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Van het bestuur 
 

 
Op zondag 9 januari a.s. 10.30 uur (let op: eerder dan normaal!) willen we onze traditionele 
Nieuwjaarswandeling laten plaatsvinden vanuit  
Theeschenkerij Poortbulten, Lossersestraat 66, 7587 PZ, De Lutte. 
De geestelijk vader van het circa negen hectare grote Arboretum Poort Bulten was ruim 100 
geleden textielfabrikant en bomenliefhebber H.J. Gelderman.  
Hij gaf aan tuinarchitect Springer de opdracht een pinetum te ontwikkelen, dat later zou uitgroeien 
tot een arboretum met circa 1000 soorten bomen en struiken van over de gehele wereld.  
Na een kopje koffie met iets lekkers lopen we met elkaar door het arboretum. Uiteraard hopen we 
dat de wandeling door kan gaan! 
Om die reden is deze keer opgave verplicht: dit kan via de voorzitter of ledenadministratie, 
zodat wij jullie kunnen afbellen of mailen! Voor de telefoonnummers of e-mailadressen zie de 
Colofon op de laatste pagina van dit blad. 
Bestuur IVN Hengelo 
  

  
Beste IVN-ers,  
Het jaar 2021 loopt ten einde en we zitten helaas nog steeds midden in de corona-pandemie en 
we zijn er voorlopig ook nog niet van af. Wat fijn zou het toch zijn als we daarmee op een zekere 
manier goed mee konden omgaan om de ‘oude’ zaken, zoals cursussen, lezingen, wandelingen 
toch weer georganiseerd te kunnen krijgen. De mensen hebben toch behoefte om bij elkaar te 
komen en van elkaar te leren.  
Gelukkig – ik heb het al eerder aangegeven – hebben onze buitenwerkzaamheden in Heemtuin en 
Beleefbos steeds doorgang kunnen vinden. En we hebben weer prachtige resultaten kunnen 
boeken: de komst van een Tiny Forest in het Beleefbos (zie artikel van Herman), de plaatsing van 
een bijenkast door Hennie Pierik, de start van de voorbereidingen voor de verfraaiing van het 
middenterrein op de Heemtuin, de plaatsing van het ooievaarsnest van de theaterproductie 
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STORK en de her-aanpak van de natte heidetuin. Nu nog de lang gekoesterde wens voor de 
realisatie van ons natuurcentrum en de definitieve bestemming van het legaat van Pietske de 
Boer. Aan beiden wordt in combinatie gewerkt. Het jaar 2022 zal wat dat betreft opnieuw een 
spannend jaar worden.  
Ik wens eenieder fijne feestdagen binnen de mogelijkheden die we krijgen en blijf vooral gezond! 
Rewert Wolthoff, voorzitter IVN Hengelo 
 
Van de secretaris - Mag ik mij even voorstellen: 
Ik ben al vele jaren lid van IVN, Natuurmonumenten en Groei & Bloei. Bij deze laatste vereniging 
ben ik tien jaar afdelingsbestuurslid geweest waarvan negen jaar als voorzitter, daarnaast drie jaar 
voorzitter van het Rayon Oost Nederland en drie jaar lid van de landelijke Rayonraad. 
De afgelopen jaren heb ik al die functies neergelegd en ben sindsdien alleen nog lid van de nieuw 
opgerichte landelijk ledenraad van Groei & Bloei. 
Bij IVN-Hengelo heb ik af en toe mijn gezicht laten zien in de Heemtuin en bij de Algemene 
Ledenvergadering. Ook kwam ik als G&B-er de IVN tegen bij het Groene Tafel overleg en tijdens 
de kwekerijdagen bij Fahner. Dat er bij IVN een vacature secretaris was, was mij niet onbekend. 
Uiteindelijk heeft dat geleid tot een nader contact met de rest van het bestuur en mijn benoeming 
als secretaris. 
Gelet op mijn fysieke conditie zal ik helaas niet gaan deelnemen aan alle onderhoudsactiviteiten in 
de Heemtuin en het Beleefbos. Ik heb de handen al vol aan mijn eigen tuin van circa 600 m² die ik 
zo biodivers als mogelijk probeer in te richten. 
Het grote verschil tussen Groei & Bloei en IVN is dat G&B een vereniging van tuineigenaren is die 
zich als natuur- en tuinliefhebber in beginsel vaak op het tijdschrift abonneerden en de vereniging 
er toen bij kregen. De vereniging wordt dan gebruikt om tuinierkennis en -kennissen op te doen 
middels het volgen van lezingen, excursies en wederzijdse tuinbezoeken. 
Bij IVN meld je je als natuurliefhebber bij de vereniging aan met vaak de intentie om actief een 
steentje bij te dragen aan de natuur, en/of meer kennis op te doen van die natuur, en/of deze aan 
anderen over te dragen. 
Als bestuurder bij G&B heb ik mij altijd ingezet voor een goede samenwerking met de andere 
lokale natuurorganisaties. Als IVN-secretaris kunnen jullie van mij dezelfde inzet verwachten. 
Frans Besselink, secretaris IVN Hengelo 
 

 
Van de Slinger Hengelo ontvingen wij de link naar een leuke video van een opname over het 
beleefbos met de toestemming dat wij deze mogen gebruiken. 
https://youtu.be/n5quwTTsVA8  

 

  
Natuurwerkdrag 2021 
6 november was er weer de landelijke Natuurwerkdag. Alweer voor de twintigste keer. En al die 
twintig eerste zaterdagen van de maand november was 
IVN Hengelo van de partij. Eerst nog op onze oude plek 
aan de Landmansweg. De laatste zeven jaar op onze 
nieuwe locatie, Heemtuin en Beleefbos Weusthag. Dit 
jaar waren we met 23 mensen actief. Zes daarvan 
kwamen van ‘buiten’, maar waren natuurlijk zeer 
welkom.  
Veel werk is er verzet tussen 9 en 13 uur. In de 
Medicinale tuin wipten we de tegels uit de paden. Nu 
liggen er mooie houtsnipperpaden. De natte heide 
namen we flink onder handen. Benieuwd of het nieuwe 
heideplan beter gaat werken.  
In het beleefbos haalden we karrenvrachten vol blad van de graslanden. Zouden we dat niet doen, 
dan verschraalt het niet voldoende om ons plan daar te laten slagen: het ontwikkelen van 
bloemrijke  

https://youtu.be/n5quwTTsVA8
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graslanden door gefaseerd twee keer per jaar te maaien en alle maaisel af te voeren… en dus ook 
het gevallen blad. Verder voerden we nog een aantal gebruikelijke klussen uit om de heemtuin 
klaar te maken voor de winter.  
Onder de welverdiende pauze genoten we van goede koffie met heerlijke speculaas en natuurlijk 
van het prima weertje. Om 13.00 uur ten slotte kwamen twee heerlijke, eerlijke soepen op tafel.  
Iedereen nog bedankt voor de hulp, voor de adviezen (over bomen en over de natte heide), en 
Landschap Overijssel voor het lenen van gereedschap, Vos Travel/BuroTrap voor de statafels en 
de ‘tent’. 
Herman Mulder 
 

 
In onze herinnering: Henk Groothuis 
Zo onverwacht toch kwam het bericht: “Vrijdag 3 december is onze Henk overleden”. Onze Henk, 
jarenlang was hij met ons actief in de heemtuin. Vanaf 2001 waren hij en zijn vrouw Pauline lid van 
IVN Hengelo. Henk werd een echte actieve IVN-er.  

Op onze vorige locatie aan de Landmansweg (achter ’t Beukert) was 
Henk bezig met het heidegebiedje en vooral met de plek van de 
geneeskrachtige planten, de medicinale tuin. Heideplanten kweekte hij 
soms zelf op met stekjes overkapt door een plastic zak. Het lukte hem. 
Bij de verplaatsing van de heemtuin van de Landmansweg naar de 
huidige plek in het Burgerpark het Weusthag (naast Buitenplaats de 
Houtmaat/achter de Combibaan) was Henk een van de weinige 
ouderen, die met ons meeverhuisde. Daar ‘bemoeide’ hij zich vooral 
met de geneeskrachtige planten. Hij richtte het gebiedje in naar zijn 
idee en was twee keer per week (net als aan de Landmansweg) bezig 
met het onderhoud… al had hij zo zijn bedenkingen bij mogelijkheden 
op deze wel erg lemige bodem. En ook nu weer lukte het hem van een 
kaal stuk grond een mooi gebied te maken met talloze 
geneeskrachtige planten. Wat er wel bloeide, maar hem niet paste, 
verplaatste hij naar de kweekhoek of naar een plek in het beleefbos. 
Weggooien was er niet bij. Alleen woekerende paardenbloemen 
vonden bij hem geen genade.  

Nog maar enkele jaren geleden nam zijn gezondheid en daardoor ook zijn vitaliteit zo veel af, dat 
Henk met pijn in het hart zijn actieve rol in de tuin moest stoppen. We missen hem nog altijd, zijn 
humor, zijn kennis, zijn rust en vriendelijkheid, zijn aanwezigheid in onze koffiepauzes, momenten 
waar hij (net als wij trouwens) zo veel van hield.  
Een jaar lang lieten we zijn geneeskrachtige tuin wat op zijn beloop, noodgedwongen, geen 
vervanger. Gelukkig hebben Mirthe, Mariska en Marjo, naast hun eigen beheergebiedjes, in 2020 
de tuin van Henk aangepakt. Begin november hebben ze de tegelpaden nog vervangen door 
houtsnipperpaden tijdens de Natuurwerkdag.  
We zullen hem niet meer zien op de tuin, we blijven hem missen. We wensen zijn vrouw Pauline 
heel veel sterkte met dit grote verlies. 
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Werkgroep Communicatie 

 
Houd je van ons? Vind je ons goed of leuk?  
Like ons dan op Facebook. Tik in: 
https://www.facebook.com/www.ivnhengelo.nl 
 
 
En kijk ook eens op onze website, www.inv.nl/afdeling/hengelo 

 
 
Er is ondanks de maatregelen veel werk verzet in onze afdeling. Heerlijk de activiteiten buiten die 
wel doorgang konden vinden, afstand houden was goed mogelijk.  
Dan zit ik maar alleen in mijn kamertje achter de pc - jaloers hoor! 
Het enige wat op je af komt zijn online vergaderingen, Webinars en heel veel digitale  
nieuwsberichten tegenwoordig. Moeilijk om alles bij te houden, dus ik hoop dat jullie toch wel de 
gelegenheid nemen om deze nieuwsbrief te lezen.  
Er zijn veel plannen uitgevoerd en voorbereidingen getroffen onder andere in het beleefbos en de 
heemtuin. Ik kan me er nu al op verheugen de resultaten te zien. 
Maar eerst nog even genieten van de winter.  
Ria ter Braake 
 

 
Werkgroep Beleefbos  
Deze werkgroep is het hele jaar door wekelijks aan de slag, in elk geval op dinsdagmorgen van 
9.00 - 12.00 uur. We onderhouden, beheren en ontwikkelen in Beleefbos Weusthag vooral de 
natuurlijke speelplekken. We ontwikkelen er ook de vele graslanden tot steeds bloemrijkere zones 
en het bomige gedeelte langzaamaan tot een echt voorjaarsbos. 
 
We zijn met ons ‘werk’ wat achterop geraakt de afgelopen maanden. De bosmaaier en de 
mulchmaaier waren defect. Ons maaibeleid kon daardoor niet volgens plan verlopen. Het duurde 
een tijd voordat de juiste onderdelen weer beschikbaar waren. Of we corona daar als oorzaak voor 
kunnen prikken is niet duidelijk. Daar staat weer tegenover dat we door de hulp tijdens de 
Natuurwerkdag en door twee nieuwe, tijdelijke vrijwilligers alweer een flinke inhaalslag hebben 
gemaakt… al staat het gras op enkele plekken nog te hoog, erg lastig bij het bladblazen, 
bladharken en bladruimen. 
Waterschap Vechtstromen tikte ons nog op de vingers. De vijftien wilgen, die we langs de 
Weusthagleiding (de beek onder de bruggen) samen met de stagiaires van VSO ’t Korhoen 
hadden geplant, moesten er voor 1 december weer uit. Ze stonden in de schouwstrook. Daarvoor 
is een vergunning nodig. De onderhoudsmachines racen dus het liefst over deze schouwstrook 
langs het water in plaats van af en toe een buiging te maken voor de al mooi in blad staande 
wilgen… ja, het kost wat tijd en moeite… en dus geld. Afijn, ze zijn er weer uit en hopelijk slaan ze 
nog aan bij de wilgenhutten. 
Een heel mooie ontwikkeling is de aanleg van een zogenaamd Tiny Forest in het beleefbos vlakbij 
wat wij noemen de konijnenheuvel. Over dit inheems bosje lees je veel meer elders in dit 
DigiDuizendblad. 
VSO ’t Korhoen startte dit schooljaar met het tweede stagejaar. Vijf bovenbouwers op 
maandagmorgen, vijf middenbouwers op dinsdagmorgen. Jaap ter Haar van ’t Korhoen is hun 
stagebegeleider. Het zijn leuke lui om mee te werken, om ze te zien werken en met afwisselende 
klussen aan het werk te houden. Ze kunnen zo ervaring opdoen in het groen. Misschien is dat een 
opstap naar een werkkring in het groen in hun nabije toekomst. 
Dezelfde school bood ons ook nog vijf bomen aan. We kozen voor klein bladige winterlindes. We 
geven ze binnenkort een mooie plek. 
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Ondertussen zaagde Gildebor nog een forse populier om die 
over het wandelpad hing. Met de stammen markeerden wij weer 
de randen van het pad.  
We kwamen eindelijk eens toe aan het herstellen van het 
stapstammenpad. Wel natuurlijk om het verval en het 
verzwammen van de stammen te zien, maar het mag niet echt 
onveilig worden. 
En ten slotte, het lijkt erop dat steeds meer mensen en groepen 
ons beleefbos weten te vinden. Scouting Hendrik Hudson en 
Scouting Christoffel, basisschool het Esrein en nog een andere. 
Waarschijnlijk combineren de laatsten het bezoek aan ons bos 
met een bezoek aan de kinderboerderij en het van Alphenbos 
(Weusthagbos). Het heuveltheater in het Tiny Forest is dan een 
welkome plek om te pauzeren, de grote heuvel en de 
kruipbuisheuvel zijn daarna altijd weer favoriet. Je ziet op de 
heuvels steeds beter de gespoorde paden, die ze daar 
achterlaten… en zo hoort het, daar doen we het voor. 

 
Wat ik maar weer wil zeggen: het beleefbos, elke dag mooi, elke dag anders en altijd wel wat te 
doen (ook voor ons). 
Herman Mulder 
 

 
Tiny Forest Weusthag is een samenwerking tussen VSO ‘t Korhoen,  Stichting Heemtuin & 

Natuur-Centrum Hengelo, Gemeente Hengelo, Idverde, IVN Hengelo & IVN Overijssel 

1. Plattegrond en ontwerp Tiny Forest 
2. Ontwerples en voorpretles 

Op 15 november was in de ochtend een voorpretles bij VSO ’t Korhoen in Hengelo. Deze werd 
gegeven door Jaap ter Haar, stagedocent van ‘t Korhoen met ondersteuning van Sylvia Neutel, 
projectleider IVN Overijssel.  

3. Plantdag Tiny Forest  
Op 22 november 2021 plantten 20 kinderen van VSO 
‘t Korhoen hun Tiny Forest. Met het planten van het 
Tiny Forest krijgt Hengelo er een stukje natuur bij. 
Daarnaast zal het Tiny Forest dienstdoen als 
buitenleslokaal voor de leerlingen van deze school 
en gaan de leerlingen in de toekomst als Tiny Forest 
Rangers onderzoekjes doen, onderhouden en het 
Tiny Forest schoon en natuurlijk houden. Tevens 
wordt met het aanleggen van dit Tiny Forest een 
groene en gezonde plek gecreëerd waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen 
doen.  
Groenbedrijf Idverde trof de voorbereidingen voor de plantdag. VSO ‘t Korhoen organiseerde allerlei 
activiteiten omtrent het Tiny Forest voor de leerlingen. IVN Overijssel gaf de aanplantles en 
organiseerde samen met de gemeente (Ralf ter Beek) en de school de aanplant.  
(voor alle foto’s: www.ivn.nl/afdeling/hengelo en ga naar Fotoboeken) 
 
Met veel enthousiasme plantten de leerlingen in twee opvolgende groepen hun Tiny Forest, hun 
bosje. Halverwege de ochtend onthulden Gemma Brinks, directeur VSO ’t Korhoen, en Rewert 
Wolthoff, voorzitter IVN Hengelo en voorzitter Stichting Heemtuin & Natuurcentrum Hengelo, het 
informatiebord.  
Om met de leerlingen te spreken: Het was een leuke ochtend.” En niet te vergeten, het was frisjes, 
maar heerlijk buitenweer. (tekst grotendeels ontleend aan tekst IVN Overijssel) 
Herman Mulder 

http://www.ivn.nl/afdeling/hengelo
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Werkgroep cursussen 
Er zijn nog geen activiteiten gepland. 
 

 
Werkgroep Heemtuin 
Heide in de Heemtuin 
In de Heemtuin zijn verschillende gebieden ingericht en één daarvan is het heidegebied. Sinds de 
verhuizing van de Heemtuin kwam de ontwikkeling van de heide een beetje moeizaam op gang. 
Dit is op zich geen punt, want bij ieder nieuw begin moet je geduld hebben en de tuin de tijd geven 
om zich te ontwikkelen. De tijd lost veel op en zo langzamerhand begint vooral het droge 
heidegebied steeds meer vorm te krijgen en sinds afgelopen zomer is daar ook het resultaat te 
zien van bodemverbetering in combinatie met het opbrengen van heidemaaisel uit een 
natuurgebied: er komen na twee jaar nu overal kleine nieuwe heideplantjes op: Struikheide! Ook 
de bestaande pollen groeien nu veel meer dan in het begin, kortom, het gaat nu echt op een 
heideveldje lijken. We zijn daar heel blij mee uiteraard en vergeten al snel hoe moedeloos we 
soms waren. 
 
Het natte heidegebiedje daarentegen, ontwikkelde zich niet zoals we hoopten. Er gingen steeds 
meer plantjes dood en we zagen in de droge zomers van 2019 en 2020 steeds meer verdrogen en 
afsterven. De schaarse dopheide die we hadden, de mooie geurige gagelstruiken, alles 
verdween… Enkele grassoorten overleefden, maar er moest iets gebeuren om de natte heide weer 
een kans te geven. Dit najaar zijn we met elkaar druk geweest om het natte heidegebiedje 
helemaal leeg te maken. Datgene wat we nog wilden bewaren hebben we ‘geparkeerd’ in de 
kweekhoek. Daarna hebben bijna al het zand eraf geschept totdat de folie weer zichtbaar werd. 
Deze folie hadden we ooit aangebracht om het gebiedje nat te houden, natter dan de droge heide, 
maar waarschijnlijk is de natte heide al die tijd te droog geweest omdat het te hoog heeft gelegen. 
Dus de conclusie was dat het lager en meer in een kuil moest komen te liggen. We hebben 
adviezen gevraagd (en gekregen) bij mensen die er veel verstand van hebben en we hebben ook 
in de boeken gekeken wat we het beste konden gaan doen. Op de natuurwerkdag op zes 
november hebben we met een aantal mensen een start gemaakt om het natte heidegebiedje 
opnieuw in te richten. Er komen enkele hoogteverschillen in en er komen kommetjes in. Ook was 
het advies om in het zand turf te mengen en stukjes hout. Dat hout bevordert de vorming van de 
schimmels. Die vestigen zich eerder op hout dan in het zand. De schimmels zijn nodig voor de 
heide. Deze zorgen voor opnamen van stikstof die de heide in staat stelt zich te vestigen. In de 
aankomende winter laten we het even rusten en nazakken en straks in het vroege voorjaar gaan 
we beginnen met de opbouw qua plantjes. Hopelijk hebben onze inspanningen resultaat. Er zit 
niets anders op dan af te wachten en met hernieuwde hoop te blijven werken aan een mooi 

heidegebiedje.  
Esther Rijpma 
 

 
Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag   
De WloW van zaterdag 4 december 2021 
Het is dinsdag 30 november. Ik fiets even voor een laatste check naar Buitenplaats de Houtmaat 
en kijk op mijn mobiel. Zaterdag de 4e is het idee om op het eiland van de Houtmaat aan de slag te 
gaan. Maar ik zie een hoge waterstand, merk een harde wind en veel regen en dat voorspelt niet 
veel goeds. Dan toch maar de geluks-joker inzetten. Die van, “we-hebben-met-de-WLOw-altijd-top-
weer” We zijn natuurlijk niet voor één gat gevangen. Dus een goeie voorbereiding is het halve 
werk. Laarzen en een paar extra sokken is dan bijvoorbeeld geen overbodige luxe.   
  
Om half tien verzamelen langs de waterkant was de afspraak. Mmmmm totdat we de app van 
Albert en Wil ontvingen dat deze met een lekke autoband langs de autobaan stonden. We waren al 
met een mooi aantal, zodat we onder toeziend oog van Carel (De Veerman) op de ponton naar het 
eiland konden punteren. Waarbij De Veerman later Oscar (een welkome gast) en Albert/Wil 
moesten ophalen. Gelukkig nog ruim op tijd om te genieten van het werk en het buiten zijn. En 
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echt het was geweldig weer. Geen zonnetje maar windstil! En zonder regen, kortom geweldig 
weer.   
  
We waren al eens eerder geweest om te rooien en kappen. Maar moesten echt voor ons eerst na 
het aanleggen van de ponton een weg kappen om fatsoenlijk op het eiland aan wal te kunnen 
gaan. Maar gelukkig waren de wilgen niet van al te grote dikte. En konden we met zijn allen, 
uiteindelijk met vijftien mensen aan de slag.  
Iedereen pakte een (goed) stuk gereedschap. Eén grote handzaag was vervangen en Anton kon 
vertellen dat hij er twee keer zo snel mee kon zagen. Het doel was om de watercipressen vrij te 
maken van opslag. Voordeel was dus de dunne dikte van de boompjes, met zagen en knippen 
hadden we voor de pauze al een mooi grote oppervlakte kunnen doen. Er ontstonden nieuwe 
bondjes om bij te kletsen maar ook om samen de boompjes te lijf te gaan.  
  
In de pauze konden we genieten van de koffie en jaja zowaar een tweede 
bakkie. Maar zeker ook de bakkunst van Ine. Heerlijk was het op de ponton, 
even bijkomen van de inspaning. En zeker weten, het is meer dan lastig 
verplaatsen in water met daartussen dikke takken en boomstammen. En 
regelmatig was er een ‘bijna val’ in het water, of was het een omvallende 
boom, maar bleef gelukkig zonder gevolgen. En toch als je lang stilzit, koelt 
het op het water snel af. En dat betekende na ongeveer 30 minuten de 
handjes weer laten wapperen. Dus, hupsakee weer het eiland op. En ik 
mag wel zeggen dat de energie van voor de pauze ook erna nog 100% 
was. Het is bijna verslavend om door te gaan. Nog even die en nog even 
deze enzovoort. We waren niet van het eiland af te slaan. 
 
Maar aan alles komt een eind. Na het ‘eiland-beraad’ tegen 12 uur besloten om het werk af te 
ronden. Want er stond voor ons gereed, een heerlijk warme soep, aangeboden door Carel. Eerst 
even de droge sokken en broek aangetrokken en toen konden we, ‘half buiten half binnen’, 
genieten van een drankje en daar een heerlijk pumpkin coconut soep. En ja hoor, zag bij velen 
toch een heerlijk bockbiertje staan. En dat hadden we verdient. Rewert gaf ons mee dat hij het ook 
meer dan oké vond en dat hij genoten had. En vertelde dat er een nieuwjaarswandeling is op de 9e 
januari 2022 wordt gehouden. En nu maar hopen dat het door kan gaan. Maar we zijn positief 
ingesteld en hebben dan dat weekend wel een met een hoog IVN gehalte. Want onze volgende 
werkochtend is op de 8e, geweldig toch! En, we gaan dan weer aan de lag op het eiland.  
 
De-natuur-oneliner-van-de-maand: “een eiland zonder Robinsons en De Veerman kan geen 
eiland-raad houden. 

 
Flora of Fauna van de maand   
Watercipres en dan in het bijzonder de ademwortel (2.0 Abert). De 
moerascipres (Taxodium distichum) is een bladverliezende 
naaldboom, die van nature voorkomt in het zuidoosten van Noord-
Amerika. Tegenwoordig wordt hij wel ingedeeld in de cipresfamilie 
(Cupressaceae). In de Benelux is hij vaak in parken en als straatboom 
te vinden. 
De moerascipres vormt, samen met enkele andere soorten, de 
uitzondering op de regel dat naaldbomen hun blad (naalden) niet 
jaarlijks verliezen. De bekendste uitzondering wordt gevormd door de 
lariksen (Larix). Ook de op de moerascipres lijkende watercipres 
(Metasequoia glyptostroboides) verliest 's winters zijn naalden. 
De moerascipres vormt (op latere leeftijd; maar niet altijd) 
ademwortels. 
Moerascipressen kunnen ademwortels maken. Rondom de boom 
verschijnen holle houten stompen, die 1,5–2 m hoog kunnen worden. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat deze wortels de boom (die 
vaak met z'n voeten in het water staat) van lucht voorzien. In 
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Nederlandse en Belgische parken zien we deze 'knietjes' meestal niet. Wel kan men vaak voelen 
dat de grond rond de boom zeer hard is: een stevige houten vloer van wortels. 
Het wortelgestel is uitstekend ontwikkeld, waardoor ze zelfs in de modderigste grond niet 
omwaaien. Bron: Wikipedia. 
Met een natuur-IVN-groet,  
Peter Leeuwerink 
 

 
Bomen 
Elzen en hun herfstkleur  
Op onderstaande foto van 24-11-2021 (foto 1) staan twee bomen. De kale boom is een es en de 
boom vol in blad is een els en wel Alnus ×spaethii, die nog geen Nederlandse naam heeft. 
De es is Pennsylvaanse es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’) (foto 2), die een fraaie gele 
herfstkleur heeft. Deze es haalt in oktober alle nog te gebruiken stoffen uit de bladeren en slaat die 
op in de stam en wortels. Dit is de voedselvoorraad waarmee in het voorjaar de eerste nieuwe 
bladeren gevormd worden.  
Het gele blad is nu leeg en wordt afgestoten. Op de plek waar het blad aan de tak zat komt een 
kurklaagje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke herfstkleur krijgt de els op de foto? 
Voor het antwoord moeten we de wortels van deze boom bekijken. Aan de wortels zitten knolletjes, 
variërend in grootte van een speldenknop tot een appel. In deze knolletjes zitten bacteriën, die in 
staat zijn om stikstof uit de lucht te halen en vast te leggen in de vorm van ammoniak, die door de 
plant als voedsel wordt opgenomen.  
De samenwerking (symbiose) tussen de bacteriën en de els is voor de boom heel gunstig. 
Er is steeds voldoende voedsel want de lucht bestaat uit 78% stikstof. 
Deze overdaad aan voeding betekent ook dat de els in de herfst geen stoffen uit de bladeren hoeft 
te halen. De bladeren worden groen afgestoten zodra het flink gaat vriezen, want dan moet de 

waterhuishouding in de boom geminimaliseerd 
worden.  
Er komt dus geen herfstkleur  
 
De els heeft met hulp van de bacteriën genoeg 
voorraad in stam en wortels opgeslagen om in het 
voorjaar voor nieuw blad te zorgen. 
Het groene blad op de bodem is nog heel voedselrijk 
en is in trek bij allerlei bodemorganismen. Dit blad is 
goed voor het versterken van het bodemleven. 
Dit verhaal geldt ook voor de andere elzensoorten, 
die in Hengelo voorkomen zoals de bekende zwarte 
berk, de witte berk en de hartbladige werk. 
Jan Zwienenberg 
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Natuurmomentje 
In het beleefbos word je regelmatig welkom geheten door de groene specht, soms een blauwe 
reiger, een mooi stelletje konijnen, natuurlijk de kauwtjes, de holenduif, merels, roodborstjes (die 
houden ervan je te bezichtigen als je aan het werk bent in het beleefbos), eksters, kippen en 
koeien van de boer, leerlingen van het CT Storkcollege, verschillende onderbouwen van 
basisscholen (zoals ‘Het Esrein’), Scouting Hendrik Hudson en natuurlijk onze vaste wandelaars 
op vaste tijden. Kortom in deze natuur is altijd wat te beleven.  
Herman Mulder  
 

 
Nachtelijk dierenleven Weusthagpark Hengelo 2021 
Het Weusthagpark, zo’n 200 hectare groot, is het groene hart van de stad Hengelo. De inwoners 
van Hengelo kunnen in dit stadspark op korte afstand van hun woning genieten van groen en 
cultuur (De Houtmaat), en educatief iets opsteken in bijvoorbeeld het Beleefbos of de Heemtuin. 
De aanwezige natuur- en landschapselementen als het Van Alphenbos, Houtmaat en Kleigaten 
van Rientjes vormen de basis van het park. Het gebied herbergt veel soorten planten en dieren als 
bosuil, steenuil, groene specht, grote gele kwikstaart, zes soorten vleermuizen, salamanders, 
padden, egels, steenmarter en zelfs grote zoogdieren als ree en vos.  
Er is in het verleden veel onderzoek gedaan, en er vinden ook nu nog steeds onderzoeken plaats 
naar het voorkomen van planten en dieren in het Weusthagpark. Samen met maatregelen die de 
gemeente Hengelo, Gildebor en de diverse vrijwilligersorganisaties in het park nemen als de 
aanleg en onderhoud van poelen, het maken van takkenrillen en egel- en marterhuizen 
(steenhopen met buizen) hebben deze als doel de aanwezige natuur te behouden en waar 
mogelijk te versterken. 
Als onderdeel van de onderzoeken heeft er de afgelopen maanden ook een wildcamera op een 
aantal locaties in het park gehangen. Hiermee wordt een leuke inkijk verkregen in ‘het nachtelijk 
dierenleven’ van het Weusthagpark. Hieronder beelden van vos, steenmarter en ree. 
 

     

    

    
Met dank aan Harvey Pearson voor de camerabeelden                  

Walter van Dijk 
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Vacatures 
Ben jij graag actief en houd je van lekker buiten werken in de natuur? Vind je het gezellig om 
samen te werken met andere tuinliefhebbers… dan kom je bij onze heemtuingroep helemaal aan 
je trekken. Je helpt onze heemtuin mooi te houden met typisch Twentse landschapselementen en 
planten. En door jou kunnen heel veel mensen daarvan genieten. Een natuurkenner hoef je daar 
overigens beslist niet voor te zijn.  
Wat ga je doen? Je onderhoudt samen met anderen de tuin en het gereedschap. Je wint zaden 
en ontvangt soms bezoekers. Al doende leer je meer over de natuur en het landschap en kun je 
dat delen met anderen. Je kunt ook leren boeiende verhalen te vertellen over natuur, landschap en 
milieu. Je ontmoet een leuke club mensen, die jou begeleidt waar nodig. Er zijn boeiende 
cursussen en je bent natuurlijk verzekerd.  
 
Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet: Beleef de Natuur. 
 
Vacatures Heemtuin Weusthag, echt iets voor jou!  
1. Vrijwilliger voor het verzorgen van onze Poel en Vijver, 1 dagdeel per week 
2. Vrijwilliger voor het verzorgen van onze Kweekhoek, 1 dagdeel per week 
3. Vrijwilliger voor het verzorgen van de Medicinale tuin, 1 dagdeel per week 
 
 
 

 
A G E N D A  

 

januari zo 9 Nieuwjaarswandeling voor leden en donateurs (onder voorbehoud) 
Start: om 10.30 uur bij Theeschenkerij Poort Bulten 
Locatie: Lossersestraat 66, 7587 PZ De Lutte 
 

maart za 12 NLDoet in heemtuin en beleefbos 
Tijd: van 9.00 – 13.00 uur 
 

juni wo 15 Jaarvergadering IVN Hengelo 
alvast noteren in uw agenda 
 

 zo 12 Landelijke Slootjesdag 
 

 
Locatie: Heemtuin Weusthag, van Alphenstraat 15A (achter de ijsbaan), 7556JT Hengelo 
 
 
Werkgroep Beleefbos: elke dinsdagmorgen wordt er van 9.00 – 12.00 uur gewerkt. 
 
Werkgroep Heemtuin - de heemtuin is geopend: 
Dinsdag:   9.00 – 12.00 uur (maart t/m oktober) 
Woensdag: 19.00 – 21.00 uur (mei t/m/ augustus) 
Zaterdag:   9.30 – 12.00 uur (maart/april en september/oktober) 
Zondag: 13.00 – 16.00 uur (mei t/m/ augustus) 
 
Werkdagen Werkgroep Landschapsonderhoud: 
Eerste zaterdag van de maand, behalve juli en augustus. 
Voor alle data geldt: van 9.30 – 12.00 uur, ergens in het Weusthag, info volgt na aanmelding. 
Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl   
Voor alle werkochtenden van de werkgroep Landschapsonderhoud geldt: 
Zelf laarzen en handschoenen meenemen, voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. 
 
 

mailto:landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl


Nieuwsbrief – december 2021 

 - 11 - 

 

INGEZONDEN STUKKEN:  Even voorstellen: Herenboeren Twente zoekt ‘medeboeren’  

 
Elke week verse groenten en fruit van het seizoen. En dat gewoon van je eigen boerderij, 
verzorgd door een eigen boer. Herenboeren weten dat het kan! 
Herenboeren Twente is een initiatief van een groep inwoners uit Twente om één of meerdere 
zogenaamde Herenboerderijen in Twente te stichten. Een Herenboerderij is een coöperatieve 
boerderij  waarop op een eerlijke wijze, met respect voor de boer, de dieren en de natuur het eten 
voor de aangesloten leden wordt geproduceerd. Duurzaam voedsel van je ‘eigen’ bedrijf, in je eigen 
omgeving. Wie als lid meedoet aan Herenboeren, is daarvan verzekerd. 
Groenten, fruit, eieren en vlees 
Een Herenboerderij is een gemengd bedrijf met een omvang van ongeveer 20 hectare, in eigendom 
van zo’n 200 huishoudens. De boer werkt in dienst van de coöperatie en produceert voedsel, 
exclusief voor deze huishoudens. Hij/zij werkt idealiter vraaggestuurd, en levert jaarrond groenten, 
fruit, eieren en vlees van rund en varken en kip. De leden delen met elkaar de kosten; wat ze 
terugkrijgen is gezond, duurzaam lokaal eten. 
Samen duurzaam voedsel produceren 
Een Herenboerderij is meer dan een innovatief voedselproducerend bedrijf, het is ook een plek waar 
mensen elkaar ontmoeten, in gesprek zijn, recepten uitwisselen en de boer zo nu en dan een handje 
helpen (mag, hoeft niet). Kortom terug naar de menselijke maat van voedselproductie, zichtbaar en 
beleefbaar.  
De eerste Nederlandse Herenboerderij begon in 2016 in Boxtel. Vervolgens zijn er negen ander 
coöperatieve boerderijen door Herenboeren geopend waarbij zo’n vijfduizend burgers zijn 
aangesloten. Daarnaast zijn er 15 Herenboerderijen in oprichting en verkeren meerdere initiatieven 
in een startfase, waaronder vanaf voorjaar 2021 dus ook in Twente. 
Eerste Twentse Herenboerderij  
Na een online informatieavond door Herenboeren Nederland in voorjaar 2021, stond een groep 
enthousiaste kartrekkers op die in Twente een of meerdere coöperatieve Herenboerderijen van de 
grond willen krijgen. De kartrekkers zijn voortvarend aan de slag gegaan, via hun eigen netwerken, 
via de media en door middel van informatiebijeenkomsten om medestanders te zoeken voor het 
oprichten van Twentse Herenboerderijen. Ook wordt periodiek een digitale nieuwsbrief van 
Herenboeren Twente aan inmiddels 550 geïnteresseerden bezorgd. 
Zodra er voldoende leden, een goede locatie en een boer zijn gevonden, kan de eerste 
Herenboerderij Twente van start kan gaan. Er lopen inmiddels diverse verkennende gesprekken. De 
verwachting is dat op 1 januari 2023 de eerste Twentse Herenboerderij kan worden opgestart. En 
als het aan de Twentse kartrekkers ligt, zullen er meer volgen. De tijd is er rijp voor. 
Geïnteresseerd? Volg het webinar! 
Vanwege corona zijn alle, geplande fysieke informatiebijeenkomsten, waaronder in de bibliotheek 
van Hengelo afgelast. We organiseren daarom weer webinars. Aanmelden kan via onze website 
www.herenboeren.nl/projecten/twente/ of via onderstaande linkjes: 
Maandag  20 december 2021 om 19.30 uur.  
Dinsdag 18 januari 2022 om 19.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben je ondertussen geïnteresseerd in meer informatie over het initiatief van Herenboeren Twente? 
Meld je dan via onze website (www.herenboeren.nl/projecten/twente) aan voor onze nieuwsbrief. 
Ook zijn wij te volgen op LinkedIn, Facebook of Instagram.  
 

http://www.herenboeren.nl/projecten/twente/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fherenboeren-twente.email-provider.nl%2Flink%2F2de5twalh0%2Fl1fdtjob1r%2Feeukdnju6d%2Fqoefqsqiwy%2Feu49m0jwmn&data=04%7C01%7C%7C8b0335c365fd4cc8f56308d9b4c50539%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637739580565298869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JLCEfab3GpELLuZgWYEKOsRIg4QHPvqi8fjvhUDoTcc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fherenboeren-twente.email-provider.nl%2Flink%2F2de5twalh0%2Fl1fdtjob1r%2Fj2yygmmwhe%2Fqoefqsqiwy%2Feu49m0jwmn&data=04%7C01%7C%7C8b0335c365fd4cc8f56308d9b4c50539%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637739580565298869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BH8bEIslH5q3B0KfQ5QODjxoQkganEkV4bwN%2B%2Bsjzhg%3D&reserved=0
http://www.herenboeren.nl/projecten/twente
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Ledenadministratie: Ria ter Braake,  
Parelmoervlinder 2 
7559 EB Hengelo, tel. 074 277 15 33 
e-mail: ledenadministratie@ivnhengelo.nl 
 
De minimale contributie bedraagt € 24,00 
huisgenootleden   € 14,00 
donateurs    € 15,00 
(bedragen voor 2021) 
Degene die NIET via automatische incasso betalen,  
betalen € 1,00 extra aan administratiekosten 
 
Het gironummer van IVN afdeling Hengelo  
is NL 22 INGB 0001135397  
 
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd  
op de dag van aanmelding.  
Afmeldingen uiterlijk een maand voor deze datum. 
Voor verder informatie hierover:  
ledenadministratie@ivnhengelo.nl 
 
Website: https://www.ivn.nl/hengelo 
Facebook: zoek op IVN Hengelo en like ons.  
Instagram: ivnhengelo 
 
 
Ledenmutaties:  
Nieuwe leden: 
Gerna Edelenbos 
Harald Duerink, Hengelo 
Maria Wijnands 
Frans Siemerink, Hengelo 
 
Afmeldingen: 
Paulien Koning- ter Heege, Hengelo 
Mevr. van Oosterveld, Hengelo 
Els Kippers, Hengelo 
Henk Groothuis, Hengelo wegens overlijden 
Pauline Groothuis 
 
 
Om privacy reden worden hier geen adressen  
Meer vermeld.  
 

 
 
 
 
 

Werkgroepen: 
Kopij voor het jaarverslag graag inleveren voor 1 februari 2022 

 
 

Het volgende DigiDuizendblad verschijnt half maart 2022 
Kopij inleveren: uiterlijk 1 december naar: redactie@ivnhengelo.nl 

 

COLOFON  

IVN afdeling Hengelo 
Sinds 1960, voortgekomen uit de 
Natuurbeschermingswacht 
opgericht op 14-7-1947 
 
Bestuur  
Voorzitter:  
Rewert Wolthoff, tel. 074 277 83 82 
e-mail: voorzitter@ivnhengelo.nl 
Secretaris: 
Frans Besselink, 074 242 26 07 
e-mail: secretaris@ivnhengelo.nl 
Penningmeester: 
Willy van Diepen, tel. 074 243 74 88 
e-mail: penningmeester@ivnhengelo.nl 
 
Werkgroepen – coördinatie 
Beleefbos: 
Herman Mulder, tel. 074 277 32 73 
e-mail: hermanmulder17@gmail.com 
Communicatie: 
Ria ter Braake, tel. 074 277 15 33 
e-mail: communicatie@ivnhengelo.nl 
Cursussen: 
Marjo Mulder, tel. 074 277 32 73 
e-mail: marjomulder23@gmail.com 
Educatieve activiteiten 
Willy van Diepen, tel. 074 243 74 88 
e-mail: lwvandiepen@home.nl 
Heemtuin: 
Anneke de Jong, tel 074 243 03 87 
e-mail: dejong.anneke@kpnmail.nl 
Landschapsonderhoud Weusthag: 
Peter Leeuwerink, tel. 0623 830 526 
mail: landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl 
Natuurwandelingen: 
Vacant 
tijdelijk e-mail: voorzitter@ivnhengelo.nl 
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