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Van de voorzitter 
Het seizoen voor onze vereniging is weer geopend: de eerste open zondagen op de Heemtuin zijn 
achter de rug, er is volop activiteit om en op het middenplein in de Heemtuin een tweetal fraaie 
plantenbakken bestaande uit halve straattegels en dakpannen te realiseren. Stoepplantjes en 
muurbloemen zullen op termijn er hopelijk een plekje vinden. Door het IKEA-bosje, tussen de 
Heemtuin en de Houtmaat, is een leuk spannend looppaadje aangelegd.  
Een voor ons belangrijk evenement staat voor de deur: namelijk de jaarlijkse Slootjesdag, 
gecombineerd met de Dag voor het Natuurcentrum op zondag 12 juni (zie bijgaande flyer).  
De bouw is aanstaande, de omgevingsvergunningaanvraag ligt bij de gemeente, de 
contacten/overleggen met bedrijven die voor ons in deze bouw iets kunnen betekenen, zijn volop 
gaande. Uiteraard zullen we straks ook zoveel als mogelijk in deze bouw met inzet van eigen 
mensen moeten gaan werken. Daar kunnen we immers kosten besparen. Wat mij betreft nodigen 
jullie zoveel mogelijk vrienden en kennissen uit voor deze zondag om ze te laten zien wat wij 
allemaal als natuurvereniging in het Weusthag al hebben weten te realiseren. Het belooft een 
gezellige dag te worden met informatie, beleving en entertainment alles rondom natuur! 
Rewert Wolthoff 
 

 
Onze aanwezige jubilarissen op de ledenvergadering: 

v.l.n.r. Gerdi Lusthusz, Kees van ’t Hoff en Annie Dreteler 
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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 

 
 
Zondag 12 juni is er Slootjesdag en Dag voor het Natuurcentrum. De 
flyer met alle informatie gaat bij dit nummer. Het belooft een leuke dag 
te worden. 
 
Voor deze gelegenheid hebben wij voor onze kraam naast de al 
aanwezige zaken, een aantal leuke artikelen aangeschaft die met de 
goede zoekkaarten, verschillende loepjes en tekenkaarten een leuke 
kraam leveren. Natuurlijk zijn ook onze gratis wandelroutes weer 
volop aanwezig. Wij zijn er, komt u ook?  
Ria ter Braake 
 

 

Werkgroep Beleefbos  
Door de zachte winter (de weergoden hadden we aan onze zijde) hebben we dit jaar vanaf het 
begin elk dinsdag kunnen werken. Naast de standaard onderhoudswerkzaamheden in het bos 
hebben we de volgende extra activiteiten uitgevoerd:  

 In het beleefbos hebben we aan de houten speeltoestellen waar nodig de oude deels 

aangetaste stammen vervangen door nieuwe stammen met medewerking van de 

hoveniersbedrijf Donker Groen. Deze firma heeft ons met twee man ondersteund. Met 

professioneel materiaal hebben deze mannen de aangeleverde boomstammen verzaagd 

en verplaatst met een kleine shovel. Ons team heeft daarna de fysieke inspanning geleverd 

om de speeltoestellen te herstellen. 

 

 Daarnaast zijn we enkele weken actief geweest met het knotten van de wilgen in de 

heemtuin. Dit samen met de leerlingen van het Korhoen die ons goed ondersteund hebben 

bij de afvoer van de takken richting het beleefbos. 

 De dikke wilgentakken worden deels hergebruikt door ze zo te poten dat hier in de 

toekomst levende houtrillen ontstaan. 

 Tevens zijn deze takken gebruikt om een wand te maken in de nieuw gecreëerde 

bloemenbak van stoeptegels. De overige wilgentakken worden nu door de kinderen in het 

beleefbos gebruikt om hutten te bouwen. 
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 De voorjaarsstorm heeft extra werk opgeleverd door een omgewaaide boom. Deze is in 

samenwerking met Gildebor geruimd. 

 De vijver is opgeschoond en de boom aan het einde van de vijver is zo gepositioneerd dat 

waaghalzen het kunnen proberen via de boom de overkant te bereiken zonder natte 

voeten. 

 Vele weken heeft het beleefbosteam de heemtuin ondersteund bij de herinrichting van het 

middenplein volgens het plan van Marjo en Herman. Bij de realisatie van twee grote 

plantenbakken hebben we stoeptegels en dakpannen hergebruikt. We hopen begin juni 

deze klus geklaard te hebben. 2500 stoeptegels werden gebracht, gehaald, geknipt en 

geplaatst als plantenbakken en daarna gevuld met aarde. We hoeven niet meer naar de 

fitness.  

 Het Ikea-bosje is ontsloten door een wandelpaadje dat toegankelijk is via de bijenstal. 

 

 

 

Werkgroep Heemtuin 
 De stinzentuin stond er in het voorjaar prachtig bij, volop in bloei en dat verdiende wel een 

extra open zondag op 24 april om ook bezoekers ervan te laten genieten. Dit viel samen met 

de nationale bijentelling. Bezoekers hebben genoten van de stinzenplanten en instructie 

gekregen over hoe ze in eigen tuin bijen kunnen tellen. 

 In mei stonden de open zondagen in het teken van ‘de voortplanting’. In juni is het thema  

 ‘dieren in de tuin. De bezoekers in de maand mei zijn nog niet heel groot maar nemen wel 

toe.  

 In de vorige editie van DigiDuizendblad hebben we al melding gemaakt van de verfraaiing 

van het middenplein. Een deel, de verhoogde border, is helemaal klaar en ook al prachtig 

ingeplant. Het tweede deel, gericht op ‘stoepplantjes’ begint ook vorm te krijgen en ziet er nu 

al mooi uit qua vorm. Een enorme klus, het breken en stapelen van de stoeptegels en 

dakpannen, die geklaard wordt door de werkgroep beleefbos. Chapeau hiervoor! 

 In het vroege voorjaar hebben we twee studieavonden gehad. Jan Zwienenberg heeft op 29 

maart informatie gegeven over stoepplantjes en 26 april vertelde John Nijhuis over vlinders 

en heeft Mirthe Korthorst gaf een toelichting op het maaibeleid. Beide avonden waren zeer 

informatief en boeiend en resulteerde onder ander in aanpassingen van ons maaibeleid 

zodat we insecten en vlinders de tijd gunnen hun nuttige werk te doen. 

 De studieavonden zijn voor vrijwilligers van de werkgroep, heemtuin, beleefbos en 

landschapsbeheer. 



Nieuwsbrief – juni 2022 

 - 4 - 

We hebben nog steeds een tekort aan vrijwilligers om elk gebied goed te beheren. Mocht je je eigen 

tuin of balkon te klein vinden? Kom je dan uitleven in de heemtuin! Veel ruimte, leuke groep 

vrijwilligers, altijd wat te leren en te doen en je bent lekker buiten. Wat wil je nog meer.  

Anneke de Jong 

 

Activiteiten agenda Heemtuin - Beleefbos: 

Vanaf 1 mei open zondagen van 13.00 uur tot 16.00 uur 

11/12 juni Dag voor het natuurcentrum en Slootjesdag 

Belangstelling voor het werken in de Heemtuin? Kom gerust langs op dinsdag- of 
woensdagavond of neem contact op met Anneke de Jong 06 24418426. 

 

 
Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag  
Zaterdag 5 maart  
Wat een week vooraf zeg, met zonnetje en weinig wind. Maar zou het zaterdagochtend ook oké 
zijn? Bij het opstaan waren de voortekenen al top. ‘s Nachts had het iets gevroren en in de 
ochtend was het 0 graden. Dus nadat ik koffie had gezet eerst nog de ruiten van mijn auto ijsvrij 
maken. En zo veilig onderweg naar de gereedschappencontainer op de heemtuin. Inmiddels kwam 
de zon op. Wat een genot zo vroeg uit de veren en dan zo’n cadeautje. Aangekomen bij de 
heemtuin volgde een heel ritueel. De hoofdpoort openen, van deur van de container en nog een 
van het schuurtje voor de zeisen. Tsja, zaterdag zouden we jonge wilgen gaan omzagen, bramen 
zeisen en vuilnis opruimen. Dus de auto volgestouwd met spades, zeisen, snoeitangen, 
boogzagen, stoeltjes en stevige vuilniszakken. Op naar de parkeerplaats aan de Torenlaan. 
Hemelsbreed zeg maar 1 km, alleen ligt de A1 in de weg. 
De eerste collega’s kwamen aangereden. En zoals gebruikelijk was Walter al bezig met een 
vroege inspectie. Iedereen had een bagagedrager vol met zin meegenomen. Nadat we ons plan 
voor de ochtend hadden doorgenomen, ging iedereen als een haas aan de slag. We zagen al de 
eerste (angst)hazen rap het hazenpad kiezen. Gelukkig niet de A1 over, maar langs de sloot 
vluchtend richting de uitzichttoren. En dus moesten we rekening houden met mogelijk jonge 
haasjes, die in een zogenaamd leger konden liggen. Het was dan ook zeker de laatste keer om op 
deze wijze in de bossen aan het werk te gaan. De natuur ontwaakt weer en het broedseizoen zal 
eerder dan ooit gaan beginnen. 
Voor iedereen was er van alles te doen. Het gebiedje heeft twee enorme heuvels, gelegen, aan het 

fietspad over de fietsbrug en dan links, gezien vanaf 
Buitenplaats de Houtmaat. Een, zeg maar 

ontmoetingsplaats voor afval ☹. We hebben nagenoeg 

al het niet natuurlijke afval, vooral veel plastic, kunnen 
verzamelen en verwijderen. Gildebor zou het maandag 
ophalen. Top en dank daarvoor!  
We vonden een stofzuiger, een zo goed als nieuw setje 
van drie winterbanden, een plastic bank, twee stoeltjes, 
kunststof vloerdelen, blikjes en zo verder. Het meest in 
het oog springend was wel toch dat er iemand is 
geweest met een kleine terreinwagen, die de heuvels op 
en af was gereden en dan ook nog door de omheining. 

Tsja dat doe je natuurlijk niet in je eigen achtertuin.  
We hebben veel kleine wilgen kunnen kappen zodat de grotere meer ruimte kregen om daarna te 
gebruiken voor de paden af te sluiten middels zogenaamde houtrillen. Dus afsluiten en 
schuilplaatsen creëren voor vogels, kleine zoogdieren en zo verder.  
De koffie en de koek met slagroom van Rewert lieten we ons heerlijk smaken. Inmiddels werd de 
berg afval reusachtig groot en schoten we goed op met het rooien van de braam. Waar Emmy, 
geen angsthaas voor de vele stekels, helemaal in opging. Techniek van spade onder de wortel en 
de meterslange braam slierten én de wortels werden verwijderd.   
Klokslag 12.00 uur werd het werk gestaakt, het gereedschap verzameld en weer in mijn auto 

geladen. En toen waren we Walter kwijt, of eigenlijk eerder het zeer scherpe en dure zaagje ☺. Na 

een paar keer luid zijn naam schreeuwen doemde hij op. Het zaagje dan hè. We stonden met 
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zweet op ons voorhoofd nog na te praten, na te genieten en mijn stekjes van de frambraam en 
kruisbes te verdelen. En hoe leuk was het weer en trots waren we toen we achterom keken om 
daarna te genieten van onze verdere zonnige zaterdag en met een zonnige zondag in het 
vooruitzicht.   
Leuk jullie weer bijgepraat te hebben over onze werkgroep.  
 
Hieronder enkele wetenswaardigheden over de Haas.  
Mijn naam is Peter De Haas 
• De haas (Lepus europaeus), ook wel Europese haas genoemd 
• De achterpoten zijn langer en krachtiger dan de voorpoten 
• Het vrouwtje heeft zes mammae 
• In verhouding grote oren, ook wel lepels genoemd 
• Het mannetje heet rammelaar of ram 
• Het vrouwtje moer of moerhaas 
• De keutels heten boonsel 
• Het leger heet het nest 
• Is min of meer een nachtdier  
• Is een goede zwemmer 
• De haas leeft voornamelijk solitair 
• De paartijd wordt bij hazen rammeltijd 
• Doet in die tijd aan kickboksen 
• De jongen zijn nestvlieders en kunnen na enkele uren uitlopen 
• Leven maar meestal vier tot zeven jaar 
Peter Leeuwerink 
 
 
Verslag 7 mei, het is vakantietijd. Velen van onze werkgroep hebben dit weekend plannen 
gemaakt, weekendje weg – moestuin of gewoon lekker niets doen. Vandaar dat we op deze 
prachtige zaterdagochtend met een klein clubje waren.  
Wij hadden met z’n vieren afgesproken op de parkeerplaats aan de Torenlaan. Een gevaarlijk punt 
om over te steken. Maar wel de moeite waard om de mooie kleigaten ‘van Rientjes’ eens te 
bezoeken. Gereedschap mee onder de arm en natuurlijk de koffie en koek.  

 Aan de oostzijde langs de paden bleek nog een en ander te liggen als herinnering aan de 
stormschade begin dit jaar. En tevens langs de paden was de nodige ‘opslag’ als braam en 
de eerste berenklauw. Een prachtige kruid maar kan meer dan hinderlijk zijn. Brandwonden 
komen dan ook voor bij aanraking. Dit geldt overigens alleen voor de reuzenberenklauw. 

 Het fijne van ons werk is dat het zichtbaar resultaat oplevert maar ook complimenten van 
buurtbewoners en ook een groep wandelaars in het voorbijgaan. Ook zichtbaar bij het 
verwijderen van de braam dat andere bodembedekkers meer kans krijgen. Ons eerdere 
werk van afgelopen jaren was dan ook duidelijk te zien. We blijven, overigens in deze 
periode van broed en jongen, ver af van de bosranden. Dit om te voorkomen dat we de 
natuur verstoren. Mijn tip voor hondenbezitters in het algemeen: als je gaat genieten van de 
natuur lijn je hond dan aan, zeker in deze tijd. 

 Na de koffiebreak de laatste fysieke arbeid verricht, waarbij 
we het kleine genieten niet vergeten. Ga eens door de 
knieën en duik eens in het gras er is zoveel moois te 
ontdekken. Ik heb één van de vele gave kleine wereld 
hieronder voor jullie nader toegelicht. Met dank overigens 
aan Albert en een gave app om flora & fauna snel te 
herkennen.  

En oh ja, zin om libellen en vele andere soorten te ontdekken, kom 
naar de slootjesdagen op 12 juni als je durft. Zie ook  Open 
Zondagen Heemtuin Weusthag over Dieren in de tuin | IVN 
Peter Leeuwerink 
 
(Larve van de) Smaragdlibel. De vliegtijd loopt van eind april tot 
eind juli met een piek in mei en begin juni. Na het uitsluipen zoeken 

https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/activiteiten/open-zondagen-heemtuin-weusthag-over-dieren-in-de-tuin
https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/activiteiten/open-zondagen-heemtuin-weusthag-over-dieren-in-de-tuin
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de imago’s meestal het bos op om te jagen en geslachtsrijp te worden. Ze zijn vaak te vinden 
boven bospaden en langs bosranden, heen en weer vliegend op circa een meter hoogte. 
Geslachtsrijpe mannetjes maken patrouillevluchten, waarbij ze vlak langs de oevervegetatie en op 
geringe hoogte boven het water vliegen. Ze blijven daarbij vaak stilhangen in de lucht, waarbij de 
groene ogen en het knotsvormig achterlijf opvallen. Ze kunnen echter ook snelle uitvallen maken. 
Andere mannetjes worden direct verjaagd en vrouwtjes worden direct gegrepen voor de paring. 
Ook hebben ze het regelmatig met viervlekken aan de stok. De eitjes worden solitair door het 
vrouwtje in vlucht afgezet, waarbij ze meestal goed verscholen gaat tussen de dichte 
oevervegetatie. Niet zelden gebeurt dit laat op de dag of bij bewolkt of zelfs miezerig weer. Op die 
manier verkleint ze de kans om door ander mannetjes belaagd te worden. De larven overwinteren 
twee, soms drie keer. De larven zijn volgroeid als ze de laatste winter in gaan. Uitsluipen gebeurt 
van half april tot in juni, met een piek in mei. 
Bron: Wikipedia, foto: Albert 
 

 
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.  
Meer weten? Ga naar onze website www.ivn.nl/afdeling/hengelo 
 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ivn.nl/afdeling/hengelo
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A G E N D A 
 

juni zo  5, 12, 19 en 26 mei Open zondagen in de Heemtuin* 
Tijdstip: van 13.00 – 16.00 uur 
Thema: Dieren in de tuin 
 

 zo 12 Landelijke Slootjesdag en Dag van het gebouw in de Heemtuin* 
Tijdstip: van 11.00 – 16.00 uur, LET OP gewijzigde tijd 
Zie meegestuurde flyer 
 

juli zo  3, 10, 17, 24 en 31 juli Open zondagen in de Heemtuin* 
Tijdstip: van 13.00 – 16.00 uur  
Thema: Gevaarlijke natuur 
 

augustus zo  7, 14, 21 en 28 Open zondagen in de Heemtuin* 
Tijd van 13.00 – 16.00 uur 
Thema: Bomen en struiken 
 

 
* 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
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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 2022) 
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:  
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 
Jeroen Lagraauw, Hengelo 
Marjolein Haan, Hengelo 
 
Afmelding wegens overlijden: 
André Bolt, Hengelo 
 
 
Om privacy reden worden hier geen adressen  
Meer vermeld.  
 

 
 
 
 

 
Het volgende DigiDuizendblad verschijnt half september 2022 

Kopij inleveren: uiterlijk 1 september naar: redactie@ivnhengelo.nl 
 
 
 
Alle kopijdata:  
Lentenummer 1 maart  – verschijnt 15 maart 
Zomernummer 1 juni – verschijnt 15 juni 
Herfstnummer 1 september – verschijnt 15 september 
Winternummer 1 december – verschijnt 15 december 
 

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 
 
Vertrouwenspersoon: 
Willy van Diepen, tel. 074 243 74 88 
e-mail: lwvandiepen@home.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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