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Jaarverslag IVN regiowerkgroep ‘Rondom Strang & Iessel’ 2022 
 
Leden/vergaderingen/activiteiten 
Onze 16 min of meer actieve leden kwamen 5x samen, in de groepsruimte van De Küper in 
Breedenbroek (tegen onkostenvergoeding). Dit jaar werden onze ‘natuuravonden’ door gemiddeld 
12 leden bezocht. Het eerste deel van zo’n avond wordt verzorgd door een werkgroeplid of 
gastspreker. In het 2e deel wordt vergaderd over de werkgroepactiviteiten. Een greep uit de 
presentaties van dit jaar: korstmossen (Frank+Frans) en een quiz bomen herkennen aan hun bast 
(Bernard), vogels op Engbergen (Frans), nachtvlinders (Frans), ‘Lezen van ons landschap’ (Wil). 
Tijdens de bijeenkomst in juni hebben we bij de plas-dras van Johan waterdiertjes geschept en aan 
bomen en struiken geschud. Een grote variatie aan beestjes werd gevonden, bekeken en 
gefotografeerd.  
Aart Stans kwam ons vertellen over het ‘Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui’. Hier kan het 
IVN ook aan bijdragen. Buitenlui kunnen bijv. deelnemen aan de Natuurcursus, meegaan op excursie 
of deelnemen aan natuuravonden of -lezingen. Als er een ‘groenmarkt’ georganiseerd wordt kan het 
IVN evt. een kraam bemensen.  
Verder heeft lid Frans Witjes de andere werkgroepleden aangeboden om bij enkele van zijn 
(vogel)inventarisaties aanwezig te zijn. Deze wandelingen werden echter (soms door 
miscommunicatie?) slecht bezocht: één keer 2 personen. 
 
Een 4-tal(?)  werkgroepleden heeft deze zomer de Natuurgidsenopleiding met succes volbracht. We 
zijn blij met deze extra gidsen, die bij de activiteiten van komend jaar goed van pas komen! 
 
Ons werkgroepuitje vond begin juni plaats bij een biologische boer in Megchelen. Uitgenodigd waren 
de werkgroepleden met partner. Bij het uitje waren 14 personen aanwezig. Bioboer Tom Keuper 
leidde ons rond over zijn melkveebedrijf met kruidenrijke graslanden. Hij had een goed verhaal en 
het was voor ons allen een leerzame ochtend. (Zie De Composiet 3/2022, blz. 6) 
 

 
 

https://slgelderland.nl/nieuws/ambassadeurs-voor-biodiversiteit-gezocht
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Activiteiten jaarprogramma 
We hadden 9 activiteiten opgenomen in het jaarprogramma. Daarvan zijn er 3 niet doorgegaan en is 
er 1 veranderd van onderwerp. 
De Scharrelkidsactiviteit van januari kon nog niet doorgaan vanwege corona en die van april is niet 
doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. De IVN Slootjesdag in Breedenbroek trok 11 
volwassenen en 12 kinderen. Een vader vierde zijn verjaardag en dat verklaarde voor een groot deel 
de opkomst. De aanvankelijk geplande herfstactiviteit ‘Geuren en kleuren’ werd  veranderd in 
‘Hutten bouwen’  en verliep met 15 deelnemers naar wens. (Zie ook verderop bij het kopje 
‘Jeugdgroep’)   
Ruim 20 deelnemers kwamen opdagen voor een mooie voorjaarsexcursie, met o.a. aandacht voor 

(stinzen)planten, op Landfort (zie verslag op de website). 
De nachtegalenexcursie door het Aaltense Goor werd 
bezocht door 10 volwassenen en 1 kind. Gelukkig was er 
op het einde nog één nachtegaal te horen, wel net 
buiten het gebied (zie verslag op de website).  
Voor de akkerrandenfietstocht in Sinderen (juli) was 
geen belangstelling. Deze excursie wordt voor 2023 uit 
het jaarprogramma gehaald. Die in De Heurne ging wel 
door met ruim 20 deelnemers, waaronder ook 
(uitgenodigde) grondbezitters die perceelranden hadden 
ingezaaid. 
De paddenstoelenexcursie in bos Hardenberg (D) trok 
belangstelling van 31 volwassenen en 3 kinderen. De 
kinderen kregen een IVN paddenstoelenzoekkaartje mee 
naar huis. 
De activiteiten die wel doorgang konden vinden trokken 
behoorlijk wat belangstelling met een gemiddelde van 18 
deelnemers en daar zijn we blij mee, na die moeilijke 
coronaperiode! 

 
Aangevraagde activiteiten 
Er zijn 4 aangevraagde en betaalde activiteiten geweest met totaal 87 deelnemers. Daaronder 3 
lezingen/fotopresentaties over Engbergen en over paddenstoelen, o.a. gehouden in het nieuwe 
Woonzorgcentrum De Oevelgunne (Gendringen), en 1 excursie in het Aaltense Goor. Dit was 
hoofdzakelijk voor vrouwenorganisaties en (familie)groepen. Gelukkig weet men ons weer te vinden!  
 
Overige activiteiten en contacten 
Het IVN Jongeren Advies Bureau organiseerde een project met middelbare scholieren voor een 
onderzoek naar zwerfafval en het verwerken van bermmaaisel. Ook in gemeente Oude IJsselstreek. 
Enkele van onze leden hebben hier aan meegewerkt. De 21 kinderen die uiteindelijk meededen aan 
het inventariseren van wegbermen, waren maar matig geïnteresseerd en gemotiveerd. Maar ze 
waren in elk geval buiten en het heeft misschien toch wel bijgedragen aan bewustwording. 
 
Eind april werd nog het 10-jarig bestaan van natuur- en theetuin Natuurlijk Buiten gevierd, waaraan 
medewerking is verleend d.m.v. een waterdiertjesactiviteit. Jammer genoeg viel de belangstelling 
tegen, er waren maar een paar kinderen aanwezig. 
 
Onze werkgroep was dit jaar aan de beurt om de Algemene Ledenvergadering van onze IVN-afdeling 
te organiseren. Deze vond plaats op zaterdag 21 mei bij en in samenwerking met natuur- en theetuin  
Natuurlijk Buiten. Daarna volgde een biologische lunch met soep (van Aart en Anna) met 
ingrediënten uit omgeving. De ALV is goed verlopen en bezocht door 37 personen. 
 

https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/nieuws/een-mooie-middag-op-landfort
https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/nieuws/3-keer-is-scheepsrecht-in-het-aaltense-goor
https://natuurlijkbuiten.nl/
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Open Monumentendag vond in de gemeente Oude IJsselstreek plaats op zaterdag 10 september. 
Thema dit jaar: duurzaamheid. Huis Landfort met omliggend park, dat inmiddels gerestaureerd en 
gerenoveerd is, stond in het middelpunt van de belangstelling. Een van onze leden heeft haar 
medewerking verleend. Er zijn die dag 1200 bezoekers geweest, ondanks dat het erg regende en er € 
5,- p.p. entree werd geheven. De rondleidingen werden verzorgd door de eigen vrijwilligers van 
Landfort.  
Meer in het algemeen wordt de vraag gesteld of wij als IVN betrokken moet blijven bij de organisatie 
van Open Monumentendag. Antwoord: ja, bij de uitvoering en alleen wanneer daar aspecten van 
natuur en milieu bij betrokken zijn. 
 
Er is deelgenomen aan een inspiratieochtend voor coördinatoren van de diverse werkgroepen 
binnen onze IVN-afdeling. 
 
Enkele leden hebben opnieuw meegewerkt aan een zaaiproject van SLG met Waterschap Rijn en 
IJssel, halverwege maart. In Bredevoort is met groep 7/8 van plaatselijke basisschool Het Bastion een 
perceel met bloemenzaad ingezaaid.  (Zie ook De Composiet 2/2022, blz. 17) 
Een paar maanden later is Frank met Frans en schoolkinderen naar datzelfde perceel terug geweest.  
Door de droogte waren er weinig bloemen, maar de insecten vlogen er volop. (Zie ook De Composiet 
3/2022, blz. 6) 
 
We werden benaderd door de Mariaschool uit Ulft om mee te werken aan de invulling van het 
kinderboekenweekthema: Gi-ga-groen. Maar liefst 214 basisschoolkinderen hebben in Engbergen 
genoten van 3 dagen natuuractiviteiten: bodemdiertjes, bladeren in de herfst en zaden en vruchten. 
Ook de 10 vrijwilligers kijken er met plezier op terug, maar meer van dit soort activiteiten in een jaar 
kunnen we niet aan. Bovendien willen we niet concurreren met Staring Educatie. (Zie ook het 
verslagje in De Composiet 4/2022, blz. 17) 
 
Verder waren we betrokken bij diverse publicaties op de IVN-site/-Facebookpagina en in het 
ledenblad De Composiet. Ons lid Janrein van Oostrum, die al meer dan 15 jaar in de redactie zit, 
heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Naar opvolging wordt naarstig gezocht. 
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Verder waren er leden vertegenwoordigd in klankbordgroepen van gemeente(n), oudheidkundige 
vereniging(en), VVV, Sovon en Ravon. Ook zijn er leden lid van andere IVN-werkgroepen: De 
Natuurkoffer, VWG, ZWG, PR & Communicatie en Landschapsbeheer. Twee van onze 
werkgroepleden hebben zitting in ons IVN-afdelingsbestuur (secretaris en 
penningmeester). Een lid beheert de Facebookpagina, een ander lid de Instagrampagina en er is dit 
jaar nog een lid bijgekomen die het Twitter-account van IVN De Oude IJsselstreek bijhoudt. 
 
Natuurcursus 
De Natuurcursus in onze regio is in het najaar van 2022 van start gegaan met 15 deelnemers; 6 
lesavonden (bij Johan/De Küper) en 6 excursies. Leuke, enthousiaste reacties mochten we van de 
cursisten ontvangen! 
Frans Witjes heeft 10 schepnetten erbij gemaakt, nog net op tijd  voor de excursie over waterdieren, 
zie foto hieronder. 
 

 
 
Jeugdgroep 
De jeugdgroep dreigde dit jaar uiteen te vallen. De deelname aan de activiteiten liep enorm terug, 
waardoor het organiseren nauwelijks nog de moeite waard was. Het bleek heel lastig om ouders te 
prikkelen met hun kinderen naar activiteiten te komen. Een aantal leden gaf er zodoende de brui 
aan, al dan niet vanwege een ook nog kwakkelende gezondheid. Coördinator Ineke de Bruin 
kondigde haar afscheid aan en heeft als dank een kleine attentie ontvangen.  
Toch weigerde een aantal mensen de handdoek in de ring te gooien en bleken er genoeg leden wel 
mee te willen denken en helpen om een doorstart te maken. De aanvankelijk afgelaste 
herfstactiviteit werd veranderd van thema en vond nu plaats onder de titel ‘Hutten bouwen’ (in het 
bos). Voor deze activiteit gold geen aanmeldingsplicht en ook werd er geen maximum gesteld aan 
het aantal deel te nemen kinderen. Het werd een succesvolle middag met 15 kinderen die zich 
uitstekend vermaakten in het bosje achter De Küper. (Zie verslagje met foto’s in De Composiet 
4/2022, blz. 8)  
Hoe gaan we verder het komende jaar? We denken door meer avontuurlijke activiteiten aan te 
bieden dat er ook meer belangstelling komt. Om een kans te maken moet er in elk geval meer in de 
krant komen (Gelderse Post en De Band). Voor 2023 hebben we het activiteitenprogramma in ieder 
geval rond kunnen krijgen en hopen we op voldoende deelname. 
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Bomengroep Oude IJsselstreek 
Geen officiële IVN-werkgroep maar wel een groep waar veel van onze leden lid en/of actief 
betrokken bij zijn is de Bomengroep. Hier volgt een greep uit de activiteiten waarbij men aanwezig en 
actief was: 

Een fietstocht (16 apr.) langs bijzonder bomen in/rond 
Silvolde, een lezing (4 okt.) over monumentale bomen in 
onze omgeving (i.s.m. gemeente en Bomenstichting) in de 
kantine gemeentewerken in Ulft en als hoogtepunt: 
Boomfeestdag (16 nov.) in het Idinkbos, waarbij 170 
schoolkinderen 500 bomen hebben geplant. Hier is door de 
Bomengroep samengewerkt met de gemeente Oude 
IJsselstreek en Staring Educatie. De gemeente zorgde o.a. 
voor het plantmateriaal en de catering. Staring Educatie 
zorgde voor het contact met de scholen en de 
aanmeldingen plus een lesbrief over bomen. Zo’n 15 
vrijwilligers en gemeentemensen, wethouders en 
raadsleden hebben er een feestelijke dag van gemaakt! 
 
 
 
 
 

Artikelen in De Composiet betreffende onze werkgroep (en die nog na te lezen zijn op de website): 
Nr. 1: Bomengroep en Natuuravonden RS&I door Frank, blz. 16 
Nr. 2: Bloemen zaaien in Bredevoort door Janneke Wagenaar, blz. 17 
Nr. 3: Bloemen en insecten ontdekken met kinderen door Frank, blz. 6 
           Voorbeeldboeren door Frank, blz. 6 
Nr. 4: Hutten bouwen door Frank, blz. 8 
           Kinderdag Engbergen door Frank, blz. 17 
 

 
Totaaloverzicht van onze activiteiten: 

IVN-
activiteiten 

aantal act. 
 

deelnemersaantal volwassenen kinderen 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

jaarprogramma 4 7 58 128 34 97 24 31 

aangevraagd 0 4 0 87 0 87 0 0 

overige 1 6 9 329 9 15 0 314 

Totaal 5 17 67 544 43 199 24 345 

 
 


