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NATUURGEBIEDEN

Help de natuur, lijn Fikkie altijd aan
UITERWAARD AFGESLOTEN

Laat honden niet los in de Sallandse
natuur, is de oproep. Het kan zelfs
verkeersongelukken voorkomen.
door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl
SALLAND – Wie zoet is, krijgt lek-

kers. Deze zin uit het aloude Sinterklaasliedje geldt de komende
weken voor alle hondenbezitters
die in Salland en Twente hun
hond uitlaten in natuurgebieden.
Boswachter Jeroen Buunen van
Staatsbosbeheer (SBB) tovert uit
zijn jaszak een hondenkoekje in
de vorm van een kluif met daaraan een klein briefje. Zo worden
hondenbezitters opgeroepen altijd hun hond aangelijnd te houden als ze door natuurgebieden
van SSB en Stichting IJssellandschap - in deze regio grootgrondbezitters - lopen.
„Hiermee willen we goed gedrag
belonen”, zegt Buunen met het
hondenkoekje in zijn hand. Als
controleurs de komende tijd in de
natuur mensen met een aangelijnde hond zien, krijgen die zo’n
koekje. „Daarmee benaderen we
het ook van de positieve kant.”
Buunen en Gerben Visser van IJssellandschap staan op landgoed
’t Nijendal tussen Olst en Diepenveen. De omgeving rond voormalige informatieboerderij De Zoogenbrink is een lusthof voor wandelaars. Bossen, weides en bosschages wisselen elkaar af. Door
het aan kracht winnende lenteweer komen planten en dieren
tot leven. „De natuur staat op

“

Dan zie je op
klaarlichte dag
een groep reeën de
provinciale weg op
stuiven
Gerben Visser, IJssellandschap

springen”, zegt Buunen. Bomen
en bloemen in de knop en alle dieren treffen voorbereidingen voor
de grote geboortegolf. Jonge reeën, hazen, weidevogels die op de
grond nestelen en kikkers bijvoorbeeld komen binnen enkele weken massaal tevoorschijn.
Buunen en Visser laten dat zien
aan de hand van een kleine waterpoel, direct naast een wandelpad.
Aangespoord door de lentezon
krioelt het in het watertje van de
kikkers die gehoor geven aan de
roep tot voortplanting. „Hier moeten we een beetje ‘sneaky’ doen,
anders schrikken de kikkers.”
Waarna drie volwassen mannen
op hun tenen lopen om vervolgens, verdekt opgesteld achter bomen, naar vrijende amfibieën te
kijken. Het zijn vooral bruine en
heikikkers. Buunen: „De bruine is
wel redelijk algemeen, maar de
heikikker is zeldzaam. En beide
zijn inheemse, beschermde dieren. Poelen als deze zijn rond deze tijd echte kraamkamers en als
hier nu een hond doorheen banjert, wordt dat proces verstoord.”
Daarom willen Buunen en Visser
hondenbezitters op het hart drukken in de natuur altijd hun hond
aangelijnd te houden. „Een wandelpad, daaraan wennen dieren
wel”, zegt Visser. „Dat is altijd dezelfde beweging.” Maar een hond
die spontaan van de gebaande paden gaat en nieuwsgierig zijn
snuit tegen een gevonden reekalf
of weidevogelkuiken drukt, kan
veroorzaken dat de jonge dieren
door hun ouders worden verlaten.
En hoewel lang niet alle honden
jagen, kan een loslopende viervoeter wel volwassen reeën de stuipen op het lijf jagen. „Dan krijg je
de situatie dat je op klaarlichte
dag een groep reeën de provinciale weg op ziet stuiven”, zegt Visser. Dat kan weer aanrijdingen
veroorzaken en dat is volgens Visser naar om mee te maken. „Na-

䢇

䢇

tuurlijk ook vanwege de schade
die aan de auto kan ontstaan,
maar een aangereden ree kan echt
gillen.” Volgens Buunen zijn er
per jaar in Nederland 10.000 aanrijdingen waarbij wilde dieren
zijn betrokken en kan het aanlijnen van alle honden en op de paden blijven daarop een gunstig effect hebben. Daarnaast is het volgens hem voor andere wandelaars
ook prettig als honden niet loslopen. „Een hond wil snuffelen of

Provincie op scherp door PVV-rel
door Ingrid Stijkel
ZWOLLE – De Marokkanen-uit-

spraak van Geert Wilders heeft
de politieke verhoudingen in de
Provinciale Staten van Overijssel
op scherp gezet. Terwijl de
PVV-fractievoorzitter
zaterdag
meldde zijn partijleider trouw te
blijven, stelden de statenfracties
van PvdA, D66, 50Plus, ChristenUnie en SP kort daarna een verklaring op. Ze werken niet langer
met de PVV samen zolang deze
achter de uitspraken van Wilders
blijft staan. Het CDA kwam later
met een eigen verklaring. De fractie hiervan houdt deze week beraad, maar sluit al wel samenwerken in een coalitie of gedoogsteun met de huidige PVV uit.

De vijf partijen beweren dat er
‘tenminste’ twee leden van de
Overijsselse PVV-statenfractie bij
de verkiezingsbijeenkomst met
Wilders zijn geweest. Eén ervan
is PVV-fractievoorzitter Edgar
Mulder. Hij stelt in een reactie dat
niemand daar op dat moment bevroedde dat Wilders’ uitspraken
zo’n commotie teweeg zouden
brengen. Pas na een bijeenkomst
op een ROC in Twente de volgende dag, waar Mulder een lezing
gaf, kreeg hij die signalen. Sindsdien stond de telefoon roodgloeiend en voerde hij veel overleg met zijn fractiegenoten.
Alle PVV-statenleden van Overijssel blijven achter Wilders staan,
meldt Mulder. Dat andere PVV’
ers in de landelijke en provinciale

politiek een andere beslissing nemen ‘is aan hen’. Mulder houdt
de ‘linkse media’ ervoor verantwoordelijk dat Wilders’ woorden
uit zijn context zijn gehaald. „Natuurlijk bedoelde hij alleen de criminele groep immigranten. Niets
minder en niets meer. Het gaat
niet om de groep die wel meedoet in de samenleving.”
Volgens PvdA, D66, 50Plus, ChristenUnie en SP steunen de vier
PVV’ers in Overijssel nu ‘onversneden racisme’. „Racistisch gedrag is voor ons niet acceptabel.
Dat betekent dat we niet langer samenwerken met PVV’ers die geen
afstand nemen van racisme.”
Mulder is niet onder de indruk.
„Ze doen maar. Dat hoort bij het
politieke spel.”
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springt tegen mensen op. En een
grote herdershond kijkt een klein
kind recht in de ogen aan. Dat is
toch een beetje eng.”
Buunen en Visser lopen iets verder ’t Nijendal op en het bos
opent zich. Een ecologisch beheerde akker laat zich zien, met bloemen erop en eromheen bosjes.
Visser: „Dit vinden dieren echt
prachtig. Ze kunnen hier snel veiligheid zoeken.” Maar er is weinig
fantasie voor nodig om te besef-

fen dat een hond hier ook de tijd
van zijn of haar leven heeft. Wie
over de akker kijkt, ziet al gauw
een denkbeeldige hond met kwispelende staart en tong uit de bek
de bosjes instuiven waar juist een
vogel of haas veiligheid zoekt. „Ik
denk dat veel mensen wel weten
dat de hond aangelijnd moet,
maar het blijft ook mooi om jouw
eigen hond te zien draven”, aldus
Visser. Daarvoor verwijzen SBB
en IJssellandschap naar het We-

䡵 Hond Gijs leeft zich uit op het We-

chelerveld als baasje Lies een stok
gooit. Hier mogen honden van de
lijn, in andere Sallandse en Twentse natuur niet. foto Gerard Vrakking
chelerveld, een natuurgebied ten
noorden van Schalkhaar aan de
Wechelerweg. Daar mogen honden wél los in de natuur.
Om te zorgen dat zoveel mogelijk
honden aangelijnd zijn in de overige natuurgebieden, voeren SBB

Tussen Deventer en Olst, in de uiterwaarden van de IJssel, is door
Stichting IJssellandschap enige tijd
geleden de ‘Natuurderij’ gebouwd.
Een biologische boerderij pal aan
de rivier. De uiterwaard om deze
boerderij heen is de komende
maanden verboden terrein voor iedereen. Reden is dat het broedseizoen van de weidevogels op punt
van beginnen staat. Deze vogels
broeden op de grond en daardoor
zijn hun nesten kwetsbaar als er
mensen door dit gebied struinen.
Daarnaast hebben weidevogels
het zwaar en om de vogelstand te
helpen, heeft IJssellandschap na
enige denktijd hiertoe besloten.
Dat de combinatie van honden en
andere dieren niet altijd goed is,
bleek onlangs ook in Deventer. In
het Zandweteringpark tussen de
stad en Diepenveen lopen schapen om de vegetatie kort te houden, maar met enige regelmaat
zijn de schapen opgejaagd door
loslopende honden. Want dit gebied is tegelijk een losloopgebied
voor deze viervoeters. Nadat twee
schapen waren gebeten, moesten
ze zelfs worden afgemaakt. De situatie leidde tot veel onbegrip bij
omwonenden die regelmatig schapen in doodsangst zagen vluchten,
maar de gemeente kwam pas in
beweging nadat omwonenden aandacht in de pers kregen.

en IJssellandschap de komende
tijd extra controles uit. Ook zijn
recent op veel plekken informatieborden geplaatst die hondenbezitters op de regels wijzen.
Maar om terug te komen op het
Sinterklaasliedje: wie stout is,
krijgt de roe. Ook dat geldt voor
hondenbezitters. Niet dat ze letterlijk een pak voor hun broek
krijgen als hun hond frank en vrij
door de bossen struint, maar de figuurlijke roe in de vorm van negentig euro boete kan ook pijn
doen. Want hoewel SBB en IJssellandschap veel waarschuwen en
hopen dat mensen de reden achter deze regels begrijpen, durven
hun controleurs zeker hun tanden te laten zien als het moet.
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Aan Raalte verknochte bluesgitarist Trout is ernstig
door Lauk Bouhuijzen
RAALTE – De Amerikaanse bluesgi-

䡵 Walter Trout. foto Archief

tarist Walter Trout, afgelopen jaren vier keer spelend op Ribs en
Blues in Raalte, is ernstig ziek.
Trout moet volgens zijn medici
zelfs binnen drie maanden een levertransplantatie krijgen, anders
is hij ten dode opgeschreven.
Vrienden, familie en muzikanten
in zowel de VS als Europa zijn inmiddels een geldinzamelingsactie
begonnen. Onder wie zangeres
Beth Hart, die in juni optreedt tijdens het Raalter festival. De
125.000 dollar (90.000 euro) kostende operatie wordt namelijk
niet door de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij vergoed. Inmiddels is er al 124.000 dollar binnen.

Volgens echtgenote Mary Trout
heeft haar man, mits er dus binnen drie maanden een nieuwe lever beschikbaar is, een uitstekende kans om te overleven.
Haar man is afgelopen maanden
al veel in het ziekenhuis geweest
en kan inmiddels niet meer spelen. Hij is sterk vermagerd en
heeft veel spierweefsel verloren.
,,Het is hartverscheurend om
hem te zien. Hij heeft het punt bereikt waarbij hij te ziek is om op
te staan of nog op een gitaar kan
spelen.”
Zijn geplande optredens dit jaar,
onder meer op het North Sea Jazz
Festival op vrijdag 11 juli gaan dan
ook zeker niet door.
Walter Trout trad vorig jaar nog
op tijdens Pinksteren bij Ribs en

Blues. Het Raalter festival is hem
zeer vertrouwd. In totaal trad hij
er al vier keer op, een aantal dat alleen overtroffen wordt door wijlen Harry ‘Cuby’ Muskee. Hoewel
Trout nooit echte hits had, is hij
onder het Nederlandse bluespubliek al jaren razend populair. Dat
kwam steeds in groten getale
naar de Domineeskamp. Die bewondering is wederzijds; bij elk
optreden moest de Amerikaan
bijna gedwongen worden om te
stoppen. „I could play for hours
more”, was dan zijn reactie. Ondanks zijn stevige en indrukwekkende optredens is Trout backstage altijd een ontspannen en vriendelijke muzikant die rustig een
biertje dronk en een hapje at met
de vrijwilligers.
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