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Van het bestuur 
Reizen/bagagevervoer, Open Monumentendag, gebouw: het vreet tijd en dan moet je er even voor 

gaan zitten, zoals nu op een late zomeravond 😊 

 
De ene coronazomer is de andere niet. Was het vorig jaar een droge en zeer zonnige en bijna te 
warme zomer. Nu konden we af en toe de buien wel vervloeken. Toch was deze zomer voor onze 
Heemtuin een betere! Van de pracht van de bloemen hebben we veel langer kunnen genieten dan 
vorige zomer, toen de tuin al gauw over haar hoogtepunt heen was. De regelmatige nattigheid 
gecombineerd met een relatief hoge gemiddelde temperatuur gaf veel expansie. Helaas vonden de 
vele naaktslakken dat ook, waardoor de oogst in onze boerentuin dit jaar nogal tegenviel.  
De open zondagen hebben ruim 700 bezoekers opgeleverd.  
Opvallend was dat ook tijdens de werkochtenden op dinsdag regelmatig wandelaars binnen liepen. 
Beleefbos en Heemtuin blijken wat dat betreft een geweldige combinatie te zijn. Nu nog de 
realisatie van een vast onderkomen. Dat deze weg niet gemakkelijk is hebben we inmiddels wel 
ondervonden. Je bent afhankelijk van fondsen die een dergelijk project willen ondersteunen. We 
zullen proberen om met een eenvoudiger gebouw het maximaal haalbare te realiseren. Wat dat 
betreft wordt het komend najaar een spannende tijd.  
Gelukkig zullen de voorbereidingen voor het Tiny Forest binnenkort in gang worden gezet. De 
leerlingen van VSO 't Korhoen spelen daarbij een belangrijke rol.  
Willy en ik zij overigens zeer verheugd dat we weer een nieuwe secretaris voor het IVN hebben 
kunnen vinden: Frans Besselink zal toetreden tot het IVN bestuur. Welkom Frans! 
Rewert Wolthoff 
Voorzitter IVN Hengelo 
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Natuurwerkdag 2021 
Natuurlijk doet IVN Hengelo ook dit jaar weer mee aan de landelijke natuurwerkdag.  
Zaterdag 6 november gaan we van 9.00 tot 13.00 uur aan de slag in de heemtuin en het 
beleefbos.  
Wat we gaan doen? Alles klaarmaken voor de winterperiode, houtsnipperpaden aanleggen in de 
medicinale tuin, bladruimen, de natte heide verbeteren en zo nog veel meer, want.... in de 
heemtuin en het beleefbos is altijd wat te beleven en veel te doen. 
Meedoen? Je kunt je opgeven via de landelijke website www.natuurwerkdag.nl of rechtstreeks bij 
Herman Mulder of hermanmulder17@gmail.com. Werkkleding en stevige schoenen aan, voor de 
koffiepauze en een heerlijke soeplunch zorgen wij. 
Herman Mulder 
 
 

 
Werkgroep Communicatie 

 
Houd je van ons? Vind je ons goed?  
Like ons dan op Facebook. Tik in: ivnhengelo  
 

We hebben weer een bijzondere zomer afgesloten.  
In de natuur waren er voldoende mogelijkheden en die zijn ook genoeg benut, ondanks de meestal 
korte buien, daar wen je ook weer aan. Voor de tuinbezitters was het hard aanpakken om de niet 
gewenste planten te verwijderen, die hielden wel van dat weer. Jammer genoeg waren de slakken 
niet selectief – ze pakten juist onze mooiste planten.  
Hard is er gewerkt in heemtuin en beleefbos en de vele bezoekers wisten dat te waarderen. 
En nu maar hopen dat de vele overvliegende ooievaars ons mooie nest zien staan. Nog meer 
gezinsuitbreiding is zeker welkom, lees het nestkastverslag in dit nummer. 
Binnenkort is er een bomenwandeling in de wijk Klein Driene en het mooi opgeknapte 
Dekkersveld. Lees er over in dit nummer en let op de juiste tijd in de plaatselijke en digitale media. 
Gelukkig is de vacature van secretaris weer vervuld, het geeft onze voorzitter ruimte om zich voor 
andere IVN-zaken in te zetten.  
Leest u wel eens de vacatures van de Heemtuin door? Wat is nu een dagdeel per week! 
Ook onze werkgroep Communicatie wil graag versterking. Met een leuke groep mensen bespreken 
hoe we nu weer een goed blad in elkaar kunnen zetten. Slechts vier keer per jaar! 
Met een leuke informatiekraam op de kwekersdagen bij Fahner hebben wij het seizoen weer 
afgesloten, het was een druilerige dag maar dat deert tuinliefhebbers niet zo te merken.  
Er waren leuke gesprekken en we hebben veel reclame gemaakt voor de heemtuin en beleefbos 
natuurlijk. Wij proberen het ‘verkoophoekje’ een beetje uit te breiden voor hopelijk volgend jaar 
meer activiteiten voor de kraam. 
Wist u trouwens dat het IVN een goede webwinkel heeft en u daar als lid met korting kunt kopen? 
Ook dat leest u in dit nummer. 
Ria ter Braake 
 

 
 
 
 

Na de druilerige  
kwekerijdagenbij Fahner moesten  

de materialen wel gewassen  
en goed gedroogd 

worden 
 
 
 
 
 

http://www.natuurwerkdag.nl/
mailto:hermanmulder17@gmail.com
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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. 
 
Toch een heel andere zomer dan de twee voorgaande. En dat hebben we gemerkt. Het gras bleef 
maar groeien. Niet bij te houden en helemaal niet omdat we ook nog met wat machinepech te 
kampen kregen. Gelukkig hebben we sinds enige tijd een geweldige klusman. En verder: 

 De wilgenstaken, die de leerlingen van ’t Korhoen langs de beek een meter diep in de 
grond hebben gestoken, liepen allemaal prachtig uit. Twee ervan werden er door vandalen 
uitgetrokken… en toen kwam via via het bericht van Waterschap Vechtstromen. “U hebt 
geen vergunning voor het planten van bomen op de schouwstrook van deze beek.” Om 
een lang verhaal kort te houden: voor 1 december moeten alle Wilgen eruit en wel met 
wortel en al. Daarna volgt ongetwijfeld een controle. Het zij zo. Gelukkig mogen de 
Okkernoot, de Vleugelnoot en de Hazelaars blijven staan. 

 Het twee keer per jaar schonen van deze beek (onderdeel van de waterafvoer van 
Hengelo en in beheer bij het waterschap) zien we steeds weer met lede ogen aan. Veel 
groen moois gaat met groot geweld uit de sloot en van het talud, en wordt gedropt op de 
slootranden. Aan ons de taak die massa op te ruimen. Veel en wat lastig werk, maar dat is 
het spel en zo zijn de regels. 

 Maandag 23 augustus beginnen de scholen weer. De aardrijkskundedocenten van het 
Twickelcollege hadden het plan de eerstejaars tijdens de kennismakingsperiode op 
verschillende plekken in kleine groepen in Hengelo grondboringen tot 1 meter diep te laten 
doen. Vervolgens brengen ze het opgeboorde ‘zand’ met behulp van kleurkaarten op 
naam. Daar werken we natuurlijk graag aan mee.  

 Vooral rond de natuurspeelplekken 
hebben we enkele keren het ‘gras’ 
gemaaid en afgehaald. Ik schrijf 
gras tussen ‘ ’, want het is vooral 
klaver. Verder maaiden we de 
meeste graslanden al een eerste 
keer. De tweede beurt komt in de 
loop van september. Maaien en 
afhalen, niet alles in een keer 
maaien, maar gefaseerd en 
sommige stukken kunnen we al 
een jaar overslaan. Het 
verschralen van de bodem begint 
dus hier en daar al zijn vruchten af 
te werpen. Vandaar al die 
Rapunzelklokjes dit jaar? 

 Via de Slingerbeurs konden we weer een flinke lading bladferment regelen voor voeding 
rond de struiken en bomen in de heemtuin en het beleefbos. Een van ons is bijna wekelijks 
bezig met het stillen van de boom- en struikhonger. 

 De vijf jonge torenvalken hebben we dit jaar niet kunnen laten ringen. De planning van 
betrokkenen liet het niet toe. Volgend jaar vast weer een nest jongen. Deze kast is in trek. 

 Omdat de beheerder van de heemtuinvijver en -poel ermee is gestopt heeft onze 
werkgroep de vijver en de poel voor een deel geschoond om verdere verlanding te 
voorkomen. De kinderen moeten ook de ruimte hebben om in de poel te kunnen vissen. 
Daar zijn de dikkoppen trouwens al van een flink formaat. 

 De stagiaires van ’t Korhoen hebben ondertussen de Zwienenberg afgerond. Na enkele 
vernielingen hebben ze het nu zo gemaakt, dat vandalisme deze insectenrioolbuis (klinkt 
toch niet zo mooi als ‘insectenhotel’) niet meer kan treffen. Een ijzeren hekje, een aantal 
prikkende Meidoorns en een ondoordringbare lading takken was de oplossing. Vlak voor 
het einde van het schooljaar werd de Zwienenberg officieel prijs gegeven aan de 
wandelwereld. Een prachtig informatiebord werd onthuld. Daarop is ook te lezen, dat dit 
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insectenhotel de naam ‘Zwienenberg’ kreeg naar aanleiding van de koninklijke 
onderscheiding, die onze IVN-er Jan Zwienenberg enkele jaren geleden kreeg. Een 
natuurlijk eerbetoon. 

 Verder zijn er twee afvalbakken bijgeplaatst (geleverd door Gildebor, geschilderd en 
geplaatst door onze Korhoenders). Is er weer een picknicktafel vernield en blijft de grote 
heuvel de lievelingsplek van alle kinderen. 

 We zoeken we nog een oplossing voor het op goede maat zagen van de eikenstammen, 
die op de moestuinparkeerplaats liggen. Wie? Die hebben we komende winter nodig voor 
het herstel van een aantal natuurspeelplekken.  

 In de loop van september begint hoveniersbedrijf IdVerde met de aanleg van het Tiny 
Forest in het beleefbos, een bosje in het bos. De aanleg van Tiny Forests is een initiatief 
van het landelijke IVN en wordt gefinancierd door de postcodeloterij en de gemeente. Dat 
gaat vast iets bijzonders worden. Bij de Anninksschool aan de Mussenstraat is ook al zo’n 
intensief educatief bosje vol inheemse bomen en struiken. 

 Oh, niet vergeten: we hebben behoorlijk de handen uit de mouwen gestoken om in de 
heemtuin het ooievaarsnest omhoog te krijgen. Het is gelukt met mankracht, ladders, 
touwen, katrollen en een 6 meter lange steigerpaal, geleend van Noaberbouw. Nu nog de 
ooievaars. Voor de foto’s zie kopij Heemtuin. 

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 
   

 
Werkgroep cursussen 
Er zijn nog geen activiteiten gepland. 
 

 
Werkgroep Educatie 
Er zijn dit jaar tijdens de open zondagen 706 bezoekers geweest waarvan 179 kinderen.  
Weer een mooi aantal!  
De heemtuinmedewerkers geven aan dat de bezoekers welke door de week komen tijdens de 
werkochtenden en avond steeds meer toenemen. Dat is erg fijn!  
In de werkgroep educatie zullen we kijken of we 
hier iets mee moeten gaan doen. De thema’s dit 
jaar waren voorjaarsbloemen, water, eetbare 
planten en vruchten en zaden. De naslagwerken 
lagen klaar, de bordjes mooi bijgewerkt en op het 
huisje zaten relevante infoborden.  
Er komen in het beleefbos veel mensen wandelen 
en we zien in toenemende mate ouders en 
grootouders met (klein)kinderen.  
In de werkgroep educatie zullen we gaan kijken of 
hier nog iets mee te doen valt. 
Het was al met al een mooi heemtuinseizoen, de 
zichtbare kant van het IVN! 
Willy van Diepen 
                 een winderige open dag 
 

 
Werkgroep Heemtuin 
Heemtuin  
De avonden worden al weer korter en woensdag 25 augustus was alweer de laatste werkavond 
van het seizoen. Vanaf 4 september werken we weer op de zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 
12.00 uur en natuurlijk ook op dinsdagmorgen. 
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Een heel natte periode hebben we gehad met soms enorme plensbuien. Je mag aannemen dat 
het nu met de grondwaterstand wel goed zit. Dit seizoen hebben we in ieder geval geen zorgen 
gehad over droogte, zoals de afgelopen twee zomers. 
Voor de meeste planten is het een zegen geweest en de heemtuin heeft er dan ook mooi bij 
gestaan, behalve de moestuin.  
De vele regen en een redelijke temperatuur zorgden voor een grote hoeveelheid slakken die zich 
volop tegoed hebben gedaan aan de jonge planten. En kieskeurig zijn ze niet, behalve de uien 
hebben ze aan alles geknabbeld; sperziebonen, kapucijners, palmkool, venkelknol, wortelen, sla, 
andijvie, pompoen, courgette en de kolen, alles is op- of ernstig aangevreten, dus geen oogst dit 
jaar.  
Demotiverend is het om zelfs de nieuwe aanplant twee dagen later alweer aangetast te zien. Toch 
moeten we blij zijn met de huisjes- en naaktslakken volgens de bioloog die ik hoorde bij Vroege 
Vogels. De slak is een composteerfabriekje, ze eten jong en oud en rottend plantmateriaal maar 
ook schimmels, verteren het en poepen het uit en dat is dus goed voor de grond.  
Volgende week planten we de boerenkool, andijvie en sla, dat zullen ze ook wel lekker vinden. 
 
De Landelijke Slootjesdag van IVN heeft veel bezoekers getrokken. Zo’n 60 kinderen en 80 
volwassenen hebben waterbeestjes gevangen in de poel en goed kunnen bekijken in de glazen 
bakken. Fijn dat deze activiteit weer door kon gaan. 
 

De Heemtuin is 
opgesierd met een 
heus ooievaarsnest. 
Het heeft wat voeten 
in aarde gehad om 
de enorme paal met 
het nest te plaatsen 
en omhoog te krijgen 
maar begin juli is de 
klus geklaard. 
Binnenkort wordt er 
met een hoogwerker 
nestmateriaal (heide) 
in gelegd. Een mooie 
aanwinst en nu maar 
hopen dat er een 
paartje ooievaars op 
landt.  
 

 
 
Belangstelling voor het werken in de Heemtuin? Kom gerust langs op dinsdag- of 
zaterdagmorgen of neem contact op met Anneke de Jong 074-2430387. 
 
 
Over de kruidentuin 
Na meer dan dertig jaar een heemtuin te hebben aangelegd, ontwikkeld en onderhouden aan de 
Landmansweg kregen we de kans in het Weusthagpark een grotere tuin te beginnen.  
De ontwerpers was gevraagd in elk geval de themagebieden (poel, vijver, graanakkers enzovoort) 
in de nieuwe tuin een plaats, en vooral een ruimere plaats, te geven. En zo kreeg ook de 
kruidentuin een nieuwe stek. Femie de Jong beheerde de kruidentuin aan de Landmansweg. Zij 
stopte daarmee eind 2014. Dat was vlak voor de verhuizing naar de nieuwe locatie.  
 
Het ontwerp van de boerentuin, waarvan de kruidentuin een onderdeel is, is Heemtuin Weusthag 
is grotendeels geïnspireerd door de zogenoemde Westfalische Bauerngarten. Jan Zwienenberg 
kwam met dat idee. In Münster vind je in de Botanische Garten van de Wilhelms-Universität een 
mooi voorbeeld van zo’n boerentuin omzoomd door een mooie haag.  
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Een boerentuin is van oorsprong een lapje grond naast de boerderij waar groenten, fruit, kruiden 
en bloemen naast elkaar worden geplant. Kruiden werden al vanaf vroegere tijden verbouwd, 
zowel voor gebruik in de keuken als tegen allerlei kwalen. In de vroege Middeleeuwen werd door 
monniken het assortiment uitgebreid met planten uit het zuiden, zoals lavendel, rozemarijn en tijm. 
De eerste kruidentuinen in onze gewesten waren de kloostertuinen. Daarnaast was het 
vermoedelijk keizer Karel de Grote die bevolen heeft om een aantal gewassen op zijn door het 
hele rijk verspreide landgoederen te verbouwen. Naast groenten ging het ook om heel wat kruiden. 

 
Eind 2014 begonnen we in Heemtuin Weusthag in de kruidentuin, net als in de gehele heemtuin, 
met een volstrekt kaal stuk lemige grond. Dat was het dan. Vier paaltjes met een rood topje 
bakende ons gebied af. Tijdens de landelijke natuurwerkdag in november plantten we met hulp van 
vele gasten (waaronder ambtenaren van de gemeente) de iele beukenhaagstaken. Twente Milieu 
leverde later nog een enorme lading compost. Met een diepwerkende frees mengden we dat in het 
voorjaar van 2015 door de bovenlaag. Daarna konden we beginnen met het planten van de 
kruiden. Enkele daarvan kwamen uit de oude heemtuin, andere werden aangekocht. Paden 
werden aangelegd, waarvan enkele bestraat, nog een pleintje en nog later een boogvormige 
ingang. In het najaar 2015 omzoomden we de kruidenperken met Ilex crenata in plaats van buxus 
(we wisten al van de buxusmotplaag). Helaas sloegen deze niet aan. Waarschijnlijk konden ze niet 
tegen de wateroverlast, waarvan we de eerste jaren veel hinder hadden. Onder meer door 
regelmatig compost en bladaarde op te brengen gaat het nu veel beter. 
Wat betreft de keuze van de te planten kruiden zijn we van onderstaande lijst uitgegaan: 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Levensvorm 
Allium sativum knoflook éénjarig 
Anethum graveolens dille éénjarig 
Anthriscus cerefolium echte kervel éénjarig 
Armoracia rusticana mierikswortel overjarig 
Artemissia abrotanum citroenkruid overjarig 
Artemissia absinthium absintalsum overjarig 
Artemissia dracunculus dragon overjarig 
Borago officinalis Borago éénjarig 
Calendula officinalis goudsbloem éénjarig 
Carum carvi karwij éénjarig 
Coriandrum sativum koriander éénjarig 
Cuminum cyminum komijn éénjarig 
Foeniculum vulgare venkel overjarig 
Helichrysum italicum kerrieplant overjarig 
Hyssopus officinalis hyssop overjarig 
Lavandula angustifolia lavendel overjarig 
Lepidium sativum tuinkers éénjarig 
Levisticum officinale lavas overjarig 
Matricaria chamomilla echte kamille éénjarig 
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Melissa officinalis citroenmelisse overjarig 
Mentha piperita pepermunt overjarig 
Mentha spicata aarmunt of kruizemunt overjarig 
Ocimum basilicum basilicum éénjarig 
Origanum majorana echte marjolein éénjarig 
Origanum vulgare wilde marjolein overjarig 
Petroselium crispum peterselie tweejarig 
Pimpinella anisum anijs éénjarig 
Ruta graveolens wijnruit overjarig 
Rosmarinus officinalis rozemarijn overjarig 
Salvia officinalis echte salie overjarig 
Satureja hortensis bonenkruid éénjarig 
Satureja montana bergbonenkruid overjarig 
Thymus vulgaris  tijm overjarig 

 

 
 
De meeste planten van deze lijst zijn nu te bewonderen in de kruidentuin. 
Kennis hebben we vooral vergaard uit het boek van Jekka McVicar, ‘Alles over kruiden’. 
Marjo Mulder 
 

 
Nestkastverslag 2021 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn de 35 nestkasten van IVN en de Biologische 
Moestuinvereniging gevolgd en onderzocht in ons gebied. Dit broedseizoen hebben zeven 
verschillende vogelsoorten gebruik gemaakt van 21 nestkasten. Een bezettingsgraad van 60%, net 
als vorig jaar. De destijds drie extra geplaatste torenvalkkasten zijn niet meegerekend, omdat een 
valkenpaartje namelijk een territorium heeft van circa 1 km2. Die zullen altijd leeg blijven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KAST BEZET DOOR Beleefbos Heemtuin Moestuin 

Pimpelmees 1 1 4 

Koolmees 5 1 2 

Bonte 
Vliegenvanger 

1   

Kauw  1  

Torenvalk   1 

Holenduif 1 1  

Winterkoning  2  
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De Bonte Vliegenvanger is een Afrikaanse zomergast die in april terugkeert naar het Beleef-bos. 
Hij moet voor een nestkast concurreren met de Koolmees, die al enkele weken eerder geschikte 
nestkasten bezet, die ook door de Vliegenvanger gewild zijn. Vanwege de vele nestkasten met een 
vlieggatdiameter van ca. 32 mm heeft hij ook dit jaar weer succesvol gebroed. 

 
Het Torenvalkpaar had voor het 5e 
keer een succesvol broedsel, nu met 
vijf jongen. Voor het ringen waren we 
dit jaar net een week te vroeg en 
daarna kon het wegens een overvolle 
ringagenda van onze vaste ringer 
helaas niet meer ingepland worden.  
 
 
Torenvalk – foto © Walter van Dijk 
 
In vijf jaar tijd heeft het valkenpaar, 
dat altijd bij elkaar blijft, 25 jongen 
grootgebracht. Een groot succes 
voor een kwetsbare vogelsoort op de 
Rode Lijst. En een plaag voor de 
veldmuizenpopulatie. 
 
 
 
 
 
 
 
Torenvalk – foto © Gerrit ter Haar 

 
 

 
 
 
Een paartje Kauwen bezet jaarlijks de steenuilkast 
langs de Heemtuin.  
 
De Winterkoning bezette de twee nestkasten in de 
duikers van de Houtmaatleiding. De kasten zijn 
ontworpen voor de Grote Gele Kwikstaart, maar die 
vindt de beekbiotoop blijkbaar niet geschikt genoeg.  
 
De Holenduif (die vroeger Bosduif werd genoemd) 
broedde in de bosuilkast in het Beleefbos en de 
Heemtuin. Het aantal paartjes bedraagt nu twee. 
 
 
 
 
Holenduif – foto © Walter van Dijk  

  
Bij de nestkastinspectie medio augustus bleken de meeste broedsels succesvol te zijn geweest; in 
enkele nesten lagen soms nog een of twee niet uitgekomen eitjes. Eén paartje Pimpelmezen 
betrok een educatieve nestkast (nr. 1) bij het Infohuisje van de Heemtuin, maar het broedsel 
mislukte helaas. Vier jongen lagen gemummificeerd in het nestje.  
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Als laatste bijzonderheid is vermeldenswaard dat in twee halfopen nestkasten in het Beleefbos de 
Kleine Bosmuis heeft gehuisd. 
 
De nestkastresultaten worden ook landelijk geregistreerd in de databank van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Veranderingen 
in aantallen broedvogels zijn vaak voor een deel te verklaren met gegevens over het broedsucces 
van die soorten.  
 
André van den Berg 
Twentse Vogelwerkgroep / Sovon 
 

 
Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag  
Zaterdag 3 september 2021: 
De vakantie is voorbij en dat betekent weer een fris begin maken met de werkzaamheden in het 
Weusthagpark. Het worden al weer de laatste vier maanden van 2021. En nu maar hopen dat de 
Covid-maatregelen gaan verdwijnen evenals het virus zelf. In ieder geval hebben we dit jaar de 
draad weer weten op te pakken.  
We zijn verder gegaan daar waar we gebleven waren. Namelijk aan de zuidzijde langs het pad en 
beek van de Houtmaatvijver. Het ‘opschonen’ van de randen van de wilde braam. Deze plant zorgt 
ervoor dat de zon niet meer de bodem kan bereiken waardoor de variatie aan planten afneemt. 
Niet een echt fijn karwijtje door de stekels maar ook dient de plant met wortel en al uit de bodem 
gehaald te worden, om te voorkomen dat we volgend jaar weer opnieuw moeten schonen. En ha, 
Ine gaf aan dit werkje niet zo leuk te vinden. Wat ik heel goed kan begrijpen hoor. 
Daarop hebben we twee teams gevormd. Eén groep van drie ging aan de slag met de zeis in het 
Beleefbos en de andere groep van vijf, langs het pad en de beek. Op deze wijze kon iedereen zijn 
bijdrage leveren.  
En uiteraard was er om 10.30 uur, onder toen nog een bleek zonnetje, de koffie met roze koeken. 
En het eerste resultaat van het rooien werd al duidelijk zichtbaar. Erg motiverend mag ik wel 
zeggen. Na de pauze toch een hele hoek kunnen vrijmaken van de braam. En hebben Ine, Els en 
Carel nagenoeg al het hoge gras voor hun voeten weten weg te maaien. Top! 
Helaas hebben we niet de verdwenen wegwijsbordjes gevonden. Het was zeker weer een 
gezellige zaterdagochtend waarin we hard gewerkt hebben gewerkt. Met later toch een heerlijk 
zonnetje als beloning. Het zal voorlopig de laatste keer zijn op deze locatie. Want er is nog zo veel 
te doen in het grote gebied dat het park omvat. En hoop dat we weer mogen rekenen op en mooie 
opkomst.  

 
De wilde braam. Bron Wikipedia 
Bramen zijn overal in de wereld geïntroduceerd.  
Met name in Zuid-Afrika gelden deze exoten als onkruid. 
Ook in Nederland worden bramen soms als onkruid 
gezien. Wanneer bramen de ruimte krijgen, 
overwoekeren ze snel veel ruimte. Dit verschijnsel wordt 
ook wel ‘verbraming’ genoemd. 
De braam vermeerdert zich door zaad, wortelstekken, 
zomerstekken en afleggen. De top van eenjarige 
stengels kan, als deze de grond raakt, gaan wortelen. 
Van de braam zijn er diverse rassen. Om de eigenschap 
van de moederplant te behouden dienen deze door 
vegetatieve wijze te worden vermeerderd. Sommige 
stekelloze rassen geven echter nog wel gestekelde 
wortelopslag. 
 
Over een maand gaan we op een nieuw stekkie  aan 
de slag. 
Peter Leeuwerink 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afleggen_(planten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ras_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)
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Bomenwandeling Klein Driene 25 september 2021  
De afgelopen jaren is er met veel inzet gewerkt 
aan de herinrichting van het centrale groenvlak 
in deze wijk, dat nu Dekkersveld genoemd 
wordt. 
Hier zijn prachtige borders gekomen en een 
groep van 9 appelbomen, die door Gerrit 
Haverkamp zijn uitgekozen (zie foto). 
Op zaterdag 25 september is er in de wijk een 
manifestatie onder de naam burenfeest. 
Er is dan ook een bomenwandeling onder 
leiding van Gerrit Haverkamp en Jan 
Zwienenberg namens de KNNV, IVN en 
Dendrologische Vereniging. 
Het exacte tijdstip is nog niet bekend. 
Deze komt ongetwijfeld in een van de 
plaatselijke bladen. 

Jan Zwienenberg  
 

 
Bomen in de heemtuin 
Malus domestica (consumptieappel) 
Links voor de ingang van de Heemtuin staan twee appelbomen, die ik vanaf april 2021 regelmatig 
bezocht heb en op foto heb vastgelegd. Voor een appel was ik te laat. 
Veel mensen volgen het jaarlijks weerkerende proces van boomknop naar bloem en dan naar 
appel niet bewust. 
Hierbij wat aanvullende informatie, aan de hand van zes genummerde foto’s, om dit proces beter 
te begrijpen. 
 

1. In april start de bloei van (sier)appels. Eerder 
bloeiden de kersen en peren al. De jonge 
bladeren en bloemen komen uit de boomknoppen 
en worden gevormd met behulp van 
voedselvoorraden uit het vorige jaar, die de boom 
opgeslagen heeft in de wortels en stam. 
2. Uit deze knop aan een zogenaamd kortlot 
komen bloemen en bladeren. De appelbloemen in 
knop zijn altijd roze of rood en kleuren later naar 
wit. De combinatie van bloemen met aan de voet 
bladeren zorgt ervoor dat de uitlopende bladeren 
al snel de bloemen kunnen voorzien van suikers 
voor de nectar en later de kunnen helpen bij de 
vruchtvorming. 
3. Bijna alle appelbomen hebben een andere 
appelboom in de buurt nodig om vruchten te 
kunnen vormen. Deze andere boom moet dan wel 
tegelijk bloeien. Bijen zorgen er voor dat er over 
en weer bestuiving plaatsvindt. Dit noemt men 
kruisbestuiving. Ik weet niet welke cultivar hier 
staat. Het zou ook nog een appelboom kunnen 

zijn, die zichzelf kan bestuiven. Voor de bijen zijn de bloemen een goede nectarbron (25 – 50% 
suiker) en stuifmeel is ook voldoende aanwezig. 

4. Op deze foto zijn de verschillende stadia van bloei goed te zien, dus van bloei tot (bijna) 
uitgebloeid. Bij een appelboom bloeien niet alle bloemen tegelijk. Dit is een goede strategie bij 
slecht weer of een late nachtvorst. 
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Niet elke bloem wordt straks een appel. Gemiddeld ligt dit tussen de 5 en maximaal 10%. In de 
maand juni worden de kleine appels en appels met te weinig zaden afgestoten door de boom 
(vruchtrui). Zo krijgen de anderen meer ruimte en energie.  

5. Eigenlijk is een appel niet meer dan een transportmiddel voor de zaden, die goed beschermd 
liggen in het perkamentachtige klokhuis. De appel ontstaat door de uitgroei van de 
bloembodem en bestaat vooral uit water. (De foto komt van de appelbomen op het 
Dekkersveld in Klein Driene.) 

6. De vruchtvorming kost de boom veel energie. Deze gaat onder andere ten koste van het 
onderhoud van de wortel. Als de vruchten bijna gerijpt zijn, gaat de boom de knoppen voor het 
volgende jaar vormen. In een knop zijn de bloemen en bladeren op miniformaat aanwezig. De 
boom bepaalt dan, 9 maanden vooruit, in hoeveel knoppen bloemen komen. Mocht de winter 
of voorjaar hiertoe aanleiding geven, kan de boom de inhoud van de knop nog aanpassen. 

 
Jan Zwienenberg 
augustus 2021 
 

 
Natuurmomentje 
Het heeft iets van een verslaving  
Ik ben vast niet de enige die kennis heeft gemaakt met de app Obsidentify.nl. Zelf had ik de app 
Plantnet op de telefoon, daarmee kun je ook in het buitenland planten herkennen door deze te 
fotograferen. Daarnaast nog een app voor vlinders, paddenstoelen, kevers en vliegen. Tot ik voor 
mijn vakantie kennis maakte met Obsidentify. Deze app werkt toch wel enorm verslavend . 
Gelukkig deelt mijn vriendin een aantal van dezelfde hobby’s. Dus op Texel en in Drenthe allerlei 
natuurgebiedjes bezocht, zij speurend naar vogels en ik kijkend naar alles maar voornamelijk 
planten. Planten hebben het voordeel dat ze stilstaan en gemakkelijk zijn te fotograferen met de 
telefooncamera.  
Het mooie van Obsidentify is dat je na tien waarnemingen gedwongen wordt een account aan te 
maken, deze is gekoppeld aan Waarneming.nl. Je draagt dus niet alleen bij aan de landelijke 
database, krijgt ook nog eens badges voor de bijdragen die je levert maar bovenal kun je de eigen 
kennis verrijken. Nadeel is wel dat wij nu soms gemiddeld één kilometer per uur lopen, bij langere 
afstanden spreken we af de camera en verrekijker thuis te laten. 
Maar een mooie foto maken van een plant met een telefooncamera valt nog wel tegen, laat staan 
het fotograferen van vogels of vlinders. Dus heb ik mij na de vakantie maar eens een beetje 
verdiept in een goede spiegelreflexcamera, dat valt qua prijs aardig tegen en je krijgt weer het 
gesleep met lenzen.  
Op zondag 11 juli was ik gastheer tijdens de open zondag van de heemtuin. Daar liep een 
mevrouw met een systeemcamera van Sony. Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik naar haar 
ervaringen met de camera, of je daar een beetje handig foto’s mee kunt maken. Ze bleek als 
hobby het fotograferen van libelle-gezichtjes te hebben. Van drie meter afstand maakt ze een foto 
van een libelle en liet het resultaat zien. Geweldig! En het is een betaalbare camera, dus zelf ook 
één gekocht. 
En sinds die tijd ben ik er maar druk mee. Foto’s maken in de achtertuin, in natuurgebiedjes en in 
de kruidenweide en de heemtuin. Op de website van Waarneming.nl zag ik dat meerdere mensen 
foto’s hebben gemaakt in de kruidenweide, heemtuin en beleefbos. Ook andere heemtuinen staan 
specifiek vermeld, voor deze drie gebieden heb ik nu een formele status aangevraagd. Dat maakt 
het mogelijk de kruidenweide te monitoren en wat extra reclame voor beleefbos en heemtuin lijkt 
mij ook mooi meegenomen. 
Op internet kwam ik een prachtig artikel tegen over natuuronderzoek in eigen tuin:  
 
 
 
 
 
 
 
Albert Becker 
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TIP 
De leukste cadeaus vind je in de IVN-webwinkel! 
Als IVN-lid krijg je altijd 10% korting in de IVN-webwinkel.  
Gebruik kortingscode IVN-LID-1202 en klik op toepassen. 
 

 
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 Verftuin, 1 dagdeel per week 
2. Vrijwilliger voor het mede verzorgen van onze Kweekhoek ,1 dagdeel per week 
3. Vrijwilliger voor het verzorgen van de Medicinale tuin, 1 dagdeel per week 
4. Vrijwilliger voor het onderhouden van onze vijver en onze poel, 1 dagdeel per week 

 
 
 
 

A G E N D A  
 

september  za 25 Bomenwandeling Klein Driene  
Voor startplaats en starttijd zie de plaatselijke en digitale media  
 

november za 6 Landelijke natuurwerkdag in de heemtuin van 9.00 – 13.00 uur 
Zie oproep op pagina een en twee van dit nummer 
 

 
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 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: 
Marijke Starke, Eindhoven 
Clementine Maathuis, Hengelo 
Lucinde Hesselink, Borne 
 
Afmeldingen: 
Dick Stienstra, Hengelo 
 
Om privacy reden worden hier geen adressen meer 
vermeld.  
 

 
 

Het volgende DigiDuizendblad verschijnt half december 
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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