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VOORWOORDEN
 
Voor jullie ligt de eerste uitgave van het
gezamenlijke blad van KNNV en IVN: de
Composiet. Een bundeling van Verbas-
cum en De Verrekijker. Een jaar geleden

wisten we nog van niets. Rond de afgelopen zomer is door
KNNV Doetinchem en IVN afdeling de Oude IJsselstreek
het idee geopperd om de bladen bijeen te brengen en het
resultaat ligt voor je.
 
Aanleiding is het plan van IVN en KNNV landelijk om de
samenwerking tussen beide verenigingen te intensiveren
en te zijner tijd samen te gaan. Het ligt dan voor de hand
dat op afdelingsniveau de samenwerking tijdig in de steigers
wordt gezet. Daar hebben wij gelukkig al ervaring mee met
enkele werkgroepen. Om de communicatie tussen onze
verenigingen verder te vergroten is een gezamenlijk blad
een goed middel. Het bereik voor beider interesse wordt
hiermee vergroot en het opent de weg om op meer terreinen
te gaan samenwerken. De besturen van beide verenigingen
hebben daarvoor al afspraken gemaakt.
 
De verschijningsdatum van de Composiet zal begin maart
zijn. Op het gevaar af dat de activiteit  bij verschijning van
de Composiet al heeft plaats gevonden, wijs ik graag op de
Gelderse werkdag op zaterdag 5 maart a.s. De werkdag
van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland wordt dit
jaar in ons werkgebied gehouden. Hij valt samen met het
25-jarig bestaan van de werkgroep Landschapsbeheer.
Een mooie gelegenheid om niet alleen de werkgroep maar
ook de afdeling IVN in het zonnetje te zetten. Een aantal
gidsen van de afdeling zal hun medewerking verlenen. Op
de website van www.stichtinglandschapsbeheergelder-
land.nl vinden jullie meer informatie over deze dag. Daar-
naast wijs ik uiteraard op de algemene ledenvergadering 
die gepland staat voor zaterdag 19 maart a.s. Dit jaar wordt
deze georganiseerd door de regiowerkgroep Montferland.
Elders in De Composiet vinden jullie de agenda.
 
Tot slot zeg ik voor alle duidelijkheid dat degenen die de
papieren Verrekijker kregen, nu ook een papieren uitgave
ontvangen. Degenen die op de digitale versie geabonneerd
zijn ontvangen De Composiet nu ook digitaal.
Ik wens iedereen veel leesplezier.
 
Herman Obbink, voorzitter IVN, afd. De Oude IJsselstreek

 
Voor u ligt een dubbel verenigings-
blad, van IVN en KNNV samen. De
eerste steen is gelegd op weg naar
verdere samenwerking in de Oude
IJsselstreek.
Ik wens de nieuw samengestelde
redactie veel inspiratie toe om het
blad inhoud en vorm te geven, en

recht te doen aan de eigenheid die IVN en KNNV in deze
eerste fase van samenwerking nog wensen na te streven.
Wat betreft de KNNV, ons ledenaantal  is als gevolg van de
jubileumviering en andere publiciteit weer goed op sterkte
gekomen. Het is aan het bestuur om de nieuwe leden uit te
dagen een eigen interessegebied te ontwikkelen en dat met
anderen verder uit te diepen. Natuurstudie dus, waarin vele
leden ons al zijn voorgegaan. Grote hoogten zijn bereikt in
de kennis van slakken, vlinders, planten, mossen, insecten
en noem maar op. We zullen de komende tijd op een
tweetal interessegebieden KNNV en IVN leden willen sa-
menbrengen die als een facebook groep elkaar vinden om
het veld in te gaan of binnen de gegevens te bestuderen,
deskundigen uit te nodigen. Het bestuur stelt die 2 groepen
of families middelen ter beschikking. Ook binnen de vere-
nigingen kunnen leden die hun kennis al hebben verzameld,
worden geraadpleegd. De interessegebieden zijn om mee
te beginnen vlinders en planten.
In de samenwerking met het IVN zal bekeken worden hoe
we verder werken aan publiekseducatie  en aan publieke
beïnvloeding.
De beide organisaties willen hun publieke lezingenreeksen
gezamenlijk gaan uitbrengen onder de bestaande naam
Natuuractief. Deze bijeenkomsten worden al een aantal
jaren met succes door het IVN  georganiseerd. Er wordt
bekeken hoe dit organisatorisch is vorm te geven.
Ons natuurgebied in de Zumpe. Het afgelopen jaar zijn heel
wat donaties verkregen. Als nasleep van de jubileumviering
zal een soortenboek worden gemaakt.
U begrijpt, de samenwerking van de beide organisaties zal
de komende tijd energie kosten.
We hopen aan u duidelijk te maken dat het veel gaat ople-
veren en heten u welkom op de jaarvergadering, die dit
jaar op 16 maart zal plaatsvinden op onze nieuwe stek, het
verenigingsgebouw van De Rietvoorn, Stokhorstweg 4,
Doetinchem.
 
Hanneke Evers, voorzitter KNNV, afd. Regio Doetinchem

Agenda KNNV
maart
- zo. 13 Vogelexcursie
De Bijvanck, Beek
zie blz. 10
- wo. 16 Jaarvergadering
zie blz. 11

april
- za. 9 Vogelexcursie
Slangenburg
zie blz.. 10
- za. 9 Plantennetwerk
De Rietvoorn
zie blz. 16
- za. 30 Wandeling door De Zumpe
zie blz. 13

mei
- di. 3 Natuur Actief
't Veld
zie blz. 13
- za. 7 Tuinexcursie
Eibergen
zie blz. 10
-za. 14 Vogelexcursie
Aaltense Goor
zie blz. 10

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  Aftredend en herkiesbaar is Gertrud Mulders, secretaris
-  Aftredend en niet herkiesbaar is Klaas Tuinema, alge-
meen bestuurslid
-  Verkiesbaar zijn Gertrud Mulders als secretaris
   en John Westerdiep als algemeen bestuurslid.
Het bestuur stelt voor Gertrud Mulders te herbenoemen en
John Westerdiep te benoemen als bestuurslid..
 
9. Toelichting op de plannen voor 2016
 
10. Vaststellen bedrag contributie/donatie voor 2016 en
2018 (bijlage, zie website*)
 
11. Aantal leden/donateurs, inclusief aanwas en vertrek
in 2015
 
12. Tweejaarlijks promotie-evenement in september
2016
 
13. Samenwerking met KNNV
 
14. Jeugd- en Jongerenwerkgroep
 
15. Samenwerking met scouting
 
16. Rondvraag   
 
17. Sluiting
 
*) U hoeft niets te printen!
    Alle bijlagen liggen klaar op de vergaderlocatie. 
 

Agenda Algemene
Ledenvergadering
IVN-Afdeling De Oude IJsselstreek
 
Datum: zaterdag 19 maart 2016
Aanvang: 10.00 uur; vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar!
Locatie: Grandcafé De Snor, Molenstraat 2,
7041 AE 's-Heerenberg  Telefoon: 0314 661 266
 
Programma
Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint
om 10.00 uur en eindigt om 11.30u. Aansluitend volgt een
gegidste historische stadswandeling door 's- Heerenberg.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt dit jaar door
de regiowerkgroep Montferland georganiseerd.
 
Opgeven bij montferland@ivn-doij.nl of 06-34091373,
vóór 13 maart 2016.
 
Tussen 12.30 uur en 13.00 uur sluiten we af met soep.
 
Tot de aanvang van de vergadering kunnen tegenkandida-
ten voor een bestuursfunctie zich schriftelijk melden bij de
voorzitter, Herman Obbink.
 
1. Opening en vaststelling van de agenda
 
2. Ingekomen stukken
 
3. Verslag van de ALV gehouden op 28 maart 2015 (bijla-
ge, zie website*)
 
4. Jaarverslag 2015 van bestuur (bijlage, zie website*)
 
5. Bereikmeting 2015 (bijlage, zie website*)
Voor inhoudelijke verslaglegging over het jaar 2015 van alle
werkgroepen verwijzen wij naar de werkgroeppagina's op
onze website: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek
 
6. Financieel verslag 2015 en begroting 2016 (bijlage,
zie website*)
Kascontrolecommissie:
- Sonja van Dijk en Wies Nijhuis hebben de financiën
gecontroleerd
- Benoeming van nieuwe kascontrolecommissie
 
7. Jubilea en afscheid
-  Huldiging (10 leden zijn 25 jaar lid, 1 lid viert het 40-jarig
jubileum)
-  Bedankt wordt het bestuurslid Klaas Tuinema.
-  Bedankt worden de aftredende coördinatoren Gerard
Jansen (Vogelwerkgroep)
   en Grada van Zijderveld ('t Winkeltje).
-  De nieuwe coördinator van de Vogelwerkgroep is Marjon
van Drongelen.
-  Werkgroep 't Winkeltje valt vanaf 1 januari 2016 onder de
werkgroep PR en Communicatie.
 
8. Bestuurswisseling
Stellen van tegenkandidaten voor het bestuur van IVN-af-
deling De Oude IJsselstreek

Bedrijfsinrichtingen 

van 
A tot Z 

►  Terborg, Ettensestraat 19, Tel.: 0315-325523 

 

►  Huissen, Nijverheidsstraat 3, Tel.: 026-3616843 

 

►  Apeldoorn, Lange Amerikaweg 81, Tel.: 055-5400133 

www.terborgse.nl 
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Composieten
Ik schreef in De Verrekijker al eens over composieten,
maar op dit moment is deze naam actueler dan ooit. De
naam van ons blad is met ingang van dit nummer ver-
anderd in 'De Composiet' om de samenwerking van IVN
en KNNV symbolisch weer te geven.Maar welke van
beide verenigingen nu de lint- en welke de buisbloemen
vertegenwoordigt laat ik lekker in het midden. Het gaat
om een vruchtbare samenwerking.
De ene groep kan niet zonder de andere. Laten we het
daar maar op houden...
 
Wat is een composiet?
Woorden als compost en compositie kennen we. Zelfs een
aanrecht kan van composiet zijn. Samengesteld uit...
Leuk om mee te beginnen, zo'n feit, maar je weet nog niet
wat er bedoeld wordt. Eerst een voorbeeld: een paarden-
bloem is een composiet. Met zijn naaste verwanten vormt
hij de Composietenfamilie (vroeger: Samengesteldbloemi-
gen). Maar waarom heet die groep zo? Een paardenbloem
bestaat uit tientallen gele lintjes. Elk lintje blijkt bij nadere
beschouwing een complete bloem! Hoe je dat kan weten?
Nou, pak er maar eens een loep bij!
 

Vooraf 
Een bloem bestaat in de regel (uitzonderingen bevestigen
die!) uit een bloembodem met daarop kransen van voor de
voortplanting omgevormde bladeren. Van buiten naar bin-
nen achtereenvolgens kelkbladeren, kroonbladeren en
meeldraden en in het midden één of meer stampers.
 
Nader bekeken
Als je met een loep een lintbloempje van de paardenbloem
bekijkt kun je vaststellen, dat praktisch alle bovengenoem-
de elementen daarin aanwezig zijn. Het lintje heeft vijf
puntjes aan het eind van lengtestrepen: het bestaat uit vijf
aan elkaar gegroeide kroonbladeren (elk vormt een tandje
aan het eind van elke naad) en is op één van de naden als
het ware opengescheurd. Er zijn meeldraden op een

Valkruid, Arnica montana

bloembodem ingeplant en een stamper met twee stempels
(slangentongetje). De kelkbladeren zie je als een soort pluis
dat later in een parachuutje verandert, waaraan het zaadje
kan wegzweven (de pappus). Wat je voor kelkbladeren (om
de samengestelde bloem heen) zou kunnen houden noe-
men we de omwindselblaadjes. Ze houden de bloemen-
bundel bij elkaar en beschermen hem als knop.Een paar-
denbloem is samengesteld uit allemaal dezelfde kleine gele
bloemen, allemaal lintbloemen.
 

Anders
Maar bloemen binnen deze familie zijn niet allemaal op deze
manier opgebouwd. Sommige Composieten hebben twee
duidelijk verschillende soorten bloempjes. Die hebben ook
een hartje van buisbloemen. Die hebben geen mooie kleur.
Ze hebben geen lokfunctie of sierwaarde zoals lintbloemen.
Denk maar aan een zonnebloem of aan een margriet. Aan
de buitenkant zit een krans van lokkers (onvruchtbare
lintbloemen) en het hart bestaat uit een bol(letje), een hele
massa fokkers: vruchtbare buisbloemen, waaruit later de
zaden zoals bijv. de zonnepitten ontstaan. Tenslotte zijn er
ook nog Composieten zoals Schijfkamille die uit enkel
buisbloemen bestaan.
 
Boeketje
Realiseer je nu maar dat als je iemand een composieten-
bloem cadeau geeft, je dus eigenlijk een heel boeket
schenkt!
De Composiet is een samenvoeging van het KNNV-blad
'Verbascum' en 'De Verrekijker' van IVN De Oude IJssel-
streek.
'Composiet' leek ons symbolisch voor een vruchtbare
samenwerking!
We hopen op een niet aflatende reeks
mooie boeketjes!
 
Janrein van Oostrum
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beeld alvast bomen omgezaagd worden en later blijkt dat
de bouwvergunning niet kan worden verleend. Belangen-
groepen en burgers kunnen specifieke informatie inbren-
gen maar de gemeente neemt het besluit. Natuur- en mili-
eugroepen hebben kennis over natuurwaarden, ecologi-
sche systemen en leefbaarheid waardoor de plannen
kunnen verbeteren.
 
Sjoemelnatuur
Bij nieuwe plannen en activiteiten moet schade aan (huidi-
ge én toekomstige) ecologische waarden zoveel mogelijk
worden voorkomen. Soms is schade echter niet te vermij-
den, dan moet er gecompenseerd worden. Het compensa-
tieplan is een officieel onderdeel van de bestemmingsplan-
wijziging. Daarbij gaat het om echte natuurwaarden en e-
cologische systemen, dus om het samenhangende geheel
van flora, fauna, bodem, water, lucht.Wanneer je bijvoor-
beeld bomen kapt en dat compenseert met nieuwe jonge
boompjes staat dat misschien leuk maar voor zoogdieren,
vogels en insecten is dat nauwelijks van waarde.Het
compenseren van schade aan ecologische waarden door
middel van de bestemming “groen” heeft meestal weinig
met natuur en biodiversiteit te maken. De term “schaam-
groen” dekt de lading beter, al lijkt mij anno 2016 het woord
“sjoemelnatuur” een duidelijker begrip.
 

Aaltense Goor: uitruil?
En dan de praktijk: er blijken vergevorderde plannen om
het bestaande natuurreservaatsgebied Aaltense Goor om
te vormen tot landbouwgebied. Het natuurgebied Aaltense
Goor is bij de ruilverkavelingen van de jaren 80 bewust
gespaard en daarna overgedragen aan de staat. Het is een
bijzonder coulisselandschap met elzenhagen, een hoog-
waardig natuurgebied dat deel uitmaakt van een robuust
natuurnetwerk. Men stelt nu een uitruil voor: dit bestaand
reservaatsgebied met aanwezige unieke natuurwaarden
omvormen tot landbouwgebied en daarna op landbouw-
grond elders “nieuwe natuur” realiseren. De aanwezige
natuur- en erfgoedwaarden van het Aaltense Goor zijn dan
voor altijd afgeschreven. En “nieuwe natuur” is zeker geen
ecologisch hoogwaardige natuur. Voorop staat de vraag:
waarom zou men uitruilen? Dat er problemen zijn met de
waterhuishouding in het gebied kan men toch niet op deze
manier afwentelen op een gebied met bestemde bijzonde-
re natuurwaarden? Dit voldoet op geen enkele manier aan
de vastgelegde regels.
 
Carla Oosterhoff, 
Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek

Sjoemelen met natuur
 
Ruimte en Regels
Een gezond en prettig leefklimaat willen we allemaal
wel, maar in de praktijk zijn er botsende belangen. Ook
is de ruimte te beperkt om aan alle wensen te voldoen.
Waar een rivier loopt kun je geen woonwijk bouwen en
waar een fabriek staat kun je geen autosnelweg aan-
leggen. Dat is de reden waarom er, na veel overleg,
provinciale omgevingsvisies zijn opgesteld. 
Eerder waren de sectorale belangen vastgelegd in
aparte plannen: bijvoorbeeld een Waterhuishoudings-
plan, een Natuurbeleidsplan en een Verkeer- en Ver-
voerplan. De ruimtelijke afweging tussen deze sectora-
le plannen was niet goed geregeld. Sinds kort zijn er
daarom Omgevingsplannen waarin alle relevante
ruimtelijke aspecten zijn meegenomen.
 
Omgevingsplannen
Provincie Gelderland heeft in de Omgevingsvisie ‘het
speelveld en de spelregels’ beschreven. Doelen en kwaliteit
staan hierbij centraal. De regels die horen bij de Omge-
vingsvisie zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening
(oktober 2014). Actualisaties over water en natuur zijn
opgenomen in de tekst en kaarten van de Omgevingsver-
ordening (december 2015). Het hoofdstuk 'Ruimte' van
deze verordening bevat onder meer regels inzake wonen,
bedrijvigheid, veehouderij, grond- en drinkwater, natuur en
landschap. Dat het geen vrijblijvend verhaal is volgt uit de
tekst: “Bestaande bestemmingsplannen die strijdig zijn met
de Omgevings-verordening moeten binnen een termijn van
twee jaar worden aangepast.”
 
GNN en GO
In de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland staat
over natuur en landschap onder meer: “Wij zetten in op de
realisatie van een compact en hoogwaardig stelsel van
onderling verbonden natuurgebieden. Dit bereiken wij door
de bestaande natuur in het Gelders Natuurnetwerk (GNN)
te beschermen en de samenhang te versterken door het
uitbreiden van natuurgebieden in het GNN en het aanleg-
gen van verbindingszones in de Groene Ontwikkelingszone
(GO). In de GO worden natuur- en landschapselementen
aangelegd ter verbetering van de migratiemogelijkheden
voor planten en dieren volgens de ontwikkelings-modellen
beschreven in de atlas Kernkwaliteiten GNN en GO.” Eer-
der noemden we het Natuurnetwerk anders, namelijk EHS
Kerngebieden en EVZ. De uitgangspunten en de doelen
zijn hetzelfde gebleven: samenhangende natuurwaarden
en biodiversiteit.
 
Bestemmingen en Ecologie
Ook in gemeenten zijn bestemmingen vastgelegd op Be-
stemmingsplankaarten. Wil men voor een nieuw project
daarvan afwijken dan kan dat via een bestemmingsplanwij-
ziging. Daar zijn wettelijk omschreven regels voor, want niet
alles kan (en mag) overal. De overheid (gemeente) heeft
als taak het bewaken van een eerlijk speelveld en het juri-
disch juist toepassen van de regels. Net als bij de provincie
zijn bij de gemeentelijke vergunningen de vroegere onder-
delen (bouwen, water, milieu, kappen) samengevoegd
tot één omgevingsvergunning. Dit voorkomt dat er bijvoor-
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Eekhoornnesten tellen
Eén van de monitoringsprojecten van de Zoogdierenwerk-
groep (ZWG).
 
Stug volhouden
Onze ZWG kent al sinds de oprichting in 2000 verschil-
lende monitoringsprojecten. Ze werden altijd gestart
op verzoek van de Zoogdier Vereniging maar ook
voortgezet als een landelijk project werd gestopt door
geldgebrek of omdat het CBS het niet goed genoeg
vond. Onder dit laatste hoofdje viel ook de eekhoorn-
nesttelling al vrij spoedig: te weinig telgebieden en te
weinig continuïteit. Nu is continuïteit bij onze werk-
groep bijna gegarandeerd en omdat de gemeente
Doetinchem erg belangstellend is naar de resultaten
van hun Koekendaal. We zijn dus gewoon doorgegaan
met tellen. Ondanks vele wisselingen van tellers hou-
den we dit project nu al 15 jaar vol. Slechts één jaar is
de telling door de weersomstandigheden niet doorge-
gaan. Want bij regen, te donkere luchten of sterke wind
kan er nu eenmaal niet geteld worden.

 
Koekendaal
In Koekendaal hebben we -
minimaal 5 x 2 tellers nodig,
waarvan er minstens 8 erva-
ren moeten zijn om de 5 ima-
ginaire raaien dwars door het
bos te kunnen lopen. Het valt

echt niet mee om dwars door een bos vol bramen, varens,
paadjes etc. een denkbeeldige rechte raai te lope
n! Zelfs al gebruik je daarbij een kompas! Als je een
eekhoornnest in een boom ziet (“is het wel een eekhoor-
nnest? Is het oud of nieuw en in wat voor boomsoort zit dat
dan? ”), dan wordt die boom met een groot krijtkruis gemerkt
om dubbeltelling te voorkomen. Het is dus erg handig als
je kleinkinderen en dus stoepkrijt bij de hand hebt! Het nest
wordt geturfd op het officiële formulier dat we vanaf het
begin gebruiken. Elk jaar sturen we de gegevens trouw naar
de ZV - ook al loopt het project niet meer landelijk.We tellen

in het vroege voorjaar omdat er dan bijna geen blad aan de
bomen zit. Helaas geldt dat niet voor de naaldbomen.
 
Met vallen en opstaan
Terwijl we door het bos struikelen komen we allerlei span-
nende dingen tegen, zoals reeën(legers), hazen, roofvo-
gelnesten, prenten en andere diersporen en dat noteren
we allemaal trouw.
Intussen hebben we een flinke storm meegemaakt die een
groot aantal naaldbomen ondersteboven heeft geblazen.
Hierdoor gingen er nesten verloren maar ook voedsel voor
de eekhoorns. Het is erg spannend om te zien hoe snel het
een en ander zich herstelt. Omdat kegeldragende naald-
bomen niet zomaar weer de ontstane lacune kunnen op-
vullen, zag je dat daarna het aantal eekhoorns lager was
dan voor die storm.
Omdat een eekhoorn ongeveer vier nesten per individu
maakt, delen we het aantal zekere nesten door vier om het
aantal dieren te schatten. Vorig jaar waren dat 52 nesten
gedeeld door vier = 13 individuen. We zijn benieuwd naar
dit jaar.
 
Verschillende manieren
Het mooie bij zoogdieren is dat er vele verschillende on-
derzoeksmethodes nodig zijn om al die diergroepen te
kunnen waarnemen en tellen: vallen, netten, camera’s,
prenten, haren, nesten en holen. We zoeken ze in het bos,
op zolders en in winterverblijven. ’s Nachts en overdag. We
tellen bevers en vleermuizen, vangen muizen en speuren
naar marters, vossen en reeën. En bovendien: niemand die
ons verbiedt al de andere dieren en planten te vinden, te
bewonderen en ervan te genieten. En niet te vergeten: door
te geven via Telmee, Waarneming NL en / of de eigenaren
zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de diverse
gemeentes.
Ja, onze werkgroep is een spannende werkgroep, vol
idealisme en enthousiasme!
 
Henriette van der Loo

Mutaties IVN
Welkom nieuwe leden/donateurs IVN De Oude
IJsselstreek!
Wij hebben een aanmelding gekregen van de volgende
nieuwe leden:
Diny Harmsen-Duis uit Wehl, huisgenootlid, Ursula Bos uit
Doetinchem, huisgenootlid
Hank Brouwer-Van den Berg uit Doetinchem, huisgenoot-
lid, Huub Baars uit Azewijn, regiowerkgroep Montfer-
land, Bas Wiersma uit Zelhem, Gary Jansen uit Wehl,
Zoogdierwerkgroep en Landschapsbeheer, Kris van Koot-
en uit Doetinchem, Vogelwerkgroep en Landschapsbeheer

Onderstaande nieuwe leden zijn in januari gestart met
de Natuurgidsenopleiding:
Ankie ten Bosch-Garst uit Westervoort, Ed Bouwman uit

Zevenaar, Margriet Storkhorst uit Zevenaar (huisgenoot-
lid), Alex Braam uit Zeddam, René Breuer uit Silvolde, Ellis
Breukelaar uit Sinderen, Pietjan van Duin uit Halle, Rudi
Groenenstijn uit Doetinchem, Ger Mientjes uit Doetin-
chem, Peter van Nistelrooij uit Toldijk, Tonnie Oosterhoff
uit Doetinchem, Marcel Reintjes uit Didam, Vincent Schol-
ten uit Doetinchem, Eef Seegers uit Zevenaar
Stella van Telgen uit Gaanderen, Corina Tran-Huijer uit
Doetinchem, Jolanda van Wessel uit Wehl, Joop Willem-
sen uit 's Heerenberg, Anne Marie Willemsen uit Doetin-
chem, Riet Wolsink uit Doetinchem, Erwin Wolsink uit Halle
Onderstaande leden hebben het lidmaatschap gewij-
zigd in een donateurschap:
Katja Temming-Tijdink uit Ulft, Mark Kapenga uit Dui-
ven, Henk ten Brink uit Etten
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Bodemleven
Gezond bodemleven
 
Inleiding
Niet dat ik ooit gevist heb, maar wormen of pieren
schudden met een greep heb ik wel eens gedaan. En je
wist deksels goed waar je moest steken. Midden in de
stad Haarlem zag ik eens een kokmeeuw trappelend op
een stuk gazon staan. Ik begreep dat dit dier wormen
als voer zocht. Nu zie ik in de tuin en zelfs tussen de
straatsteentjes bladstelen of restjes van druivensten-
gels rechtop in de grond steken. Ergens onderaan
sabbelt een dikke regenworm eraan en maakt zo de
grond vruchtbaarder!
 
Mijn oudoom zei in de vijftiger jaren van de vorige eeuw “de
aarde geneest alles” en daarna stak hij zijn gewonde vinger
in de aarde. Hij woonde met zijn ongetrouwde broers en
zussen op een eenvoudige boerderij. Daar stonden een
tiental koeien in de grupstal, liep een paard voor de stortkar
en werden een paar varkens en kippen  gehouden.
Ik haalde daar als jongen eieren en aardappels voor ons
arbeidersgezin. Een mud in een jute zak achterop de fiets
of een tas vol eieren per stuk ingepakt  in krantenpapier.
Mijn vader had een groentetuin van zo’n honderd vierkante
meter voor zijn gezin met vier opgroeiende jongens. Het
was zijn trots. We aten soms wel drie keer in de week an-
dijvie. Het was duidelijk een extra bron van inkomsten. Hij
kocht om de twee jaar oude koeienmest en wilde beslist
geen varkensmest. Dat noemde hij koude mest. De tuin-
grond werd met het jaar ruller. Het regenwater bleef hier
niet in plassen staan maar zakte in de bodem.
Voor ons huis stonden grote lindebomen en in de herfst
brachten de jongens blad naar de groentetuin. Zo heb ik
leren tuinieren en snap ik nu waarom de essen van vroeger
langzaam hoger werden.
 
Bodem bomvol met leven
In een kubieke meter grond uit een natuurlijk grasland of
biologisch beheerde akker zou je 100 biljoen bacteriën, 10
biljoen schimmels, 100 miljoen algen en 1 miljoen rondwor-

men kunnen vinden. (Bron: Global Soil Atlas 2015)
In monoculturen zoals grote maïsakkers is de biodiversiteit
aan micro-organismen veel lager. Het zaad is meestal
voorbehandeld en het gebruik van kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen (pesticiden, herbiciden, insecticiden) ver-
stoort het bodemleven.
Boeren zie je nog slechts zelden stalmest op het land
brengen. Meestal is het drijfmest van koeien of varkens en
af toe zie (en ruik) je een hoop kippenmest. Gelderland staat
op de derde plaats voor wat betreft fosfaatproductie en
dierlijke mest.
In vroeger tijden (van Bronstijd tot Romeinse Tijd) verbouw-
den landbouwers hier, op de arme zandgrond van de
Achterhoek, spelt of emmer op de raatakkers. Raatakkers
waren aaneengesloten vierkante veldjes van ongeveer 40
x40 meter. Er ontstonden aarden wallen omheen doordat
de onvruchtbare laag van het veld werd gehaald en
vruchtbare zoden werden aangevoerd. Mogelijk voorkwa-
men deze walletjes ook winderosie. In ’t Zand bij Zelhem
kan je deze veldjes nog vinden.
 
Wisselteelt
Daarna volgde in de tijd van Karel de Grote het drieslag-
stelsel. Op een akker werd het eerste jaar wintergraan
(rogge) en in het tweede jaar zomergraan (haver) verbouwd
en het derde jaar lag de akker braak om zo de verloren
voedingsstoffen weer te kunnen aanvullen. Later werd in
het derde jaar klaver, gras of een knolgewas verbouwd.
Steeds werd de akker bemest met de zorgvuldig vergaarde
stalmest uit de potstal, grupstal of schaapskooi en aange-
vuld met strooisel uit de bossen. De boeren waren voort-
durend bezig een goede humus te krijgen op hun ak-
kers. Het systeem van wisselteelt is nu haast niet meer in
gebruik en grote oppervlakten met monocultuur zijn blijk-
baar noodzaak geworden. Met als gevolg minder diversiteit
in het bodemleven en daardoor een veel grotere kwetsbaar-
heid voor ziekten en plagen.
 
Bodemleven rijker dan onze darmen
In een gezonde darm leven tienduizend bacteriesoorten,
maar een gram gezonde bodem kan wel dertigduizend
soorten bevatten en daarnaast nog duizenden schimmels
en kleine diersoorten. Dit microleven speelt een belangrijke
rol in de weerbaarheid van de plant tegen ziektes. Van le-
vermos tot rijstplant bezit iedere plant een gen om samen
te werken met wortelschimmels. Zo kunnen bodembacte-
riën en schimmels planten helpen met het opnemen van
voedingsstoffen en zorgen voor bescherming.
De ecoloog Alexandre Jousset kwam op het idee de plan-
tenwortels van tomaten te beschermen tegen bruinrot door
de wortels te voorzien van goede bacteriën, probiotica
genoemd. Het toevoegen van één soort bodembacterie was
niet voldoende. Maar vijf verschillende soorten hielpen wel.
Dan maakten de planten stevige rode tomaten, ondanks de
aanwezigheid van de bruinrotbacterie in de bodem.
 
Terug naar andere inzichten
In een door de EU gefinancierde veldproef in een onvrucht-
baar landbouwgebied nabij León in het noorden van
Spanje, is het effect van schimmels en bacteriën op eenpseudoschorpioen
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proefveld onderzocht. Daarbij kregen wikke en haver alleen
maar de gebruikelijke toevoegingen. Op een ander proef-
veld kregen de genoemde gewassen organische mest, een
aantal goede schimmels en bacteriën toegediend. Dit
laatste proefveld leverde meer wikke en haver op en de
planten zagen er beter uit. De wortels gingen dieper, zodat
deze in staat waren het grondwater op te nemen en irriga-
tie niet nodig was. Dit onderzoek van het Nederlandse
bedrijf Plant Health Cure, Back2Roots, is nog niet officieel
gepubliceerd. Dit bedrijf adviseert al twintig jaar akkerbou-
wers en golfbaanbeheerders. Ook levert het bedrijf al lan-
gere tijd micro-organismen voor boomgaarden. Jaarlijks
gaat het om een paar ton bacteriën en schimmels, die
werken als bodemverbeteraars. Helaas blijft dit positieve
product nog steeds in de alternatieve hoek. In bodemver-
beteraars gaat nu jaarlijks wereldwijd 1,5 miljard Euro om
- tegen 200 miljard aan kunstmest en bestrijdingsmiddelen!
 
Verlies bodemleven
Naast de genoemde monoculturen en volop gebruik van
bestrijdingsmiddelen en mest is er nog een oorzaak voor
het verlies aan bodemleven: het jaarlijkse diepploegen. Dit
zagen we ook in de schooltuin die ik samen met leerlingen
van de Wetelaar elk jaar bewerkte nadat we een aantal
keren de kleigrond hadden laten frezen. Door de ronddraai-
ende tanden in de grond slibde die op zo’n twintig centime-
ter volkomen dicht. Door de zware landbouwmachines en
het diepe ploegen gebeurt er in de ondergrond hetzelfde.
Er is geen contact meer met de onderliggende lagen. Het
water blijft zichtbaar in plassen staan.
Een duidelijke demonstratie geeft dit Duitse websitefilmpje:
www.rbb-online.de/ozon/archiv/sendungen/Faszination-Ac-
kerboden.html
Komt men dan toch, langzaam maar zeker, tot nieuwe
inzichten?
 
Herman Nijhoff samen met Carla Oosterhof
 
Bron: NRC W9: “Bacteriën als bodyguards voor planten“,
9 januari 2016
 

Je kijkt je ogen uit!
Al gauw werd ik gewezen op bloempjes langs het pad,
meest geel, een enkele paars. Dat ik geen plantengids bij
mij had voelde niet als een gemis. Mede-wandelaars waren
erg gul: ‘Dat is fluitekruid,’ zei er een.  ‘En dit is een
maartsviooltje,’ zei een ander.
 
Nat...
Op sommige plekken was het erg nat. ‘Broekgronden,’ zei
een vriendelijke meneer met een hoed op. Broek? ‘Ja, het
broek, zo heet veel laaggelegen drasland. Het hele land-
goed ligt op broekgrond, broekweide. Het bos dat hier is
aangelegd noem je daarom broekbos.’ Hoorde vele stem-
men voor en achter mij. ‘Kijk bloeiend duizendblad.’ ‘En
daar! Een akkerviooltje.’ ‘Streepzaad!’ ‘Hé … hier bloeit een
sleedoorn.’ Van de bessen kun je likeur stoken, maar je
kunt er ook lijsters en koperdieven (-wieken?) mee lokken,
vetzakken, erg lekker.
 
Kun je die eten?
Zag ook paddenstoelen. Kun je die eten? ‘Zwavelkopjes?
Nee.’ ‘Rode koolzwam.’ Kun je die dan wel eten? ‘Vast wel.
’ Bij het water zag ik vogels. ‘Een blauwe reiger.’ ‘Daar …
meerkoeten, ‘Tafeleenden!’ Zijn lekker zeker? ‘Vast wel.’
‘Geen brood meegenomen?’ vroeg iemand.
 
Heksensnot
Langs het water speelden en speurden kinderen.  Iemand -
merkte een klont witachtige halfdoorzichtige substantie op.
‘Sterrenschot.’Jeetje! ‘Het zijn de resten van een zwangere
wijfjeskikker die door een reiger of ooievaar is opgevreten.
Het kan ook een bunzing geweest zijn of een vos, een
buizerd of zo. In de maag zwelt het niet verteerbare hydro-
fiele ei-omhulsel op, waarna het wordt uitgebraakt,’ doceer-
de iemand.  ‘Ook als de brij niet wordt opgegeten zal hij
opzwellen zodra hij in aanraking komt met vocht uit de
omgeving. In het vroege voorjaar is het spul nog zonder de
zwarte eitjes te vinden. Vroeger dacht men wel dat deze
klonten afkomstig waren van vallende sterren. Vandaar de
naam sterrenschot.’ 'Kun je vast niet eten!' ‘Een andere
naam is heksensnot omdat men fantaseerde dat een
overvliegende heks het goedje had verloren.’
 
Intermezzo
Halverwege de wandeling werden we getrakteerd op warme
wijn en populaire kerstmuziek. Iedereen raakte goed ge-
stemd c.q. licht bedwelmd en vervolgde welgemoed de
wandeling langs broekbos en broekweide.‘En? Hoe was je
eerste beleving van de natuur?’ vroeg iemand, de deur van
de Ruumte voor mij openhoudend. Als natuur beleven
benoemen is… dan was het een interessant cultuuruitje.
‘Hoe bedoel je?' 'Zou natuur beleven niet ook kunnen zijn…
leven van de natuur, gebruiken uit het oogpunt van zelf-
voorziening?' Na gezellige kout met aardige mensen was
er ook nog lekkere soep met broodjes.
 
Piet Jan van Duin
(Vanwege plaatsgebrek ingekort door de redactie.)
 

Heksensnot op het
broek
 
Impressie van de IVN Oude IJsselstreek nieuwjaarsrecep-
tie zaterdag 9 januari.
 
Leden en donateurs IVN werden in de Ruumte op ’t Veld
hartelijk ontvangen door Jannie en Tonnie Klein Leb-
bink en de bestuursvoorzitter Herman Obbink. Na zijn
welkomst-woord en de koffie ging ik - pas lid van de
IVN want net ingeschreven voor de natuurgidsencur-
sus - mee wandelen over het natuurgetrouw aangeleg-
de landgoed ’t Veld. Stilering maakt iets niet minder
echt.
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Tuinexcursies
 
* Vertrek 9.15 uur op parkeerplaats
Spoorwegmuseum, naast station Doe-
tinchem.
Om 10.00 uur, zaterdag 7 mei, worden
wij verwacht in Eibergen bij de Mal-
lumse molen. We krijgen daar een
rondleiding van ongeveer  anderhalf
uur en daarna drinken we koffie met
gebak. Kosten totaal: vijf euro. Adres:
Mallumse Molenweg 39 7152 AT Ei-
bergen.
Vervolgens gaan we naar Haaksbergen 
om daar de tuin van het IVN te bekijken.
Ook hier zal een rondleiding worden
gegeven.  Ook hier kan voor koffie
gezorgd worden aan het eind van de
bezichtiging. Kosten vrije gift. Adres:
Dievelaarslaan 2 in Haaksbergen. De
afspraak is dat we daar rond 13.00 uur
aanwezig zijn.
 
 
* Op zondag 22 mei bezoeken we de
tuin van Ellen en Rob Hulleman in
Nieuw Wehl.       
Hun tuin  is nog niet zo oud en dus nog
in ontwikkeling. Het bestaat uit een
siertuin en een natuurlijk project. Met
de siertuin is Ellen nog druk bezig met
aanpassingen vooral om het minder
arbeidsintensief te maken. Daarvoor is
het nodig de bodem voldoende bedekt
te krijgen. Het natuurlijk gedeelte van
de tuin bestaat uit een flinke natuurvij-
ver met wisselende waterstand.
Deze vijver zit vol met amfibieën die 's
nachts een hels kabaal maken. Ook
watervogels vinden hier een goede
leefomgeving. Het geheel ligt in een
mooie, landelijke, omgeving.
In het natuurlijke deel van de tuin is
alleen inlands plantmateriaal gebruikt
zodat ook de insecten er voldoende
aanwezig zijn. Ellen zal ons vertellen
over het ontstaan van de tuin en hoe
ze het beheert.
Adres: Mgr. Hendriksenstraat 27A,
Nieuw Wehl. Tijd: 13.30 uur. Deelna-
me gratis.
Eventueel carpoolen:13.00 uur op
parkeerplaats Spoorwegmuseum bij 
station Doetinchem.
 
Opgave gewenst  bij werkgroep Na-
tuurvriendelijk tuinieren, adres zie co-
lofon.     
 

Vogelexcursies

 
- zo. 13 mrt 9.00 – 12.00 uur
De Bijvanck, Beek
Vertrek: Ter plaatse 9.00 uur parkeer-
plaats bij wegrestaurant De Barriere,
Arnhemseweg 19, Beek.
We wandelen door De Bijvanck bij
Beek. Een fraai bos met oude beuken
en eiken. 
- za. 9 april 8.00 – 11.00 uur
Slangenburg, Doetinchem
Vertrek: vanaf parkeerplaats bij
kasteel
 De bladeren zitten nog niet aan de
bomen waardoor de bos- en tuinvogels
hoorbaar én zichtbaar zijn.
- za. 14 mei 7.30 uur
Aaltense Goor en Vennebulten
Vertrek: Carpoolplein bij Pedaleur,
Doetinchem. Ter plaatse: 8.00 uur,
parkeerterrein kruising Romienendiek
en Vossenbult in Aalten.
We wandelen tussen de veldjes om de
diverse teruggekeerde zomergasten
te kunnen horen en zien.
Opgave: vogelexcursies@gmail.com,
onder vermelding van naam en mobiel
nr. 

Nieuws van de
vogelwerkgroep
 
Bestuurswijzigingen
Er hebben zich onlangs wat veran-
deringen voorgedaan. Op 9 decem-
ber 2015 zijn zowel de voorzitter,
Gerard Jansen als de secretaris,
Rick Boerboom, gestopt met hun
werkzaamheden voor de Vogel-
werkgroep. Tijdens deze vergade-
ring zijn een aantal taken opnieuw
verdeeld en afspraken gemaakt om
de werkgroep op een voor iedereen
prettige manier draaiende te hou-
den, in afwachting van definitieve
opvolging van Gerard en Rick.
 
Wensen
Eén van de leden heeft een uitgebreide
enquête gehouden om een overzicht
te krijgen van de wensen van onze
 werkgroepsleden. Hieruit kwam de
vraag naar voren om meer te doen aan
deskundigheidsbevordering, onderlin-
ge uitwisseling van werkzaamheden
van diverse (groepjes) leden en wat
minder tijd te besteden aan vergade-
ren. Dit gaan we  nu in praktijk bren-
gen.
 
Verslag 2015
Voor een verslag van al onze activitei-
ten in het afgelopen jaar verwijs ik jullie
graag naar het prachtige jaarverslag
dat op onze website staat.
 
 Marjon van Drongelen

OPROEP
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Het landelijk bestuur van de KNNV voert dit jaar
actie onder de naam Steenbreek  om versteen-
de tuinen tegen te gaan. (zie KNNV.nl) Zij roe-
pen ook onze vereniging op om mee te doen.
De  werkgroep Natuurvriendelijk tuinieren wil dit
oppakken (de actie; ook al die stenen die er voor
zorgen dat het hemelwater niet in de grond
verdwijnt maar via het riool afgevoerd wordt) De
werkgroep wil dit niet alleen doen, maar wil met
anderen een actiegroep vormen. Wie mee wil
doen en mee wil denken hoe hier vorm aan
gegeven kan worden, nodigen we uit te reage-
ren. In mei proberen we daadwerkelijk iets aan
dit ‘probleem’ te gaan doen.
Ook op de Jaarvergadering komt dit aan de orde.
Info en opgave: zie in colofon voor contactadres
van de werkgroep.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Puberfuut                                  foto: Janrein v.O.
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kant van het KNNV inventarisaties te doen door soortgege-
vens te verzamelen en door te geven. Voor het eigen gebied
van De Zumpe gebeurt dit inderdaad en er is veel kennis
verzameld . Er is een vraag dit bijvoorbeeld voor Park
Overstegen te doen, of voor de Oude IJsselstreek. De oude
garde inventariseerders is aan een welverdiende rust toe.
Een nieuwe lichting kan aantreden.
Het bestuur peilt de interesse voor een plantennetwerk en
een vlindernetwerk. Ook kunnen KNNV leden de zoog-
dierenwerkgroep van IVN gaan versterken. Hoe komen
we tot een nieuwe groep enthousiastelingen die elkaar
weten te vinden op de tijden die hun uitkomen. Hoe komen
zij aan hun informatie?
 
Alle leden zijn van harte welkom. Algemeen jaarverslag,
financieel jaarverslag en verslag van de Zumpe beheer-
groep zijn via email op te vragen bij de secretaris.
Ter vergadering worden papieren exemplaren uitgereikt.
 
Als u geen vervoer heeft kunt u dat aan mij doorgeven. Dan
wordt er een chauffeur gezocht.
 
Hanneke Evers, voorzitter
 

KNNV Agenda
Jaarvergadering
Datum: wo. 16 maart 19.30 uur
Plaats: Stokhorstweg 4 te Doetinchem
 
1. Welkom en presentatie agenda.
2. Mededelingen.
3. Bespreking algemeen gedeelte jaarverslag.
Gevraagd wordt een nieuwe impuls voor de bijendag op de
Groene Knoop en voor de Nacht van de Nacht.
4 Bespreking financieel jaarverslag inclusief de financiële
resultaten van de jubileumviering.
5. Kascontrole.
6 Instellen nieuwe kascommissie
7. Samenstelling bestuur. Alle leden zijn herkiesbaar be-
halve de secretaris. Voorgesteld wordt als nieuwe secreta-
ris Menno Venema.
Johan wordt bedankt voor zijn inzet voor de KNNV !
8. Bespreking vorderingen en plannen m.b.t. samenwerking
met IVN.
Door de redacties is hard gewerkt aan de Composiet. Het 
nieuwe blad is voor ons iets duurder. De advertentietarieven
worden verhoogd.
Het bestuur wil de lezingen opnemen in de Natuuractief 
reeks.
De volgende stap is het gemeenschappelijk maken van de
werkgroepen zodat alle werkgroepen voor leden van beide
verenigingen openstaan.
Eens in de 2 jaar houdt het IVN een natuurcursus. Gaan
we hierin participeren?
Wat zijn de financiële gevolgen van de inhoudelijke
samenwerking?
 
PAUZE  
 
Plannen werkgroepen (toelichting en discussie)
 
- Vogelwerkgroep. Hoe maken we deze groep tot een
samenwerkingsgroep?  Deze groep verzamelt veel gege-
vens van vogels in het veld in de meest uiteenlopende
gebieden. In het verslagjaar is de groep opnieuw opgericht.
Bespreking van de wenselijkheid om meer praktisch
maatschappelijk bezig te zijn bijv. voor de weidevogels, of
de gierzwaluwen.
- Zumpebeheergroep. Deze groep heeft geweldig werk
gedaan rond de jubileumviering en heeft  de zware taak de
plannen voor inrichting van de Zumpe mee vorm te geven.
Er zal een soortenboek uitkomen en er wordt gestreefd naar
structurele subsidie door de Provincie. Is samenwerking
met de beheergroep van het IVN een optie?
- Natuurvriendelijk tuinieren . Deze groep organiseert een
groot aantal tuinbezoeken.
Door KNNV  landelijk wordt gevraagd ook in het Doetin-
chemse meer te doen aan het tegengaan van versteende
tuinen. (operatie Steenbreek) . Wie meldt zich aan?  Kun-
nen we hierin samenwerken met het IVN ?
- Bevorderen inventarisatie activiteiten. Het is de sterke

Plantennetwerk... ? !
Het bestuur wil  graag gelijkgezinde leden van IVN en
KNNV bij elkaar brengen voor kennismaking met elkaar
en om een praktische vorm te bespreken om de studie
van planten verder te brengen. Er is altijd en actieve
plantenwerkgroep geweest en die willen we weer, maar
in een moderner jasje Ook denken we er aan een paar
oud gedienden in het vak uit te nodigen, mensen die in
KNNV verband en daarbuiten hun sporen hebben ver-
diend. Zij kunnen vertellen hoe ze dat steeds hebben
aangepakt.
Ook diegenen die nog blanco zijn en wel eens wat meer
van planten willen  weten zijn welkom op de eerste net-
werkbijeenkomst. Als je meer interesses hebt dan alleen
planten kun je overstappen naar andere netwerkgroe-
pen. Je hoeft niet voor altijd bij één groep te blijven, maar
je kunt gemakkelijk overstappen.
Zo kun je al vogels bestuderen of zoogdieren. En er is
een groepje dat naar vlinders zoekt, misschien willen de
fotografen onder ons eens bij elkaar komen.
Het KNNV bestuur wil dit graag, binnen de mogelijkheden
van de zeer beperkte contributie inkomsten, faciliteren.
We maken een eerste begin met de planten.  
 
Omdat we graag willen dat je niet vanwege de datum
moet afzeggen prikken we twee data voor de startbijeen-
komst; een avond en een zaterdagmorgen: woensdag-
avond 6 april  van 19.30 uur tot 21.30 uur en zaterdag-
morgen 9 april van 10.00 uur tot 12.00 uur
Er zijn dus twee bijeenkomsten. Zij vinden plaats in het
gebouw van de Rietvoorn.
 
Hanneke Evers
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Beheergroep De Zumpe
ontvangt fors bedrag
 
Op  20 januari, tijdens een bijeenkomst in Gorssel, nam de
beheergroep De Zumpe van de KNNV afd. Doetinchem
€ 1.500,- in ontvangst uit het Baron en Baronesse Van
Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds. Namens de KNNV
waren aanwezig Esther Korndewal en voorzitter Hanneke
Evers.
 
De vertegenwoordigers van alle projecten van het totale
bedrag van 75.000 euro uit het fonds gaven op de feeste-
lijke bijeenkomst een korte presentatie over hun project.
Baronesse Dietje van Hemert tot Dingshof-Coldeweij uit
Lochem liet bij haar overlijden eind 2010 haar vermogen en
bezittingen na met de voorwaarde dat het ten goede moest
komen aan natuur en landschap in Overijssel en in een deel
van Gelderland. Veertien projecten van in totaal 31 aanvra-
gen werden geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. De beheer-
groep De Zumpe werd € 1.500,-  toegewezen om het ‘Bio-
diversiteitsrapport 100 jaar De Zumpe’ mogelijk te maken,
zodat iedereen op een toegankelijke wijze een inzage heeft
in de aanwezigheid van planten en dieren die zijn waarge-
nomen in de afgelopen 100 jaar. Het is een belangrijk do-
cument voor behoud, bescherming en kennisoverdracht
van de natuur in dit terrein en een eerbetoon aan alle vrij-
willigers die in de afgelopen eeuw in het gebied zijn geweest
om aanwezige flora en fauna te noteren, te beheren en te
beschermen.
Informatie over de andere projecten: www.sbnl.nl . Info: De
Zumpe: Esther Korndewal tel. 06 30986621.

Nieuwe natuur
 
Op 20 november 2015 ondertekende onze voorzitster
samen met de Wethouder van de Gemeente Doetinchem
Ingrid Lambregts, de Gedeputeerde Jan Jacob van Dijke,
Provinciehoofd Staatsbosbeheer Arjen Snel, van het Wa-
terschap Heemraad Frank Wissink een samenwerkings-
overeenkomst ter realisering van nieuwe natuur in de
Zumpe. Er is een inrichtingsplan gemaakt en er komen een
uitvoeringsplan en uitvoeringsafspraken. Aan de KNNV is
de taak toebedacht drager te zijn van inhoudelijke kennis
van het projectgebied en te participeren in soortenregistra-
tie en informatievoorziening.
Een voorbeeld van dit laatste is het optreden van Henriëtte
en Marcel op de informatieavond die de gemeente in janu-
ari hield voor omwonenden en eigenaren. Zij vertoonden
een filmpje met allerlei planten en dieren uit de Zumpe.
 Wandeling in De Zumpe

 
De afdeling Doetinchem van de KNNV beheert een eigen
stukje grond in De Zumpe. Op zaterdag 30 april 2016 kunt
u met ons mee om door ons deel te lopen en vertellen we
u over dit bijzonder waterrijke natuurgebied. Voor het be-
houden van de rust is ons deel doorgaans niet toegankelijk.
Vóór 10.00 uur verzamelen we bij de Vossenstraat 147. De
ingang vindt u aan de Rekhemseweg tegenover Herberg
Woodzzz in Doetinchem dichtbij het stadion De Vijverberg.
De wandeling is net geen 3 km en duurt bijna 2 uur. We
gaan over glibberige en door natte stukken van De Zumpe.
Laarzen of waterdichte hoge schoenen met profiel zijn een
must en huidbedekkende kleding is gewenst. Kinderen zijn
welkom, honden helaas niet. Deze wandelexcursie is gratis.
Opgave graag vóór vrijdag 19 april bij Esther.
 
Het fotoboek over ons 100 jarig natuurbeheer in De
Zumpe is voor € 15,- te koop. Bij reservering vóór
vrijdag 19 april ontvangt u het boek tijdens de excursie.
 
U kunt zich opgeven vóór vrijdag 19 april of informatie
vragen bij:
Esther Korndewal: 06-30986621, bosfee1@gmail.com

Esther Korndewal (l.) neemt namens de KNNV de cheque
in ontvangst.

ondertekening met gemeente Doetinchem                         
     Foto: Marcel Hendriks

Natuur Actief op locatie!
3 mei 2016: voor het eerst niet in Zeddam!
Op landgoed 't Veld zijn we te gast in De Ruumte van de
fam. Klein Lebbink, in Halle aan de: Nijmansedijk 20a,      
7025 EJ. Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Met wat geluk vergaan horen zien je bij het geluid van
bronstige boomkikkermannetjes! Het gezamenlijke pro-
gramma van IVN en KNNV verveelt nooit.                        
Mag je niet missen!

13



NATUURBELEVING
Geologie
 

Als je (ik) aan ‘s-Heerenberg denkt denk je aan Montferland.
Als je aan Montferland denkt, denk je aan wandelen,
stuwwallen en het koffiehuis Het Peeske. Ton Stegink die
aan de Peeskesweg in ‘s-Heerenberg woont en veel over
geologie kan vertellen hoort nu ook in dit rijtje. Hij is ook de
mederedacteur van de Nieuwsbrief van de werkgroep
Geologie en Landschap. Genoeg stof om over te praten
dus.
 
Vanwaar die natuurbeleving? Om dat uit te leggen gaat Ton
ver terug in zijn herinnering. Hij woonde eerst  in de Bijlmer-
meer, aan de rand van Amsterdam. Daar wandelde hij veel,
vooral langs de Gaasperplas, een waterrijk en ruig gebied,
en ontdekte hoe leuk planten zijn. Zijn vrouw Dolly die ook
even aan het gesprek deelneemt, zegt: “Het is Ton zijn
hobby geworden en ik doe mee.” In de jaren ‘70 verhuisden
zij naar Lelystad. Hij volgde hier de gidsencursus van het
IVN. In die tijd was Lelystad volop in ontwikkeling. De ge-
meente deed veel aan milieueducatie, waar hij aan deel
nam.
Op zijn wandelingen in grotendeels onontgonnen gebied
kwam hij veel stenen tegen en dat trok zijn belangstelling.
Doorslaggevend was een excursie op Schokland, dat op
een eindmoraine ligt, en waar de ‘Gesteententuin’ een soort
museum is. Hij beveelt het aan om er eens heen te gaan.
Ton: “Het is ontstaan door een groep boeren die allerlei
stenen uit hun akkers haalden en aan de kant legden. Ze
gingen gezamenlijk, met een aantal stenen, een keer naar
Zweden waar deskundigen op dit gebied zijn en ‘gidsstenen’
bezitten waarmee je exact na kan gaan waar een steen

vandaan komt.”
Ton werd in die ‘Gesteenten tuin’ op Schokland ook gids.
 
Inmiddels wonen Ton en Dolly al meer dan tien jaar in
Montferland, aan de voet van een stuwwal. En dat is/was
te merken. Hun tuin was aanvankelijk helemaal bestraat,
maar ze hebben bijna alle straatstenen weggehaald. De
grond bestond grotendeels uit zand en grind. Ton heeft er
veertien kubieke meter aarde opgebracht en er een mooie
tuin van gemaakt, meest met ‘wilde ’bloemen. 
Tja, dan wil hij ook wel iets vertellen hoe dat zo gekomen
is met die keien. Ton: “De Maas en Rijn hebben hier ge-
stroomd; die kwamen vanuit het zuiden Ook vanuit het
oosten kwamen rivieren toegestroomd, die alle hun sedi-
ment achterlieten .  Daarna verschenen de IJstijden. Deze
begonnen ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden. Dat ijs duwde
de bodem met zand, grind en stenen voor zich uit, en die
vormden, toen het ijs ontdooide, de heuvels van het
Montferland. Zo ontstonden stuwwallen. Ik schrijf het hier
even in een paar zinnen in Jip en Janneke taal op. Ton zou
er uren over kunnen praten en  noemt ook allerlei ‘moeilijke’
namen zoals Saliën-ijstijd en ... Nou ja,  die zijn aan mij niet
zo besteed. Hij legt ook drie vrij grote zwerfkeien op tafel
die hij in deze streek gevonden heeft. Windkanters ge-
noemd. Het zijn stenen die meest aan drie kanten afgesle-
ten zijn onder invloed van wind en zand en die ieder een
speciale glans hebben. Soms vindt hij Jaspis, dit is een
gesteente, waar je, als je handig bent, ook sieraden van
kunt maken.
 
 
Ton is lid van de landelijke KNNV werkgroep Geologie en
Landschap. (en van onze afdeling) Ooit begonnen door een
paar mensen in Dordrecht, maar die zich later aansloten bij
de KNNV. Inmiddels bestaat de werkgroep 27 jaar. Zij heeft
als doel (en nu neem ik een paar zinnen uit hun Nieuwsbrief
over): ‘Gezamenlijk beleven en bestuderen van de niet-
levende natuur. We kijken hierbij vooral naar de geologie,
die over het ontstaan van de aarde gaat. Daarnaast kijken
we naar de vorm van het landschap, primair ontstaan door
de geologische processen. De bodemkunde en waterhuis-
houding spelen hierin een belangrijke rol.’ Hun Nieuwsbrief
komt twee keer per jaar uit. Geheel door Ton en Dolly, in-
middels al tien jaar, verzorgd! Gemiddeld bestaat het uit
een tiental aan elkaar geniete blaadjes, met een mooie
gekleurde foto op de voorkant. In het blad zijn vooral ver-
slagen van excursies te lezen.  
De werkgroep organiseert vier excursies per jaar, waarvan
één met de jaarvergadering en één weekend in het buiten-
land. Het aantal leden, die her en der in het land wonen,
bedraagt ongeveer 53 personen. Hun website, www5.knnv.
nl/geoland, geeft meer informatie. Ton is overigens ook de
webmaster.  En als u hem daar niet tegenkomt, dan mis-
schien op uw wandeling in Montferland (Op de nieuwe
uitkijktoren kunt u vast ook zijn huis zien). Als er een groep
mensen aan het werk zijn met paden aanleggen, plaggen,
snoeien of andere werkzaamheden als vrijwilliger bij de
vereniging Natuurmonumenten, goeie kans dat u hem daar
ook bij kunt aantreffen. Het was prettig om met hem kennis
te maken.                                             
Ben Vollmuller                                                                    -
                                        

14
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-alle gezondheidsklachten, klein en groot
 
-100 % natuurlijke behandeling
 
-40 jaar ervaring in China en Nederland
 
-diagnoses, plantaardige medicatie, qi gong, acupunctuur
 
www.himalayageneeskunde.eu,  tel. 0316-242937
 
 

Terborgseweg 140, Doetinchem | t  0314 34 23 55 | www.nijmanbv.nl

Administratie 

Belastingaangiften

Jaarrekeningen

Loon- & Salarisverwerking

Investeren & Financieren

Overnamebegeleiding

15



waaide) takken onder de bomen lagen. Kitty had ook een
snoeischaar (handig!) bij zich om van elke soort een takje
mee te kunnen nemen. Zo konden we bepaalde details met
een loepje beter bekijken. Bijvoorbeeld  de knoppen van de
Gewone vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia), deze is in de
winter te herkennen aan de naakte knoppen die wel wat
weghebben van beverstaartjes. Weer heel anders zijn de
knoppen van de Zomereik (Quercus robur), die hebben
bruine knopschubben en zitten met meerdere eindknoppen
geclusterd bij elkaar.  De eikels van deze soort hebben een
steeltje (bij de wintereik hebben ze geen of maar een heel
kort steeltje).
Verder zagen we Gewone es (Fraxinus excelsior) met de
kenmerkende dikke zwarte eindknop. De vruchten (vleu-
gelnootjes) hangen vaak in de winter nog in trosjes aan de
boom.
Soms moesten we even van het pad af, voor een boom of
struik, maar daar was het wel erg drassig op de aanwezige
kleigrond! Niet zo geschikt dus voor onze minder valide
deelneemster om met haar wagentje doorheen te rijden.
Gelukkig wist ze ons met een klein omweggetje toch weer
te bereiken. 
Langs het pad ook diverse struiken als de Hazelaar (Corylus
avellana) met zijn ‘snottebellen’, een naaktbloeier: bloeit als
er nog geen blad aanzit en is voor de bestuiving afhankelijk
van de wind.  De mannelijke (katjes) en de vrouwelijke
bloeiwijzen (kleine rode friemeltjes) hebben we allebei goed
kunnen bewonderen. De Sleedoorn (Prunus spinosa) met
de bekende ‘worstenpinnen’ bloei t ook voor het blad, dit in
tegenstelling tot de Eenstijlige meidoorn (Crataegus x
monogyna) en die ook nog eens kleinere takdoornen heeft.
We wisten zeker dat het de eenstijlige was en niet de
tweestijlige, want een nog overgebleven besje bevatte maar
1 pitje. Van de Rode kornoelje (Cornus sanguinea), die

KNNV-excursie over
bomen en struiken in de
winter
 
Op een waterkoude, vrij gure middag halverwege januari
verzamelde zich een groep van 10 mensen naast het
winkelcentrum De Bongerd in wijk De Huet te Doetinchem.
Het was gelukkig wel droog en vol goede moed toog men
op pad voor een excursie over

bomen en struiken herkennen in de winter.
 
Onze gids Kitty Peeters begon met de vraag: “Waarom
verliezen de loofbomen (en struiken) voor de winter hun
blad?” Vanwege de kou, opperde men. Maar Kitty vertelde
dat het vooral tegen het uitdrogen is. Anders zouden ze in
de winter, zelfs bij nat weer (!), teveel vocht verdampen via
de bladeren. Daarom is het beter voor de boom om in de
herfst het blad af te stoten en zo voldoende vocht vast te
houden tot in het voorjaar.
Sommige solitair staande bomen en struiken zijn ook wel
aan hun wintersilhouet te herkennen, maar de beste me-
thode is toch het kijken naar stam/schors,  takken en
knoppen en de eventueel nog aanwezige vruchten.
We begonnen met de Tulpenboom (Liriodendron tulipifera),
die vlak naast de parkeerplaats stond; We konden helaas
niet bij een van de takken komen om de knoppen beter te
bekijken, maar Kitty kon er nog wel het een en ander over
vertellen. Daarna togen we het park naast het winkelcen-
trum in.
Als we niet goed de takken met knoppen konden bekijken,
omdat ze te hoog zaten, keken we of er misschien (afge-
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Van onze
tuinambassadeur
 
Het is zondag 3 mei 2015. We zitten op het terras en ge-
nieten van de bloeiende fruitbomen, appels en al veel ander
bloeiend spul.
Na veel bijenbezoek hoop je dat de bevruchting succesvol
is en veel vruchten aan de bomen zullen verschijnen.
Plotseling steekt er een stevige windvlaag op. Het lijkt wel
te sneeuwen. Zeer veel bloemblaadjes van de prunusbo-
men dwarrelen door de lucht en dalen neer.
Natuurlijk daar waar het niet zou moeten gebeuren. Dus in
de grote vijver, op het terras en zelfs een kopje koffie is het
doelwit. Het is voorjaar ! !
Later, zo rond het begin van de zomer, worden de prunus-
sen belaagd door horden spreeuwen, merels en houtduiven
die de kleine en grote kersen erg lekker vinden. De kleine
sierappeltjes van de malus floribunda zijn voor de merels
pas na eind november aantrekkelijk.
Ook dan weer spektakel omdat de merels die op dat mo-
ment de tuin bevolken allemaal dezelfde boom uitkiezen
om te eten. Op zo’n moment in het voorjaar bedenk je dat
in de natuur alles aan elkaar hangt, en dus alles wat gebeurt
in de natuur een functie heeft.
En de mens, ik  bedenk op dat moment dat het voor mij
weer werken betekent zoals de vijver schoonmaken en het
terras vegen terwijl ik weet dat werken tegen de natuur in
al bij voorbaat een verloren zaak is.
Na de vele mijmeringen die door mijn hoofd vliegen en
bloemblaadjes die door de lucht zeilen schiet ik in de lach
om deze aardige natuurlijke gebeurtenis. Dus niet aan
werken denken, doch alleen maar van de natuur genieten.
Mijn dag is weer geslaagd.
                                                             Theo van den Anker

donkerrode twijgen heeft die de plant haar naam geven,
hebben we zelfs bloemen gezien! De Gelderse roos (Vibur-
num opulus) was nog goed herkenbaar aan de rode (giftige)
bessen die de meeste vogels links laten liggen en daardoor
lang blijven hangen in de winter. Niet te vergeten de Gewo-
ne vlier (Sambucus nigra) met z’n tegenoverstaande
knoppen waarvan het blad al vroeg in het jaar uitloopt.

Wat kwamen we nog meer tegen? De Spaanse aak/veldes-
doorn (Acer campestre) met de kruislings tegenoverstaan-
de bruine knoppen. We vonden daarvan  nog een takje met
mooie kurklijsten. De Hollandse linde (Tilia x europaea) met
roodachtige knoppen, de Hollandse iep (Ulmus hollandica)
met ronde bolle knoppen en de takken in een soort veer-
patroon, de Zwarte els (Alnus glutinosa) gemakkelijk te
herkennen aan de katjes en de proppen, de Schietwilg
(Salix alba) met de bruine slanke knoppen dicht tegen de
tak aanliggend, de Gewone populier (Populus x canaden-
sis) met vrij dikke knoppen die juist van de tak afstaan.
Daarnaast de Ruwe berk (Betula pendula) met z’n witte
afschilferende bast en de afhangende twijgen, de Witte
paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) met de  grote
bruine knoppen (nu nog niet kleverig!) en de herkenbare
bladlidtekens: paardenhoefjes met hoefijzertjes.
Doordat we veel stilstonden raakten de meesten van ons
al aardig verkleumd. Kitty besloot daarom maar snel de
terugweg te aanvaarden. We liepen van het park de
woonwijk in via een straat met de toepasselijke naam
Moerbeibloesem. Er bleken inderdaad moerbeien te staan.
Hierin werden we bevestigd door een naar buiten gesnelde
bewoonster (toevalligerwijs een bekende van mij), die zich
nieuwsgierig afvroeg wat wij toch aan het doen waren. Zij
wist ons te vertellen dat er hier inderdaad zowel exemplaren
van de Zwarte (Morus nigra) als de Witte moerbei (Morus
alba) staan en dat deze ook vrucht dragen. In die periode
gebeurt het nogal eens dat kinderen, nadat ze onder de
bomen hebben gespeeld, met de afgevallen en platgetrap-
te vruchtjes onder hun schoenen het huis in banjeren . Tot
verdriet van hun ouders, die de troep en vlekken die dit
veroorzaakt weer kunnen schoonmaken…
Na onze gids te hebben bedankt voorde leerzame uitleg
ging iedereen snel huiswaarts om op te warmen, of om nog
even de laatste boodschappen doen…

Tekst: Jeltje Berendsen                                foto's: Ben V.
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 ---- Zoeken naar eitjes van de sleedoornpage ----
 
De sleedoornpage is landelijk gezien een zeldzame vlinder.
De soort komt vooral voor langs de randen van de Veluwe,
in Zuid-Limburg, op enkele plaatsen rond de Utrechtse
heuvelrug en zeer lokaal in het noorden en oosten. Het is
de enige dagvlinder van de rode lijst (categorie bedreigd)
die vooral binnen de bebouwde kom voorkomt. De soort
vliegt van eind juli tot begin oktober en overwintert als ei.
De eitjes worden afgezet op sleedoorns, soms ook op
pruimenbomen. De soort is de afgelopen decennia flink
achteruit gegaan door het rigoureus opruimen van slee-
doornhagen en verkeerd beheer daarvan. De vlinder leeft
vooral hoog in de bomen en wordt maar zelden gezien.
Naar eitjes zoeken in de winter op de kale struiken is veel
gemakkelijker, de witte eitjes steken goed af tegen de
donkere takken van de sleedoorn.

 
In Doesburg werden al jaren vlinders
gezien maar was nog nooit naar eitjes
gezocht. Vandaar dat ik begin 2015 maar
eens naar sleedoorns ben gaan zoeken
in de buurt van waar de vlinders zijn ge-
zien, in de wijk Beinum. Al gauw werden
de eerste sleedoorns gevonden en door
de hele wijk bleken veel sleedoorns te

staan. Bij een speeltuintje werden de eerste eitjes gevon-
den en in totaal werden gedurende de hele winter 151 eitjes
gevonden, in aantal de zevende populatie van het land.
Ook in Angerlo werden de laatste jaren vlinders gezien,
daarom ben ik ook daar gaan zoeken. Dit leverde 4 eitjes
op langs de Mariendaalseweg. In feite gaat dit om een deel
van dezelfde populatie als in Doesburg maar omdat Anger-
lo in een andere gemeente ligt worden ze apart vermeld.

Deze winter was het doel om de verspreiding verder in kaart
te brengen, een indruk 

 te krijgen van de
aantallen en even-
tuele bedreigin-
gen op te sporen.
Er werden nieu-
we plekken ont-
dekt in de wijk,
langs de IJssel en
het aangrenzen-
de bedrijventer-
rein, hoewel de
dichtheid daar wel
laag is. Vermoe-
delijk hangt dit
samen met een
gebrek aan nec-
tar want geschik-
te sleedoorns staan

                                                               er genoeg.

 
 

Met hulp van enkele KNNV-leden werd
gezocht op vorig jaar ontdekte plekken in
de wijk. ( Menno is werkzaam bij de Vlin-
derstichting, en ook lid van onze vereni-
ging; red.) Ook in Angerlo werden nieuwe
plekken ontdekt, bedrijventerrein de

Koppeling bleek flink wat eitjes te herbergen. In totaal
werden in Doesburg tot nu toe 282 en in Angerlo 59 eitjes
gevonden, maar ik ben nog niet helemaal klaar met zoeken.
Daarmee is deze populatie nu de 5e van het land in aantal.
 
 
Bedreigingen
Inmiddels zijn er in Doesburg struwelen met sleedoorns
verdwenen en gekapt. Daarbij zijn ook eitjes verdwenen.
Bij het beheer van de sleedoorns wordt geen rekening
gehouden met de sleedoornpage. De eitjes zitten vaak op
naar buiten stekende takken en juist die takken worden
vaak afgesnoeid. Ook zijn complete struiken en heggen
afgesnoeid of met wortels en al verwijderd. De volgende
stap is om contact te leggen met de terreineigenaren zoals
de gemeente Doesburg (nog niet gelukt) en de gemeente
Zevenaar om ze op de aanwezigheid van de sleedoornpa-
ge te wijzen en te vragen of ze met het beheer rekening
willen houden met deze prachtige en kwetsbare vlinder-
soort. Hierbij is ook De Vlinderstichting behulpzaam.
 
 
Toekomst
Samen met De Vlinderstichting blijven we de komende
jaren de populatie volgen, gaan we de verspreiding verder
in kaart brengen en hopen we op medewerking van de
terreineigenaren zodat er een duurzame populatie in
Doesburg en Angerlo blijft bestaan.
 
 

 
Tekst: Menno Venema                           Foto's: Ben V.
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Carvium novum
Rijdend vanuit Lobith ligt links de Ossenwaard en
rechts een voormalig landbouwgebied waar een
grootschalige ontzanding gekoppeld aan natuur-ont-
wikkeling plaatsvindt.
 
Speelpark
De ontzander, Wezendonk BV, heeft van de gemeente
Rijnwaarden de opdracht meegekregen hier een speelpark
te realiseren. Het thema, Carvium Novum, is afgeleid van
de Romeinse nederzettingsgeschiedenis in dit gebied.
Langs de oever van de Rijn lag er van de eerste tot derde
eeuw een keten van wacht- torens en castellums die de
uiterste grens van het Romeinse rijk vormde in dit deel van
Europa. Carvium was de naam van het castellum dat in het
naburige dorp Herwen lag.
 
Gelderse Poort
In de een na laatste ijstijd brak de Rijn door de Montferland-
se stuwwal en vormde zo een doorgang die nu als Gelder-
se poort wordt aangeduid. Het water bracht eeuwenlang
zand, grind en klei mee dat in de hele regio werd afgezet.
Dertig jaar geleden is de klei in dit stuk er af gehaald en
daarmee verdween het oorspronkelijke reliëf. Daarna werd
de vruchtbare toplaag weer over de onderliggende zand-
laag opgebracht en was het tot nu in gebruik als landbouw-
gebied. Nu wordt ook het zand afgegraven en ontstaan er
diverse plassen.
 
Oeverzwaluwen
Onlangs zijn we er poolshoogte wezen nemen. Door de
graafwerkzaamheden zijn er steilwanden ontstaan waarin
je mooi de diverse afzettingslagen kunt zien. Wie weet zien
de oeverzwaluwen hier wel wat in? Oorspronkelijk graven
deze vogeltjes nestgangen in afgeslagen rivieroevers en
dit heeft er in onze ogen wel wat van weg.

 
Pyramide
Het afgelopen jaar is er een fiets/wandelpad aangelegd dat
ook langs een nagebouwde redoute loopt. Dit is een pyra-
midevormige uitkijkheuvel zoals die tijdens de tachtigjarige
oorlog aangelegd werden toen hier de vijandelijkheden
tussen de Spanjaarden en het huis Oranje werden uitge-
vochten.
Bij nadering van vijandelijke troepen hees men een bran-
dende vuurkorf langs een paal op de redoute omhoog. Dit

signaal werd 2,5 km verderop bij een volgende opgepikt
waar men het zelfde deed en zo ontstond er een keten van
waarschuwingstekens. Bij deze heb je een mooi uitzicht
richting de Elterberg.
 
Rietmoeras
In een gedeelte van dit 65 hectare grote terrein zullen wa-
terrietvelden (11 hectares) gecreëerd worden met daarin
diverse eilanden. Daar omheen zal het water op een aantal
plaatsen 0.20 tot 1.00 cm diep worden. Dit om de natuur
langs dit nogal smalle deel van de Oude Rijn wat robuuster
te maken. Er ontstaat dan een open, boomloos gebied met
veel water. Het realiseren van een rietmoeras is geen
eenvoudige zaak. Stukken moeten in juni droog vallen om
verspreiding van de wortelstokken te bevorderen.
Realisatie van verbindingen met de oude zandwinningen
verderop zitten niet in het plan maar de mogelijkheden zijn
aanwezig.
Van een intensief beheerd agrarisch gebied gaat het naar
een extensief beheerd natuurgebied. Beheer blijft echter
noodzaak om te zorgen dat niet alles automatisch dicht-

groeit met wilgen want waar de grond vochtig en kaal is
komen deze bomen onmiddellijk op dus het is zaak dat daar
ingezaaid gaat worden met een mengsel van gras en
kruiden.
 
Bevers!
In de eerder genoemde oude gaten in de buurt staan wel
enorm veel wilgen en daar vind je overal sporen van ander
werk in uitvoering; van bevers!
Over het te realiseren themapark valt nu nog niet veel te
melden want er heeft zich nog geen investeerder aange-
diend.
Belangrijk lijkt ons ook het behoud van het voormalige
monumentale woonhuis met zijn prachtige tuin met oude
eiken en esdoorns. Er is zelfs een ijskelder in de tuin;
misschien iets om als vleermuisschuilplaats in te richten?
 
Het project zal zo’n 5 jaar duren; we gaan het volgen.
 
Gerard Tittse en Carin Holtslag

19



Indien onbestelbaar retour: Bonifaciusstraat 95, 7009 MS Doetinchem

Femmie den OUden.nl

Schilderijen & kunsteducatie
 www.kunstvoorkinderen.eu 

.

Zaagmolenpad 2,  7008 AJ Doetinchem. 

Zonnepanelen offerte klaar terwijl u wacht in onze showroom. 

Werkende zonnesystemen aanwezig. 

Geen afspraak nodig.  

Volledig ontzorgd. 

Persoonlijk. 

Snelle service. 

Ook op zaterdag geopend tot 16:00 uur.  

Maandag tm vrijdag van 09:00 / 17:00 uur open. 

  

Specialist en ervaren in opwekken en besparen 


