van mei
werd op drie dagen met totaal
dertien man aan de geluidswal in de Buitenhof gewerkt.
Bepaald geen licht werk; er
ontstonden hier en daar kleine
plasjes op de zware kleigrond
door de vele zweetdruppels.

ingeslagen weg van regelmatig
verwijderen en inkuilen. Daarnaast was hij zeer te spreken
over de waterkwaliteit in de sloten, hetgeen hij illustreert met
een bepaald zeldzaam glanswier,
dat we in de sloot hebben. Dit
klein glanswier (Nitella hyolina)
komt maar in weinig wateren

Eind mei werd begonnen met
maai- en afharkwerk op de grasin Nederland voor. Het zit zeker
op twee plaatsen in onze sloot.
Dat zijn toch leuke zaken om te
horen.

zaamheden: zagen en kloven,
haardhout bezorgen, grond
verzetten, maaien, afharken,
maaisel kruien en hout uit het
veld halen.

Tekst: Hans van Aartrijk

In de eerste twee weken van
mei werd er in hoog tempo
gezaagd en gekloofd. Henny
had een rooster voor de lieflandjes in de Buitenhof en hier
werd Trecker bij ingezet.
Queekhoven werd op 3 en 4 juni
bezocht om de laatste stammen
es en els op te halen.
Tot en met 19 juni was men
bezig met het zomerwerk in de
Buitenhof.
hebbers gemaakt, waardoor
ook in coronatijd effectief gewerkt kon worden. En veel
van het verwerkte hout werd
al naar de klanten afgevoerd.
Tevens werd in deze periode een
begin gemaakt met het ophalen
van het (zware hout) uit Queekhoven.
Overigens heeft de vereniging

Op 24 juni werd verkast naar de
Kievit in Harmelen, waar nabij
het Dijkgraafpad op twee dagen
werd gemaaid en het maaisel
afgevoerd naar de Groenendaal.
In deze twee maanden vielen
vier werkdagen door omstandigheden uit.
Tenslotte een mail van Gerrit
(van de Kievit):
Beste mensen,
Ik sprak gisteren op De Kievit met een bioloog die voor
het waterschap de Crassulaverspreiding in beeld moest
brengen en die vertelde mij het
volgende: hij komt al een jaar of
5 op De Kievit en vindt dat we
de Crassula aardig onder controle hebben. Dus doorgaan op de
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Natuurbeleving van Hans van Zuylen 5

Hij zit met zijn rug naar
hem toe. deze huiszebraspin
op een wilde Magriet in mijn
tuin. De mogelijke prooi is
zich van geen kwaad
bewust. Maar let op!

Ben op bezoek geweest bij
de Oeverzwaluw wand bij
de Haarrijnse Plas voor
een leuk plaatje. Dat gaat
niet; ze gaan er met een
noodgang in en uit het
nest.

Hij heeft hem te pakken !

Maar ik hoorde wel iets
van een alarmroepje, en ja
hoor: een heel mooi
vogeltje. En dat vogeltje
ging er wel voor zitten!
De Roodborsttapuit (m)
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Staat ook mooi te zijn bij
de uitkijk op de
Oeverzwaluw wand: Mierik

En dit is zijn meisje !

Dit is mijn eigen schuld. Ik heb er
vorig jaar niet in gekeken. De
hommels maken graag gebruik van
het oude Mezennest! Hier zie je ook
wat de specht aangericht heeft!
Van de andere kasten is er een niet
door de Hommels gebruikt. In één
kast lagen eieren maar voordat ik er
erg in had waren ze al uitgevlogen !

Ik heb bij goede kennis, waar 25
Eiken op zijn werf staan, 4 nestkasten
opgehangen om die kriebelrupsen te
bestrijden door Koolmezen aan te
trekken. Maar die controleer ik dus
ook. En zie kast; er is een slopertje
bezig geweest, de Bonte Specht. Ik
ga een trapje op en zie dat het niet
bewoond door een Mees maar door
Hommels!

De Lissenboorder

Dit kwam ik op zijn werf ook nog
tegen: Maskerbloem (exoot). Maar er
zat ook nog wat op:
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Grote vuurvlinder is prachtig
en kieskeurig

bos het over en dat is ook niet goed voor deze
vlindersoort. Er is dus nog werk aan de winkel om
te voorkomen dat deze oranje schoonheid straks
helemaal niet meer te zien is.

Provincie Overijssel
18-jul-2021 – Het is een zeldzame verschijning in
Nederland: de grote vuurvlinder. Als je ‘m ziet,
heb je wel meteen door dat dit wat bijzonders is,
met die prachtige oranje kleur waaraan hij zijn
naam dankt. In Overijssel zijn we zo gelukkig dat
we nog twee gebieden hebben waar deze beauty
rondvliegt: de Weerribben en de Wieden. Verder
komt hij alleen nog in de Friese Rottige Meente
voor.

Hap brandnetel
Getekend zijaanzicht van de grote vuurvlinder
(Source: provincie Overijssel)
Gelukkig zijn de vlinders die we in onze tuinen
kunnen zien een stuk minder kieskeurig. Rupsen
van atalanta en dagpauwoog nemen bijvoorbeeld
genoegen met een lekkere hap brandnetel. Als
je die dus in een hoekje van je tuin gewoon laat
groeien, doe je deze vlinders een groot plezier.
En zet in je borders planten waar de vlinders
zelf nectar kunnen vinden. De top vijf daarvan
is ijzerhard (Verbena), kattenkruid (Nepeta),
struikveronica (Hebe), de vlinderstruik natuurlijk (Buddleija) en vlambloem (Phlox). Stuk voor
stuk planten die ook voor ons heel mooi zijn om
te zien, helemaal als ze ook nog eens worden
bezocht door kleurige vlinders. Heb je een fruitboom in je tuin? Laat dan wat rottend fruit liggen,

Getekende grote vuurvlinder (Source: provincie
Overijssel)
In juli kan je de eerste grote vuurvlinders zien
vliegen. De mannetjes patrouilleren in vluchten
van wel vijftig meter door een gebied. Daarbij
slepen ze hun achterlijf over bladeren, vermoedelijk om een geurspoor achter te laten dat aantrekkelijk is voor vrouwtjes.

ook daar zijn verschillende vlindersoorten dol
op. Al te fanatiek opruimen is sowieso geen goed
idee; als je een rommelhoekje in je tuin hebt,
kunnen vlinders en andere diersoorten daar fijn
overwinteren.
Vlinders tellen
Op een zonnige dag zie je vast wel eens een vlinder die lijkt te zonnebaden. Dat doet hij omdat
hij pas kan vliegen als zijn lichaamstemperatuur
20 graden is, en nog liever 30 graden. Ga dus
deze zomer niet als een dolle troep opruimen,
maar warm je net als de vlinder lekker in de zon.
Schrijf ondertussen op welke vlinders je allemaal
ziet voor de grote tuinvlindertelling Vlindermee in
juli. Een echte win-winsituatie! Wil je meer informatie voor vlindervriendelijk tuinieren? Bestel dan
op vlinderstichting.nl het gratis boekje ‘Tuinieren
voor vlinders’. Op deze site vind je ook info over
de tuinvlindertelling. Zie wat jij kan doen, ga voor
groen! Kijk voor meer natuurprojecten in Overijssel op natuurvoorelkaar.nl.
Tekst: provincie Overijssel

Versiertruc
Ondanks die ingenieuze versiertruc gaat het niet
goed met de grote vuurvlinder. Dat komt omdat
hij nogal kieskeurig is. De rupsen eten waterzuring en de vlinders halen hun nectar bij grote kattenstaarten en kale jonker, geen planten die je op
elke hoek van de straat ziet. Door de verdroging
van laagveenmoerassen wordt hun leefgebied bedreigd. In deze moderne tijd wordt in deze gebieden nog maar weinig riet gesneden. Dan neemt

Foto’s: Mark Zekhuis,
Saxifraga; provincie Overijssel
Dit artikel komt van Nature Today
www.naturetoday.nl
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