
 
 
Werkgroep Landschapsbeheer IVN De Oude IJsselstreek  
 
  
Jaarverslag 2021    
 
Het jaar 2021 verliep net als het voorgaande jaar door het corona virus anders dan wij gewend zijn. 
Door de richtlijnen van de overheid konden wij helaas beperkt werken in het landschap. 
 
  
Werkdagen 
In 2021 hebben we 5x op even zoveel locaties gewerkt. Van deze vijf locaties lagen er drie in de 
gemeente Doetinchem, één in de gemeente Bronckhorst en één in de gemeente Oude IJsselstreek. 
Op vier werkdagen, schommelde het aantal deelnemers tussen de 15 en 22. Het gemiddeld aantal 
deelnemers was 18. Dit zijn er vier meer dan de twee voorgaande jaren. Op één werkdag hebben 
drie vrijwilligers fruitbomen gesnoeid. 
 
Overzicht werkzaamheden 
 

Maand 
Aantal 
vrijwilligers 

Gemeente Werkplek Eigenaar Soort klus 
  

maart 3 Doetinchem Haafsweg, Doetinchem Heijndermans Fruitbomen snoeien 
 

september 15 Bronckhorst Nijmansewijk 20a, Halle Klein Lebbink Opschot snoeien 
 

oktober 22 Doetinchem Vreeltstraat 6, Gaanderen Hammink Wilgen knotten 
 

november 18 Doetinchem Diepengoorsestraat 6, Doetinchem  Stroomer Wilgen knotten / fruitbomen snoeien  

december 21 
Oude 
IJsselstreek 

Warmseweg 10a, Etten Monteban Wilgen knotten  
 

 
 
 
Terugblik 
Het werk stond ook dit jaar op een laag pitje, door het bekende virus en weer nieuwe varianten. Bij 
de werkdagen komen  15 tot 25 vrijwilligers en een ieder zoekt dan een werkplekje. Voor de een is 
dat de ladder op en daar de takken van de boom zagen en de ander zorgt ervoor dat die  netjes 
verwerkt worden tot een takkenril of op een andere manier opgeruimd worden. 
We konden  een nieuw lid verwelkomen en een cursist van de gidsencursus  kwam ons een dag 
helpen in het kader van zijn stage bij een werkgroep. 
Helaas is een van onze leden dit jaar overleden en moest er ook iemand  noodgedwongen stoppen  
waarbij ze door de coördinator bedankt werd voor haar inzet met een klein presentje. 
Aandacht  is er natuurlijk ook voor de mensen die om andere reden met lief of leed geconfronteerd 
werden. Vrijwilligerswerk kent  immers ook een belangrijk sociaal aspect. 
 Uiteindelijk besloten we om in september weer van start te gaan. Door omstandigheden moesten 
we wat schuiven met de datum maar er kwamen toch 15 vrijwilligers die blij waren dat er gewerkt 
kon worden. Het was nog wat vroeg om al te gaan knotten en daarom begonnen we op een landgoed 
waar we een flinke hoeveelheid struiken (o.a. hazelaars) uit de bijna 20 jaar oude aanplant zagen. 
Hierdoor ontstond er meer licht en ruimte voor de andere bomen en voor de bodemplanten. 
En dan op de tweede zaterdag van oktober de eerste knotklus. Hier stonden 20 knotwilgen langs de 
Slinge. Vorig jaar hadden we al een gedeelte gedaan, nu was de andere helft aan de beurt. Ze waren 
in dat jaar nog hoger en dikker geworden en daardoor werd het een flinke klus.  
Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en te vieren dat we weer mochten werken, ja, als een 
feestje, zo voelt dit vrijwilligerswerk een beetje, had het bestuur bedacht om de aanwezige leden 



maar eens te trakteren op lekkere broodjes  en een mooi fotoboek. Ons dertig jarige bestaan als 
werkgroep in april was door de maatregelen ook al in stilte voorbij gegaan, maar dat halen we in 
2022 wel in. 
In november gingen we naar een vast adres waar we al vele jaren de rij knotwilgen  langs het weiland 
bijhouden. De ontvangst was opnieuw hartelijk en de jongere generatie werkte enthousiast mee om 
alles op te ruimen. Na de middagpauze buiten onder de kapschuur snoeiden we nog een paar 
fruitbomen en toen konden ook deze bomen er weer een tijdje tegen. 
Dan volgde een nieuw adres in het buitengebied, en dat was een beetje zoeken in de ochtendmist. 
De wilgen stonden verderop achter het huis en de eigenaren, die hier pas wonen, wilden graag onze 
hulp bij het achterstallige onderhoud van de wilgen. Al het afgezaagde hout stapelden  we tot een 
mooie takkenril die als schuilplaats voor allerlei dieren kan dienen. Natuurlijk is er ook tijd voor koffie 
en een praatje en ‘s middags een heerlijke kop soep uit een grote pot die boven een houtvuur hangt. 
En ja, dan smaakt die toch extra lekker. En weer gaan we die middag voldaan naar huis in de 
wetenschap dat er mooie landschapselementen zijn behouden  en de dankbare eigenaren en wij 
terugkijken op een mooie werkdag. 
 
 
Ledenbestand 
Op 31 december 2021 telde de werkgroep 32 leden die aan één of meerdere activiteiten deelnamen.  
 
 
Tot slot 
Zoals gemeld was 2021 weer een bijzonder jaar waarin wij beperkt onze werkzaamheden hebben 
uitgevoerd. De klussen die wel zijn gedaan kenmerkten zich zoals gemeld door plezier en een prima 
inzet.  
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