
Jaarverslag 2022 van werkgroep Graafschap: 

 

In januari zaten we nog midden in de Coronabeperkingen. Gaandeweg werd het makkelijker en we 

konden weer wat gaan doen. Na de stille periode van het afgelopen paar jaar kunnen we nu weer 

terugkijken op een aantal geslaagde activiteiten. 

Zo was er in april een kinderactiviteit, de opkomst was mager, 7 kinderen, maar het programma 

prima. De kinderen hebben genoten, en wij ook. 

De wandeling van Slangenburg tot Boelekeerl werd afgelast door Corona. We gaan dit traject 

wandelen in Februari 2023 

De wandeling in maart over de Doesburgse Linies was een succes, voor herhaling vatbaar, ongeveer 

40 wandelaars.  

In mei was er een Lentewandeling in Landgoed  Enghuizen, in Hummelo, een wat magere opkomst, 

20 deelnemers. Het viel op dat deze route, tegelijkertijd een Kunstroute, door veel mensen werd 

gelopen op eigen initiatief.  

Ook in mei hebben we met vier gidsen meegedaan bij het Zandbultenfestival in Doetinchem, dat is 

een  laagdrempelig en kosteloos initiatief voor kinderen uit Doetinchem. Een grote opkomst met 

honderden kinderen en hun familie, wij schatten ongeveer 250 aanwezigen. 

Op 28 mei was de avondwandeling in Halle, met als thema Boomkikkers en Orchideeën, hier waren 

25 deelnemers.  

In juni was er de Slootjes dag in Doetinchem aan de Christoffelstraat, een succes met in totaal 50 

kinderen en veel met hun ouders/familie. We hebben het in twee keer gedaan, de school op de 

Bezelhorst had bij ons ook een aanvraag gedaan.  

Eind juni was er een stevige wandeling in de Wehlse Broeklanden. Wim en Stef hebben er een mooi 

verslag van aangeleverd, er waren 26 deelnemers. 

In het najaar hadden we nog twee wandelingen: op 18 september was er een wandeling in de 

Kruisbergse bossen. Het thema bomen en hun vruchten. Het was slecht weer, veel regen. 

Desondanks toch 13 deelnemers. 

Op 18 oktober was de wandeling in Gaanderen, startpunt het Onland en we hebben gewandeld over 

Landgoed de Pol, en de Wrange. We liepen in twee groepen, met in totaal 18 deelnemers. 

De najaarsaktiviteit met kinderen in Halle ging niet door, er was geen belangstelling. 

In het najaar vond ook de Natuurcursus plaats in Halle. Er waren 14 deelnemers die deze cursus 

hebben gevolgd met veel enthousiasme. Wat ons opviel is dat het instapniveau van de deelnemers 

hoog was. 

We hebben in 2023 vier werkgroepsvergaderingen gehad: 15 februari, 10 mei, 8 september en 24 

november. We hebben de vergaderingen opnieuw ingericht: Eerst een onderwerp bespreken en 

daarna de officiële vergaderagenda. De onderwerpen die de revue passeerden:  

Een jachtopziener heeft verteld over zijn visie en werkzaamheden, boeiend. We hebben het thema 

Duurzaamheid besproken, daaruit vloeide voort dat we in de toekomst bij de activiteiten ook 

beschrijven hoe je er met Openbaar Vervoer kunt komen en met de fiets. 

Drie afgestudeerde gidsen, die dit jaar de Gidsenopleiding hebben gevolgd, hebben hun werkstuk 

gepresenteerd. Het mooie is, dat hun wandeling met als thema “beleef de natuur met je zintuigen” 

ook te vinden is op de app. Deze app is terug te vinden op de site van IVN Oude IJsselstreek. 



Deze gidsen hebben zich inmiddels aangesloten bij onze werkgroep. 

 

Het financieel beheer ligt nu bij de penningmeester van IVN de Oude IJsselstreek, dat scheelt ons 

jaarlijkse bankkosten.  

Op de agenda van de vergadering stond ook regelmatig het onderwerp: Boerderij Overstegen in 

Doetinchem. 

Op Park Overstegen in Doetinchem staat een oude boerderij, de eigenaar heeft het pand verlaten en 

het staat leeg. Het idee is opgevat om in overleg met de gemeente Doetinchem te kijken naar een 

zinvolle bestemming van het pand en de naastgelegen schuur. Een aantal verengingen werken samen 

om te kijken naar de invulling. Zo nemen deel: de Groene Knoop, Buur maakt Natuur, de vrijwilligers 

van de Zumpe, de bijenvereniging, en ook de IVN afdeling Graafschap. 

Het is een proces, dat de nodige tijd gaat vragen. Toch is men enthousiast, en de plannen worden 

steeds meer concreet. In het komende jaar wordt dit verder uitgewerkt. Wordt vervolgd. 

 

Peter van Nistelrooij, coördinator werkgroep Graafschap. 

 


