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Van het bestuur 
Het gaat er nu toch van komen! 
Met het afgeven op 3 augustus jongstleden van de omgevingsvergunning - onder voorbehoud van 
de gebruikelijke zes weken ter inzage leggen - voor ons Natuurcentrum Weusthag, kunnen we 
toch bijna aannemen dat we eindelijk onze lang gekoesterde wens voor een eigen gebouw in 

vervulling zien gaan. In bijgaande foto zie 
je de maquette die onze architect Thijs 
Mulder had gemaakt voor de zeer 
geslaagde Dag voor het Gebouw op 12 
juni (zie voor verslag elders in dit 
nummer). In overleg met architect en 
constructeur zullen we in de komende 
maanden hopelijk met vele 
vrijwilligershanden het bouwplan 
aanpakken. Schroom wat dat betreft niet 
om je praktische kennis bij ons aan te 
geven als je mogelijkheden ziet om in dit 
bouwplan mee te doen of dat je in je eigen 
familie- en/of kennissenkring helpende 
partijen weet te vinden.  
Uiteraard is ons netwerk met de 
subsidiërende instanties en de hulp van 

bijvoorbeeld Stichting De Slinger ook voorhanden, maar we kennen niet iedereen en maken graag 
gebruik van jullie hulp. Laten we proberen om met inzet van velen dit prachtige resultaat tot een 
goed einde te brengen! 
Rewert Wolthoff, voorzitter IVN 
06-54278197 
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Algemene ledenvergadering d.d. 25 mei 2022 
Terwijl het gebak al klaar stond om genuttigd te worden opende Rewert de Algemene 
ledenvergadering van 2022. Aanwezig waren vijftien leden en er waren twaalf afmeldingen. 
Allereerst werden de standaard agenda onderwerpen zoals Verslag vorige ALV, Mededelingen, 
Ingekomen stukken en Verslag bestuur en werkgroepen behandeld. Vervolgens gaf onze 
penningmeester een overzicht van de financiële situatie. Door een goed financieel beheer zijn we 
een financieel gezonde organisatie hetgeen een goede basis vormt voor de komende 
investeringen voor het te bouwen Natuurcentrum. De begroting voor dit jaar werd daarna 
goedgekeurd en werd de penningmeester decharge verleend. 
Per 1 januari a.s. wordt de contributie voor zowel de Hengelo- als de landelijke leden met € 1,- 
verhoogd en zal dan € 25,- bedragen. Huisgenoten betalen de helft, donateurs minimaal € 15,-. 
 
Sinds november 2021 is het bestuur weer compleet na het aantreden van onze nieuwe secretaris 
Frans Besselink. Rewert heeft zich bereid verklaard nog een nieuwe periode van drie jaar 
beschikbaar te zijn als voorzitter en Willy zal naast haar functie als penningmeester ook de rol van 
vertrouwenspersoon gaan vervullen. De vergadering 
gaat akkoord met deze benoemingen ook al wijkt de 
herbenoeming van Rewert af van de standaard 
verlengingstermijn. Niettemin zal de komende drie jaar 
gezocht moeten worden naar opvolgers voor zowel de 
voorzitter als de secretaris. 
Dit jaar kent onze afdeling zes jubilarissen waarvan er 
drie tijdens de ALV zijn gehuldigd. Het geserveerde 
gebak smaakte daardoor nog beter.  
In het kader van zijn inwerken had Frans ons 
Huishoudelijk Reglement kritisch bekeken en van de 
nodige opmerkingen en correcties voorzien. Tijdens de 
ALV zijn deze door hem toegelicht en is de ALV akkoord gegaan met de correcties. Het 
aangepaste HR staat inmiddels onder ANBI op onze website. 
Na een toelichting op de stand van zaken in de Heemtuin en de bouw van ons Natuurcentrum 
werd de vergadering na de rondvraag door Rewert afgesloten. Voor een uitgebreidere 
verslaggeving van deze ALV wordt verwezen naar onze website. 
Frans Besselink, secretaris 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
Natuurwerkdag 2022 
Zaterdag 5 november doet ook ons IVN Hengelo weer mee aan de landelijke natuurwerkdag. Van 
9 tot 13 uur zijn we actief in onze heemtuin en ons beleefbos in het Burgerpark het Weusthag. 
Zoals elk jaar zijn er weer veel verschillende natuurklussen te doen: bladruimen, alles winterklaar 
maken, het middenplein afronden met onder andere de voedselplanten, boomsnippers 
aanbrengen in de medicinale tuin, de bankcirkels en bij de bijenstal, zwerfvuil opruimen, 
natuurspeelplekken onderhouden enzovoort.  
Wij zorgen voor koffie/thee/frisdrank met wat lekkers en om 13 uur weer voor een heerlijke soep.  
 
Dus… geef je op en doe mee. Opgeven kan via hermanmulder17@gmail.com of vanaf  
1 september op de site van de natuurwerkdag https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus (kies: 
Overijssel/Hengelo/IVN Hengelo Heemtuin en Beleefbos Weusthag). 
Herman Mulder 
coördinator Natuurwerkdag 

https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/anbi-hengelo-incl-huishoudelijk-reglement
https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/jaarverslagen-en-alv
mailto:hermanmulder17@gmail.com
https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus
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IVN Oldenzaal-Losser e.o. organiseert een cursus over spinnen en hun boeiende 
eigenschappen op zaterdag 15 oktober van 10.00 – 17.00 uur 
 
Voor meer informatie klik op deze link https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-
eo/activiteiten/cursus-over-spinnen 
 
 

 
Werkgroep Communicatie 
  
Houd je van ons? Vind je ons goed of leuk? 
 
Like ons dan op Facebook. Tik in: 
https://www.facebook.com/ivnhengelo.nl 
Bezoek onze website www.ivn.nl/hengelo  
of ons op Instagram www.instagram.com/ivnhengelo  
 

 

Werkgroep Beleefbos  
Deze werkgroep is het hele jaar door wekelijks aan de slag, in elk geval op dinsdagmorgen van  
9 -12 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. 

 
Het is soms een komen en gaan in deze werkgroep, en wel beide in positieve zin. Oscar lijkt dan 
toch echt bij een hoveniersbedrijf aan de slag te kunnen. Peter is ook op koers richting een andere 
baan. Eddy is een nieuwe ‘aanwinst’ voor ons beleefbosteam en Richard komt ons opnieuw 
versterken, en wel letterlijk en ‘figuurlijk’.  
We zijn naast onze klussen in het beleefbos (slootbagger opruimen, prullen opruimen en 
prullenbakken legen, maaien en hooien) vooral bezig geweest met fase-2 van de verfraaiing van 
de heemtuin. Dan gaat het vooral om de twee grote plantenbakken op het middenterrein. De 
eerste was in juni al bijna klaar. Het goede nieuws is dat vrijwel alle planten daarin het goed doen. 
Alleen drie van de vijf jonge taxussen haalden het niet. Met het erg warme weer van de laatste tijd 
had deze bak wel extra aandacht nodig. De afgelopen maanden is ook de tweede bak (na heel wat 
tegelknippen en zand kruien) klaar voor het inplanten. Dat doen we in de hopelijk nattere 
najaarsmaanden. Een klein deel van deze bak is gereserveerd voor stoep- en stadsplantjes (ook 
zo benieuwd?) en de rest voor inheemse voedselplanten. Dat belooft wat!  
Ook zijn we weer vaak in de heemtuin bezig geweest: 

- een van ons gaat het beheer van de Vlinder- en insectentuin op zich nemen; hij heeft een 
mooi plan en de eerste contouren zijn al zichtbaar 

- de verschillende hagen zijn weer gesnoeid 
- de poort van de heemtuin staat weer in het gareel 

https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/activiteiten/cursus-over-spinnen
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/activiteiten/cursus-over-spinnen
https://www.facebook.com/ivnhengelo.nl
http://www.ivn.nl/?hengelo
http://www.instagram.com/ivnhengelo
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- bij de poel, zo populair bij kinderen, komt een vlonder. 
- het ooievaarsnest hebben we iets rechter op kunnen zetten… misschien stimuleert dat een 

woningzoekende ooievaar tot het kraken van ons nest, welkom! 
Voor de 50 zware betonnen U-profielen, die een van ons wist te regelen, was gelukkig de 
aanhanger van de aannemer (Kotteman uit Borne) beschikbaar. Twee keer rijden vanaf het 
Carmelcollege in Denekamp en zie daar: 25 in de heemtuin (definitieve plekje volgt nog) en 25 in 
het beleefbos (ook op een voorlopige plek). 
Gelukkig is onze veelgebruikte meesterknecht weer de oude, ik bedoel onze aanhanger. Een 
nieuwe as, nieuwe banden, nieuwe bodem, twee scheurtjes gelast en de velgen ‘verzilverd’. Hij 
kan weer aan het werk. 
Helaas is er ook weer ander nieuws. Fikkie stoken 
in het beleefbos terwijl het extreem droog is en 
een van de picknicktafels leek kapot gedanst. 
Gildebor zorgde spontaan en los van deze 
dansparty voor een mooie, nieuwe en vooral 
stevige picknicktafel tegenover de 
kruipbuisheuvel. 
En inderdaad, het was en is nog steeds warm, erg 
warm. Gelukkig hebben we toch goed kunnen 
doorwerken. Het maaien en hooien ligt wat achter 
op het schema, maar dat heeft zijn redenen.  
De afwatering in het Tiny Forest hebben de 
stagiaires van VSO ’t Korhoen verbeterd. En hun 
school schonk ook 5 prachtige Kleinbladige 
winterlindes. Ze staan op het voorplein. Met een ervan gaat het wat minder. Emmers water moeten 
daar naartoe. 
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: Paddenstoelencursus  

De paddenstoel is een prachtige verschijning in 

onze tuin, park of bos. Maar wat is een 

paddenstoel eigenlijk?In september organiseren 

de groene verenigingen Nivon, IVN en de KNNV 

een cursus over dit bijzondere vruchtlichaam van 

schimmels in de natuur. 

Wat doen paddenstoelen in de natuur? Welke 
functie hebben ze? Wat is de ecologische rol 
van de paddenstoel? De cursus gaat tevens 
over de bouw en vorm van verschillende 
paddenstoelen en verder komt de manier van 
sporenvorming aan de orde.  

De cursus gaat niet over het al dan niet eetbaar zijn van paddenstoelen. 
 
De cursus bestaat uit twee theorieavonden op dinsdag 6 en 13 sept, van 19.30- 21.30 uur in het 
Nivoncentrum, Lodewijkstraat 1 (hoek Berfloplein). En een excursie op zaterdagochtend 10 
september (of een latere zaterdag als het nog te lang droog blijft) op een nog te bepalen plek. 
De kosten zijn € 15,- voor leden en € 20,- voor niet-leden. Deze moeten voor aanvang van de 

cursus overgemaakt worden op bankrekening: NL93ASNB0707236479 ten name van                

BW van Limburg Stirum onder vermelding van Natuurcursus te Hengelo.Opgave en informatie bij 

Marjo Mulder, tel. 074-2773273 of per e-mail: marjomulder23@gmail.com 

Cursusgroep KIN van de KNNV, IVN en Nivon Hengelo 

mailto:marjomulder23@gmail.com
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Werkgroep Heemtuin  
De afgelopen zeven maanden worden door meteorologen gekenschetst als te warm en te droog. 

In maart werd al geconstateerd dat er een vroeg neerslagtekort was ondanks een natte februari 

maand. Vijf maanden op rij is er niet of onvoldoende regen gevallen en was het voor de tijd van het 

jaar te warm (behalve april) en te droog.  

Dit heeft gevolgen voor begroeiing in de tuin. Vooral in de moestuin was te zien dat zaden moeilijk 

of niet kiemden (met name wortelen), uien zich te weinig ontwikkelden en jonge planten als 

(boeren)kolen eigenlijk stil staan in de groei. Soms is er gesproeid, vooral de nieuwe aanplant en 

worden de poel en de vijver regelmatig bijgevuld. Nu maar hopen dat er de komende weken 

regelmatig een bui valt om de natuur weer iets te herstellen. 

 

Met de hulp van de werkgroep beleefbos is de verfraaiing van het middenplein zo goed als klaar. 

Gelukkig is de beplanting in het eerste deel aangeslagen en kan het tweede deel, voor 

stoepplantjes en eetbare planten, ingepland worden. Nu wordt gewerkt aan een beplantingsplan. 

Het was een enorme klus, het breken en stapelen van heel, heel veel stoeptegels en dakpannen. 

Chapeau voor de werkgroep beleefbos!  

Er staan weer bijenkasten in de heemtuin en daar zijn we heel blij mee. De kasten zijn van imker 

Henny Pierik.  

Anneke de Jong 

 

Activiteiten agenda Heemtuin - Beleefbos: 

3 september  Uitje voor vrijwilligers 

Oktober  Najaarsoverleg 

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

 

 
Verslag zondag 12 juni 2022 Slootjesdag en dag voor het natuurcentrum 
Dit is een verslag van de speciale open zondag van de heemtuin afgelopen 12 juni. Speciaal 
omdat het niet alleen een normale open zondag was, maar ook de landelijke slootjesdag. En nog 
specialer omdat we ook de plannen voor het nieuw te bouwen natuurcentrum presenteerden. Dit 
ging gepaard met een publieksactie, zoals we die nog niet eerder hadden georganiseerd op deze 
locatatie.. 

 
Gelukkig was het deze zondag mooi weer, zonnig maar niet te warm. Veel families kwamen op de 
slootjesdag af, het zoeken naar diertjes in de poel was zoals altijd een groot succes. Onze 
vrijwilligers hadden er de handen aan vol! Dit jaar kon je ook schepnetten bij het strandje in het 
beleefbos, daar stond scoutinggroep St. Christoffel klaar om te helpen. 
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Er waren zeker ook belangstellenden die gekomen waren voor alle andere activiteiten die er op het 
programma stonden. In totaal hebben we ongeveer 250 bezoekers geteld. Op het gras voor de 
ingang van de heemtuin stonden marktkramen, waar verschillende Hengelose organisaties en 
natuurclubs informatie gaven over hun werkzaamheden. Achterin de heemtuin waren ook de 
imkers en een vrijwilliger van de Twentse Vogelwerkgroep aanwezig om de bezoekers te 
informeren over de aanwezige bijen en vogels. Enkele mensen deden mee aan de rondleidingen 
door de heemtuin. Leuk was ook de hoogwerker van Gildebor, waar kinderen even mee op en 
neer mochten. 

 
Er liepen ook twee artiesten (een struisvogel en een natuurvrouwtje) rond door de heemtuin en 
beleefbos om de boel te verlevendigen. 
Daarnaast waren er nog verhalenvertellers en Franky’s ijskraam. En konden mensen zelfgebakken 
cake en bloemenmuffins kopen bij de koffie/thee/limonade. En pannenkoeken! Ook waren er 
heemtuinplanten te koop. We hadden zelfs de mogelijkheid met pin te betalen! 
Eigenlijk teveel om op te noemen (of heb ik dat net gedaan …?) 
 
Al met al een prachtig programma. Je zou bijna vergeten waarom dit alles was georganiseerd: 
Geld en aandacht voor het nieuw te bouwen natuurcentrum. De plannen voor dit gebouw liggen 

ten tijde van schrijven bij de gemeente voor de vergunningenprocedure. Heel spannend allemaal. 
Op deze speciale zondag hebben we ongeveer 750 euro opgehaald voor het aankleden van de 
nieuwbouw. Maar belangrijker nog is de bekendheid die het oplevert voor de heemtuin en onze 
nieuwbouwplannen. 
 
Bij deze wil ik alle (24!) IVN vrijwilligers die geholpen hebben bij deze dag ontzettend bedanken. 
En natuurlijk alle externe vrijwilligers en Twents Noabers fonds. Rewert, Gerna en ik hebben ons 
best gedaan een mooi programma samen te stellen, maar het slagen daarvan is natuurlijk geheel 
afhankelijk van de inzet en enthousiasme van de vrijwilligers. Het was een geslaagde gezellige 
dag! 
Mirthe Korthorst 
Heemtuin commissie 
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Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag  
Ons maandelijks onderhoud in ’t Weusthagpark, stond in het teken van de Slootjesdag van zondag 
12 juni. Tevens was het de laatste ochtend voor onze welverdiende vakantie. Op onze vaste tijd 
van 9.30 uur, verzamelden we ons bij de ingang van de Heemtuin. Nadat we hadden bijgepraat na 
een maand elkaar niet gezien te hebben, valt er veel aan elkaar te vertellen.   
 
Voorstel was om onze Heemtuin en Speelbos ‘gereed’ te maken voor de ontvangst voor hopelijk 
vele gasten op die dag. Echt een topdag in ons toch al drukke programma als IVN. En speciale 
aandacht gaat deze dag ook uit naar onze nog te bouwen onderkomen. Het laten zien van ons 
pand, maar ook voor het ophalen van sponsorgeld. En hopelijk starten we met de bouw ervan na 
de zomervakantie.   
 
Na het maken van de taakverdeling en van groepjes gingen we aan de slag. De maaier werd uit de 
schuur gehaald, er werd gezeisd in de sloot van het Beleefbos en ons eigen gemaakte ‘ferment’ 
(hieronder meer) werd verplaatst vanuit het Beleefbos naar onze nieuw aangelegde hoge border. 
Nabij de ingang werden de struiken bij gesnoeid zodat onze ingang weer vanaf de brug beter 
zichtbaar was. En tsja er werd ook zand gehaald door Peter en Kees. Mmmm het zand hoefde 
gelukkig niet van ver te komen. Maar wat bleek halverwege de rit, dat de band van de aanhanger 
leegliep. Dan maar onverrichte zaken terug naar de basis. En het zand dat Lourens had geregeld 
voor de week erop zou dan ook moeten wachten. Een flinke tegenvaller dus.  
 
Het mooie (opnieuw) weer was ons weer gunstig gestemd. En tijdens onze iets langere pauze 
kwam Thea haar heerlijke baksels brengen. Thea super dank dat je lang voor ons in de keuken 
hebt gestaan. En dat je toch even bent geweest, om samen een bakkie te drinken.   
Na de pauze weer aan het werk zodat we ons werk wat we hadden achtergelaten, af te ronden. 
Het riet uit de bermen van de sloot bij elkaar harken. En de sloot was weer prachtig zichtbaar hé 
Ine. En hoe gaaf is het dat langzaam kabbelende water toch zo helder is. Ik zie de kids al voor me, 
dat ze genieten van z’n stukje natuur om de hoek van waar je woont. De vijver in de Heemtuin lag 
er weer top bij zodat de kinderen zo weer kunnen scheppen en vissen naar salamanders en veel 
wat leeft. Een loepje, een doorzichtige bak en een wit vel papier eronder. Zo kan iedereen zien wat 
men vangt om uiteraard het later weer terug te zetten.   
 
Nadat we ons gereedschap hadden schoongemaakt en opgeborgen in onze container wensten we 
elkaar een fijne vakantie toe. Ik wil dan ook iedereen bedanken die na de vervelende coronatijd 
weer op de zaterdagen actief wilde zijn in ons mooie Weusthagpark. Fraai gelegen tussen de 
Hengelose es en de Vossenbelt. Tot september dan maar weer. 
Peter Leeuwerink  
 
Ferment, compost en humus: 
Ferment: tijdens het proces zorgen schimmels, bacteriën en gisten (zogenoemde micro-
organismen) ervoor dat er drie dingen aan een product veranderen: de smaak, het uiterlijk en de 
geur. De micro-organismen breken de onderdelen waar voedsel uit bestaat op, waardoor het eten 
makkelijker verteerbaar wordt. In een warme en vochtige omgeving werken de micro-organismen 
het best.  
Vaak wordt humus vergeleken met het begrip compost, dit is echter niet hetzelfde. Humus ontstaat 
namelijk ná het composteerproces. Pas als het compost ontbonden is tot donker organisch 
materiaal spreken we van humus. Humus is een sponsachtige stof in de bodem die vooral 
gebaseerd is op koolstof. 
 

 
Natuurbeleving 
Bij de zogenoemde potloodbrug over de beek in de wijk Slangenbeek huist al lange tijd een tiental 
‘wilde’ eenden. Sinds enkele maanden hebben ze gezelschap van een grote witte gans. Elke dag, 
als ik over deze brug fiets, geniet ik weer van dit grappige gezelschap.  
Zijn dieren zo veel inclusiever dan mensen? 
Herman Mulder  
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Broedsucces Torenvalken Hengelo! 
In 2015 werd een nieuwe nestkast voor Torenvalken 
geplaatst in de bosrand van het Beleefbos. Het Beleefbos 
aan de Van Alphenstraat maakt samen met de hier 
gelegen Biologische moestuin en de Heemtuin onderdeel 
uit van het Weusthagpark. Het plaatsen van de nestkast 
voor Torenvalken was een samenwerkingsinitiatief van 
IVN Hengelo, de Biologische Moestuinvereniging Hengelo 
en Gildebor/gemeente Hengelo.  
De landelijke aantallen torenvalken nemen helaas sinds 
1960 steeds verder af, met kleine tijdelijke oplevingen in 
veldmuisrijke jaren. Steeds intensiever grondgebruik 
maakt grote delen van het boerenland inmiddels 

ongeschikt voor Torenvalken: er is onvoldoende voedsel. Maar hier in het Weusthagpark heeft hij 
het reuze naar zijn zin! 
In 2016 bleef de Torenvalkkast onbewoond, maar in het voorjaar van 2017 was het raak! Een 
paartje Torenvalken streek neer in het Beleefbos en nam intrek in de nestkast. Ze brachten dat 
jaar vijf gezonde jonge Torenvalken groot. In de jaren 2018 en 2019 bracht het paartje 
Torenvalken ieder jaar in de kast vier jongen groot. In 2020 troffen we maar liefst zes gezonde 
jonge Torenvalken aan dankzij een goed muizenjaar! In 2021 waren er vijf jongen.  
Afgelopen zondag, 12 juni 2022, hebben we met de hoogwerker van Gildebor de nestkast van de 
Torenvalken bekeken, en zaten er weer zes gezonde en goed doorvoede torenvalkjes in! 
Wederom een broedsucces! 
 

     
Nog een paar weken en dan vliegen ook deze jongen weer uit. Dankzij de jongen uit het 
Weusthagpark zijn er hopelijk steeds meer Torenvalken in en rond Hengelo te zien in de toekomst! 
Opgesteld in samenwerking Herman Mulder (IVN) en André van den Berg (Sovon). 

 

 
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. 
 
Vacature(s) Heemtuin Weusthag, echt iets voor jou!  
* Vrijwilliger voor het verzorgen van onze Kweekhoek, 1 dagdeel per week 

http://www.ivn.nl/afdeling/hengelo
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Nestkastverslag 2022 

Het broedseizoen zit erop, de vogels zijn behoorlijk zwijgzaam geworden vanwege de rui. Ze 
vliegen dan niet zo goed meer, zodat ze kwetsbaar voor de Sperwer worden. Tijd om de balans op 
te maken.  
Er waren dit jaar 9 vogelsoorten die de nestkasten van IVN en de Biologische Moestuinvereniging 
gebruikt hebben voor hun voortplanting. Van de 34 kasten waren er 19 bezet. Bijna eenzelfde 
bezetting als vorig jaar, met wat minder mezen, maar ook twee nieuwe soorten. De Gekraagde 
Roodstaart broedt meestentijds in een van de knotwilgen, maar koos nu voor een kastje. En de 
Grauwe Vliegenvanger koos een voor haar bedoeld halfopen kastje. 
 

Het merendeel van de broedsels 
was zeer succesvol, dat wil zeggen 
alle jongen zijn uitgevlogen. Hier en 
daar waren slechts enkele eitjes niet 
uitgebroed, wat altijd voorkomt. 
 
Mensen maken al decennialang 
nestkasten in de veronderstelling 
dat zij een passend ontwerp hebben 
bedacht. Maar wat is de realiteit? 
De Gekraagde Roodstaart broedde 
in een nestkast voor de Koolmees, 
de Koolmees in een nestkast (met 

ovaal vlieggat) voor de Gekraagde Roodstaart, de Kauw in de steenuilenkast, de Holenduif in de 
bosuilkast in het Beleefbos,  
de Winterkoning in de kasten voor de Grote Gele Kwikstaart onder de brug en de duiker van de 
Houtmaatleiding. Overigens maken die erg mooie holle nestjes van blad en mos. Voor de foto heb 
ik het bouwsel uit de houten kast gehaald.  
En tenslotte had in de bosuilkast in de Heemtuin een volk Europese Hoornaars onderdak 
gevonden. Zij hebben de ingang van 15 cm doorsnede bijna helemaal dichtgemetseld.  
Zo zie je maar, elk broedseizoen is weer verrassend. Maar echt honkvast is het trouwe paartje 
Torenvalken; lees het interessante bericht van Walter van Dijk. 
Deze nestkastgegevens worden elk jaar doorgegeven aan Vogelonderzoek Nederland Sovon, dat 
landelijk een Meetnet Nestkaarten heeft opgezet. 
André van den Berg 
Twentse Vogelwerkgroep/Sovon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bezetting Beleefbos Heemtuin Moestuin 

Bonte Vliegenvanger 1   

Gekraagde 
Roodstaart 

1   

Grauwe 
Vliegenvanger 

 1  

Holenduif 1   

Kauw  1  

Koolmees 2 2 2 

Pimpelmees 1 1 3 

Torenvalk   1 

Winterkoning  2  
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A G E N D A 

 

 
September 

 
di 
za 
di 
 

 
6 

10 
13 

 
Paddenstoelencursus 
Zie toelichting elders in dit nummer op pagina 4 

 
November 

 
za 

 
5 

 
Natuurwerkdag in beleefbos en heemtuin* 
Van 9 tot 13 uur. 
Meer informatie en opgave zie pagina 2 
 

 
* 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet leuk: een totaal verdroogde tuin op 1 september 2022, 
de herfst is al echt begonnen. 

Zal alles nog weer opkomen in de lente? 

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: 
Wil Becker- Antens als huisgenootlid,  
overgeschreven van Etten-Leur 
 
Marijke Brughuis- Becker,  
overgeschreven van Almelo 
 
Henny Pierik, Hengelo 
 
 
Om privacy reden worden hier geen adressen  
Meer vermeld.  
 

 
 

 
 
 

Het volgende DigiDuizendblad verschijnt half december 2022 
Kopij inleveren: uiterlijk 1 december 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. 06  23 830 526 
mail: landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl 
Natuurwandelingen: 
Vacant 
tijdelijk e-mail: voorzitter@ivnhengelo.nl 
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