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De Gong          april 2018      Nr. 2 

Agenda 

 

28 april    Excursie boerderij Pelleboer Stadshagen 
10 mei     Wandeling Raalte 

27 mei    ledendag 
15 juni    bezoek Kamperpoort 

 
   Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91 

secretaris vacature 

Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898 

Jannie de Rooij, algemeen bestuurslid tel: 038-4542259 

Ria ter Haar, algemeen bestuurslid 

Bankrekening nummer: 

NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle 

Email zwolle.nivon@gmail.com 

 

 

 

De volgende Gong verschijnt omstreeks 12 mei 2018 

Copy voor 9 Mei. 

Hebt u een leuke bijdrage b.v. een verslag van een activiteit, een tip, 
een vraag of iets dergelijks, laat het ons dan weten via 

zwolle.nivon@gmail.com  

 

 

 
website: www.zwolle.nivon.nl  

mailto:zwolle.nivon@gmail.com
http://www.zwolle.nivon.nl/
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Op pad met Neerlands beste Natuurboer Pelleboer uit 

Zwolle 

Wanneer: zaterdag 28 april as.  

Waar: Oude Wetering 139a, Mastenbroek. Vertrek bus 14.00uur. 

Aanmelden: opgave tot 18 april a.s. bij Petra Aukema, 
Koewegje 8 Zwolle, tel: 038 4543494.  

Wie wil nou niet op pad gaan met de beste 

natuurboer van Nederland.  Dat kan, dankzij 
NivonZwolle. Stadsboer Henk Pelleboer in Zwolle is 

uitgeroepen tot de Beste Natuurboer van Nederland 
2018.  

Hij kreeg  van de Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto Award 

uitgereikt voor zijn voorbeeldige manier van natuurbeheer op zijn 
boerderij annex zorgboerderij StadsZicht in Stadshagen te Zwolle. 

NivonZwolle organiseert op zaterdag 28 april een excursie per bus van  
zo'n anderhalf uur naar weidevogels in deze omgeving, samen  met 

stadsboer Pelleboer. Een gouden kans voor liefhebbers, zeker met het oog 
op het feit dat er slechts plaats is voor 20 personen. Overigens mag de 

prijs geen beletsel vormen, die is maar € 7,= p.p. Pelleboer kent het 
gebied op zijn duimpje. Hij woont zelf in Mastenbroek, waar hij een 

melkveebedrijf heeft met 170 koeien. Bovendien bevolken tal van 
weidevogels zijn landerijen, onder meer grutto's, tureluurs, watersnippen 

en slobeenden.  

Boerderij StadsZicht staat aan de rand van 
Stadshagen in Zwolle. Met uitzicht op het 

Zwartewater en daarachter de weilanden is 
het een prachtige locatie om de natuur dicht 

bij de stad te brengen. De boerderij is in 
februari 2015 aangekocht door Boer Pelleboer 

met de bedoeling om mensen kennis te laten maken met het boerenleven. 

Er is een boerenwinkeltje waar puur biologische boerenproducten gekocht 
kunnen worde. Zo hopen Pelleboer cs. van Boerderij StadsZicht een echte 

beleefboerderij te maken, waar je het buitenleven kunt beleven en ook 
kunt proeven. 
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De bus van boer Pelleboer vertrekt om 14.00uur vanaf boerderij 

'Polderzicht', Oude Wetering 139a in Mastenbroek. De deelnemers moeten 
de € 7,- contant en gepast betalen in de bus. Wie meer wil weten over 

boer Pelleboer en waar ie allemaal mee bezig is, kan terecht op zijn 

website: http://www.polderzichtmastenbroek.nl  
 

Ledendag 27 mei op de Beulakerwiede en in Vollenhove 

Waar: 14.15uur start boottocht vanaf 

Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 

Sint Jansklooster,daarna door naar Vollenhove.  

Kijken en wandelen  

Wanneer: zondag 27 mei as. Verzamelen om 12 uur op parkeerplaats voorm. 

vd Valk   aan de Kranenburgweg. Vertrek  12.15uur 

Kosten:: € 20,= p.p.. Gelieve bedrag over te maken naar  

NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle en wel vòòr 15 mei as. 

Aanmelden: Vòòr 15 mei opgeven bij Petra Aukema, Koewegje 8 Zwolle, 
tel:. 038-4543494 

De jaarlijkse ledendag van NivonZwolle mag zich in een goede 
belangstelling verheugen. Geen wonder als je beseft, dat het uitstapjes 

zijn die velen kunnen bekoren. Dit jaar, op zondag 27 mei as., staan  
varen en wandelen op het divers programma, dat er weer aantrekkelijk  

uitziet. 

Eerst gaan we op de Beulakerwiede anderhalf uur op excursie  in een 
fluisterboot vanuit het bezoekerscentrum De Wieden bij Sint Jansklooster, 

het dorp in de kop van Overijssel met zijn typerende watertoren. Daarna 
vertrekken  we naar Vollenhove om daar te kijken en wat te 

wandelen. Het culinaire sluitstuk van deze dag vormt de 

gezamenlijke maaltijd bij Piccola Pizzeria d’Oro in het 
historisch stadje. Dat zal dan omstreeks 17.30uur zijn. 

 
Grootste moeras 

Bezoekerscentrum De Wieden van Natuurmonumenten ligt aan een 

schilderachtig straatje in buurtschap De Leeuwte met historische 
veenwerkershuisjes, midden in de waterrijke omgeving. De Wieden 

bestaat uit meren, kolken en vaarten, uitgestrekte rietvelden, bloemrijke 
hooilanden en dichtbegroeide moerasbossen. Het grootste moeras van 

Nederland vind je daar.. In dit schitterende natuurgebied zorgde de 

turfwinning voor een afwisselend landschap. Een oase van rust en ruimte, 
waar bijzondere vogels als de zwarte stern hun jongen grootbrengen. En 

waar de otter woont. Het bezoekerscentrum sluit naadloos aan bij de 
geschiedenis van  dit adembenemend fraaie gebied. Binnen is een 

interessante expositie over het ontstaan van het natuurgebied De Wieden, 
ook wel 'het drijvende land' genoemd. 

 

http://www.polderzichtmastenbroek.nl/
https://www.google.nl/maps/uv?hl=nl&pb=!1s0x47c87a815737a793:0xb5b7875dee5c4ca0!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOUGdTCLkzCEaScM72nKuPMyBeYKUxxnDQT8jbe%3Dw240-h160-k-no!5sbezoekerscentrum+de+wieden+-+Google+zoeken&imagekey=!1e10!2sAF1QipOUGdTCLkzCEaScM72nKuPMyBeYKUxxnDQT8jbe&sa=X&ved=0ahUKEwj2n53JkqraAhUSLVAKHQtHBc0QoioIdjAK
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Vollenhove 

Vollenhove wordt al in 944 vermeld als Fulnaho. Het gebied was destijds 

een woud dat eigendom was van Otto de Grote. Deze gaf bisschop Balderik 

van Utrecht toestemming daar te jagen. In 1010 schonk Keizer Hendrik II 

het gebied, Sillva Fulnaho (woud van Vollenhove) geheten, aan het bisdom 

Utrecht. In de 11e eeuw werd het gebied ontgonnen en in de 12e eeuw liet 

bisschop Godfried van Rhenen aan het Almere een burcht bouwen, het Olde 

Huys, met een donjon en een kapel. Deze burcht werd in de 14e eeuw 

enkele malen aangevallen door de Friezen uit de Stellingwerven. Rond de 

burcht ontstond het dorp Op ten Camph. Dit kreeg op 12 juli 1354 

stadsrechten. Na 1380 werd de stad aangeduid als Vollenhove. De bloeitijd 

van de stad Vollenhove lag in de eerste helft van de 15e eeuw. Vollenhove 

was toen belangrijk door de visserij op steur en was een bijstad van de 

Hanze. Ook werden aarden wallen en poorten aangelegd ter verdediging 

van de stad. In de eerste helft van de 16e eeuw bloeide de stad op. Joris 

Schenck van Toutenburg werd drost en later stadhouder van Overijssel voor 

Karel de Vijfde. Schenck liet net buiten de stad het kasteel Toutenburg 

bouwen. Vollenhove werd met deze residentie het bestuurscentrum voor de 

drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland, en Overijssel. Drenthe 

telde niet mee omdat het te arm werd geacht. Bij het uitbreken van de 

Tachtigjarige Oorlog verloor Vollenhove de rol van bestuurscentrum, en in 

de eeuwen daarna kwijnde de stad weg.  

Visserij 

Toen in de 15e eeuw de Zuiderzee zijn vorm grotendeels had 

gekregen, ontstonden er grote vismogelijkheden. Dorpen 

aan de rand van de Zuiderzee gingen leven van de visserij. De monden van 

het Zwarte Water en de IJssel waren rijk aan zoetwatervis, zoals steur, elft 

en zalm. Als gevolg hiervan ontwikkelden Vollenhove en Kampen zich tot 

belangrijke centra van de visserij. Doordat er in de eeuwen hierna zoveel 

zoetwatervissen waren gevangen, kreeg Vollenhove minder concurrentie 

van de Hollanders. Toch stond de ontwikkeling van de visserij op de 

Zuiderzee niet stil. De zoutwatervis – vooral de haring – werd de 

belangrijkste vissoort. De vloot werd geleidelijk aan vernieuwd en uitgerust 

met botters en schokkers. In 1811 waren er 32 beroepsvissers. In de 2e 

helft van de 19e eeuw begon de visserij echter grootse vormen te krijgen, 

bijna iedere Vollenhovenaar leefde ervan. Toen in 1918 werd besloten om 

de Afsluitdijk aan te leggen en de Zuiderzee in te polderen, stopten veel 

vissers met hun werk en zochten een andere baan. De laatste beroepsvisser 

stopte in 1992. 
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Bezoek Kamperpoortmuseum 

Het mag dan klein zijn, het Kamperpoortmuseum van Jacob 

Donse. Een aan de Hoogstraat in Zwolle, het is wel de 
moeite waard vanwege de brok geschiedenis van de wijk 
Kamperpoort. Op 15 juni om 14.00 uur organiseert 

NivonZwolle een excursie naar genoemd museumpje. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Petra Aukema, Koewegje 8,  

tel:. 038 4543494  

Een weetje 

 

In 2017 is het ledental van afdeling Zwolle met 10 leden 
toegenomen. Op 1 januari 2018 hebben we 242 leden. 

 
 
Wonend in 
Zwolle   163 

Polder   20 

Veluwe           26 

Salland   20 

Kampen             9 

Overig   4 

mannen 89 

vrouwen 153 

leeftijd 

< 21 jaar 14 

21-50 jaar  10 

> 50 jaar     218 

 

Bericht van de Museumgroep 

17 april is het weer zover, de keuze voor het museumbezoek  is deze keer 
gevallen op ‘Het Museum Singer ’in Laren. 

Er zijn op dat moment 2 tentoonstellingen. 

De 1e tentoonstelling gaat over het impressionisme en meer. 

De 2e tentoonstelling: Ter gelegenheid van de verschijning van de 
biografie over Lodewijk Schelfhout organiseert Singer Laren een 

tentoonstelling over Nederlands eerste kubist. 

Belangstelling om mee te gaan, info: Petra Aukema, Koewegje 8, tel:.  

038 4543494 
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Bericht van de wandelgroep 

 

De volgende wandeling is op 10 mei 2018(Hemelvaartsdag). 

 
Rondwandeling Raalte.  

De wandeling gaat naar het Boetelerveld en 
via het Overijssels Kanaal weer naar Raalte.  

Start om 11.05 uur bij station Raalte. Trein 
vertrekt uit Zwolle om 10.52 uur. 

Info en aanmelden Corri Veldkamp  
038-4536898. 

 
 

Help onze insecten!  

Het is ernstig gesteld met de insecten 

Dat het slecht gaat met de insecten, wisten we al. 

Maar het blijkt veel erger dan gedacht.  
In beschermde natuurgebieden in Duitsland is het 

overgrote merendeel van de insecten verdwenen. De 
verwachting is dat dit in Nederland niet anders is. 

Insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Ze zijn voedsel 
voor vogels en andere dieren en ze zorgen voor bestuiving. Hele 

ecosystemen zijn afhankelijk van insecten. Inclusief ons ‘eigen 
ecosysteem’, onze eigen leefomgeving. 

Meer hierover lezen, dat kan op : 

http://www.landschapoverijssel.nl/helpinsecten  

 

http://www.landschapoverijssel.nl/helpinsecten
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis2d2An63aAhVCLVAKHXlBCh8QjRx6BAgAEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Boetelerveld&psig=AOvVaw3xzaNtn5b0TeOAPcyH-Hq4&ust=1523365003602008

