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A G E N D A   
 

Wanneer Start Activiteit Waar / info 

12 juli 19.00 uur 
Zomeravondwandeling 
Lonnekerberg 

L.O. & IVN Enschede, start 
parkeerplaats aan de Bergweg 

26 juli 19.00 uur 
Zomeravondwandeling 
Lonnekermeer 

L.O. & IVN Enschede, start 
hoek Lonnekermeerweg - 
Leusinksveldweg 

9 augustus 19.00 uur 
Zomeravondwandeling 
Kristalbad 

L.O. & IVN Enschede, start 
parkeerplaats IJsbaan Twente, 
Colosseum 90 

17 augustus  
Zomeravondwandeling 
Ecozone Glanerbrug 

L.O. & IVN Enschede, 
aanmelden via L.O. 

23 augustus 19.00 uur 
Zomeravondwandeling 
Aamsveen 

L.O. & IVN Enschede, start 
parkeerplaats hoek 
Aamsveenweg-Sagenweg-
Roodmolenweg 

2 september 09.30 uur 
Voorwandelen 
schoolwandelingen Aamsveen 

 

5-16 september  Schoolwandelingen Aamsveen  

3 september 09.30 uur Uitstapje naar Twickel Parkeerplaats TPZ Mediant 

18 september 13.00-16.00 uur Heemtuinmiddag 
Abraham Ledeboerpark, 
Lammerinkswönner 

20 september 09.30 uur 
Vergadering schoolwandeling 
werkgroep 

Abraham Ledeboerpark, 
Lammerinkswönner 

23 september  09.30 uur 
Voorwandelen 
schoolwandelingen 
Ledeboerpark 

Abraham Ledeboerpark, 
Lammerinkswönner 

24 september  
Voorwandelen 
Paddenstoelenwandeling  
Het Stroïnk 

 

25 september 14.00 uur 
Paddenstoelenwandeling  
Het Stroïnk 

Speelbos Hesselinklanden 
Tel. 053-4317006 

26 september-
14 oktober 

 
Schoolwandelingen 
Ledeboerpark 

 

29 oktober  Nacht van de Nacht volgt 

woensdag 09.00-12.00 uur Heemtuin - werkochtend Tel. 053-4773340 
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Voor u deze pagina gevonden had bent u in deze Gidsengids de agenda tegengekomen. Die is 
langer dan u gewend was. Als oplettende lezer zult u opgemerkt hebben dat alle 
zomeravondwandelingen van Landschap Overijssel er in vermeld zijn. Dat zit zo: sinds de 
gezamenlijke Cursus Landschapsgids zijn er erg veel IVN-gidsen bij deze wandelingen betrokken.  
Marjan Wagenaar van Landschap Overijssel dacht dat het goed was om daarom deze als een 
activiteit in samenwerking met IVN te zien. Daar ben ik heel blij mee. Onze gidsen hoeven nu 
niet meer bij elke bezigheid te bedenken welke pet ze opzetten: ze werken voor twee 
organisaties tegelijk! 
 
Over petten gesproken: we hebben dit voorjaar echte IVN-petten aangeschaft. Ze maken IVN-
gidsen herkenbaar in een menigte. We hebben ze voor het eerst gebruikt bij Fête de la Nature, 
op 21 mei, bij de opening van de landschapstuin in de Esmarke en ik vond dat het er 
professioneel uitzag! 
Bij Fête de la Nature is ook het nieuwe, groene tafelkleed met opgenaaide IVN-vlag voor het 
eerst op de kraam gebruikt. Dat valt op afstand geweldig op en ziet er heel mooi uit. Het oude, 
versleten, groen geruite kleed kan nog tot een paar kleine kleedjes verknipt worden; zuinigheid 
is IVN-ers niet vreemd! 
Dit zijn een paar voorbeelden van hoe we  als afdeling extra ons best doen om zichtbaar en 
herkenbaar te zijn.  
 
Sinds kort hebben we  ook visitekaartjes, die we in plaats van folders kunnen uitreiken, die zijn 
kleiner en handiger en geven voor mensen die toch verder op internet gaan zoeken voldoende 
informatie. Ze zien er leuk uit; een ontwerp van Celia en Tineke!   
Ook nieuw, onze facebook pagina. Heeft u hem al bezocht? Celia helpt hiermee de afdeling een 
beetje met de tijd mee te gaan! Leuk en informatief en ook voor wie zelf niet op face-book zit 
is hij op internet te bekijken! (Zie later in deze gidsengids.) 
 
Op 16 juni bezochten Celia en ik een avond over zichtbaarheid en communicatie, die door het 
IVN district georganiseerd was. Daar werden we in sneltreinvaart bijgespijkerd op alle gebieden 
van de PR van IVN afdelingen, zowel intern als extern. We hebben er veel opgestoken, maar 
merkten ook dat we op een aantal gebieden al goed bezig zijn. De presentaties van die avond 
kregen we toegestuurd, zodat we onze nieuwe kennis door kunnen geven.  
 
In deze Gidsengids vindt U weer veel verslagen van activiteiten van de afgelopen maanden en 
van andere natuurbelevenissen. Teveel om hier allemaal te noemen. Alle schrijvers: hartelijk 
dank! 
 
Alle lezers wens ik een fijne, groene zomer, hier in Enschede of op vakantie!  
Vergeet niet tijdig aan te melden voor het jaarlijkse uitstapje!  Ik kan vast verklappen dat het 
naar een heel mooi plekje gaat.    

       
     Hanneke, juli 2016 
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JAARLIJKS UITSTAPJE IVN ENSCHEDE 
 
Ons jaarlijks uitstapje hebben we gepland op zaterdag 3 september. We gaan naar Twickel, een 
uniek landgoed met een rijke historie. Het landgoed is maar liefst 4100 hectare groot.  
 
PROGRAMMA: 
 

 09.30 uur  vertrekken we van de parkeerplaats bij TPZ (Helmerzijde). 

 10.00 uur  ontvangst bij de landgoedwinkel, de entree naar de tuinen van Twickel. Hier 
krijgen we ongeveer 1 uur de tijd om in het fraaie huispark te wandelen en drinken we  
koffie of thee met iets lekkers in de Oranjerie. 

 12.15 uur  lunch, die we gedeeltelijk zelf willen verzorgen, in de Wendezoele. Daarna 
rondleiding in Museumboerderij Wendezoele. De start van het vlasproject is hier in 
beeld gebracht, alsmede oude ambachten. Een schat aan kennis is bijeengebracht. 

 14.30-14.45 uur  vertrekken we naar de Noordmolen. De molenaars geven tekst en 
uitleg en er wordt olie geslagen uit lijnzaad. De Noordmolen wordt aangedreven door 
water uit de Oelerbeek. 

 16.30 uur  verwachten we weer thuis te zijn. 
 
AANMELDEN UITERLIJK  20 AUGUSTUS A.S. BIJ:  
Jeanette Eisma, jeisma@ziggo.nl, of  tel. 053-4773340.    
Mieke Vlierhaar, m.vlierhaar@home.nl , of  tel. 053-4336990 
 
Huisgenootleden en donateurs zijn van harte welkom.  Bijdrage in de kosten is 5,- euro p.p.,  
contant  te voldoen op de dag zelf. De afstand van Twickel naar de Wendezoele en vandaar naar 
de Noordmolen is goed te lopen voor de meesten van ons. Maar er kan iets geregeld worden 
voor mensen die minder goed kunnen lopen.  
 
We hopen velen van jullie op zaterdag 3 september a.s. te ontmoeten. 
De voorbereidingscommissie, Pim, Hanneke, Jeanette, Mieke. 
 
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 31 MAART 2016 
 
Aanwezig: Peter Baarslag, Pim Bosman, Henk Brinks, Ietje Bijvank, Hanneke van Dorp 
(voorzitter), Jeanette Eisma, Tineke Eitink, Chris Eijkholt, Henk Kaspers, Truus Maijer, Ineke 
Muijser, Dirk Nijenboer (penningmeester), Wim Pauw, Lidy Schans, Jan van der Stelt, Jan 
Willem Visschers,  Mieke Vlierhaar (verslag). 
Afwezig gemeld: Celia Horst, Hans Peters, Erika van Oldeneel, Ruud Sluijter  
  
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen 
Jan Willem meldt dat Nico van Diepen mee gaat doen bij de schoolwandelingen. 
Peter Baarslag vertelt dat het al een stuk beter gaat met Betsy Muntel.  

mailto:jeisma@ziggo.nl
mailto:m.vlierhaar@home.nl
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Er zijn geen verdere mededelingen. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2015 
Bij punt 7: Wim Pauw heeft niet toegezegd jubilarissen en Lief en Leedpotje bij te houden. 
Pim Bosman heeft ook meegeholpen bij de organisatie van het Uitstapje. 
Bij punt 5: In 2015 is de kascontrole uitgevoerd door Wim Pauw en Pim Bosman.  
Jeanette Eisma werd tot reserve lid benoemd. 
Verslag met in acht nemen van bovenstaande goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag 2015 
De Werkgroep Schoolwandelingen en Werkgroep Heemtuin hadden een goed verslag.  
Gevraagd wordt om de bladzijden van de Gidsengids te nummeren.  
Nico van Diepen, Annemarie Steffens en Johanna Nijenhuis zijn Snuffellid. 
 
5. Financieel jaarverslag 
De huur van het NIVON Centrum wordt door veel leden te hoog gevonden: wij organiseren er 
bijna geen activiteiten.  
NIVON heeft aangegeven om samen met ons activiteiten te willen organiseren; bestuur maakt 
een afspraak hiervoor. We zullen ook een afspraak met vertegenwoordigers van de KNNV in 
Enschede maken over samenwerken in de toekomst. 
Frieda Zielman merkt op dat veel leden nog niet betaald hebben. We hebben nu 51 leden, 10 
huisgenootleden en 3 snuffelleden.  
Zij vindt ook dat de kraamartikelen op de balans zouden moeten staan.  
Tineke Eitink vraagt waar ze vrijwillige bijdragen in het financiële jaarverslag terug kan vinden.   
Het financiële jaarverslag en begroting 2016 worden goedgekeurd 
 
Kascontrolecommissie.  
Pim Bosman en Henk Kaspers hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden,  en de 
penningmeester wordt gedechargeerd. Tot nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt 
benoemd Chris Eijkholt. 
 
6. Samenstelling bestuur  
Hanneke heeft Pim Bosman bereid gevonden lid te worden van het bestuur. Dit wordt met 
applaus begroet. 
 
7. Vooruitblik 
Lidy Vrijheid heeft een vraag over de samenwerking met Landschap Overijssel. Zij is samen 
met Jan Willem en Tineke bezig een wandeling in te vullen in een App die door Landschap 
Overijssel is ontwikkeld. 
 
De voorzitter vertelt dat Mieke een dag voor de vergadering kwam met een paar voorstellen, 
nl.: 

 Werkgroep Uitstapje - hiervoor bieden zich aan Jeanette, Ineke, Mieke. 

 Werkgroep Publiekswandelingen instellen, bestaande uit  bijvoorbeeld de 
landschapsgidsen: Celia, Henk Brinks, Erika, Tineke, Lidy Schans, Chris, Ietje. Er wordt 
ietwat aarzelend op gereageerd.  

 Lief en leed potje - Ietje Bijvank, Wim Pauw en Mieke melden zich. 
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 De voorzitter meldt dat we meedoen aan Fête de la Nature op 21 mei.  
Enschede is in 2016 de hoofdstad van dit evenement. Wij gaan meedoen bij de 
opening van de Landschapstuin in de Eschmarke. 

 Actie- en Belevingsdag op het Rutbeek op 5 juni.  
Hanneke vraagt wie die dag mee wil werken aan een Waterbeestjes activiteit. 

 Slootjesdagen op 11 en 12 juni.  
We hebben ons aangemeld voor 11 juni ’s middags in het Zweringbeekpark. 

 Verder zijn Hanneke en Lidy Schans naar een bijeenkomst van De Groene Loper 
geweest. Misschien kunnen we dit gebruiken om iets meer aan de weg te timmeren, 
en meer leden te winnen. 

 
8. Rondvraag 
Henk Brinks heeft een film over het Stroomgebied van de Dinkel (Jan v.d. Geest)  bijgewoond 
bij IVN Losser. Was erg mooi. 
Frieda heeft Ria Blaauwbroek gesproken en zij vindt de Gidsengids er mooi uitzien. 
Als afsluiting laat Hanneke mooie foto’s van haar vakantie naar Schotland zien.  
 

       Mieke Vlierhaar, 31 maart 2016 

 
 

EEN NATTE WANDELING OP DE LONNEKERBERG 

Donderdagmiddag stond Harry Koster al bij het witte hek te wachten op zijn publiek, waaronder  

een aantal gidsen die de cursus Landschapsbeheer gevolgd hebben en graag meer 

achtergrondinformatie over de Lonnekerberg wilden. Landschap Overijssel is één van de 

eigenaren en grotendeels verantwoordelijk voor het bos- en waterbeheer.  

Toen Lidy Vrijheid en ik in 2013 regelmatig in deze  contreien rondstruinden voor onze film over 

de Lonnekerberg, zagen we een viertal gebieden waar rigoureus gekapt was. Aj, móet dat nou? 

Wat zonde ! 

Vorig jaar ben ik weer flink geschrokken van de kaalslag die er daar opnieuw had 

plaatsgevonden. Overal lagen grote stapels boomstammen en de paden waren vrijwel 

onbegaanbaar door de diepe natte banden sporen van zware bosbouwmachines. Ik werd er 

gewoon een beetje verdrietig van. Hier met plezier wandelen? Komt dat nog goed?  Jawel hoor, 

u hoeft niet te wanhopen ….. het komt goed.  

Aan de rand van een van nieuwe beeklopen ontdekten we al de prille plantjes van 

bospaardenstaart met hun lichte sporenaren en rokjes van groene bladkransen. 

Tijdens onze wandeling zag ik dat de grote stapels hout gelukkig opgeruimd waren. Op de open 

plekken zijn jonge loofboompjes aangeplant en je ziet dat het gebied zich overal aan het 

herstellen is. Zodra het droger weer wordt zullen ook de paden aangepakt worden en 

verbeterd. 

Toen we arriveerden bij de voorde met het informatiebord herkende ik in eerste instantie de 

plek niet meer. Wat een verrassing: het hek tussen vliegveld en Lonnekerberg is weg.  
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Even verderop kun je via een nieuw voetpad nu gewoon het gebied van het vliegveld oplopen. 

Ook stroomt er daar een mooi klein beekje. 

Ongeveer 2 uur en 3 stortbuien later stonden we weer bij het witte hek. Boeiend om de 

ontwikkelingen op de Lonnekerberg te volgen. Lidy en ik hadden weer een heleboel om over na 

te praten …             

                     Tineke Eitink, 7 april 2016 
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Landschap Overijssel wil door werkzaamheden het water in dit gebied langer vasthouden. O.a. door het 

plaatsen van dammetjes in de vele oude rabatten. Ook door bronbeken minder diep te maken en slenken 

te herstellen zal het water minder snel afgevoerd worden uit dit terrein. Omdat naaldhout veel meer 

water verdampt dan loofhout, wordt er veel naaldhout gekapt en omgevormd naar loofbos. Deze 

maatregelen samen moeten er voor zorgen dat het gebied vochtiger wordt en de oorspronkelijke 

beplanting zich er weer beter thuis gaat voelen. Hier komen echter ook veel bijzondere paddenstoelen 

voor, waarvan een aantal in symbiose leeft met bepaalde naaldbomen. Daarom is op verzoek van de 

Mycologische Vereniging een groot gebied met naaldbomen gespaard 

 
 
DE HEKKEN ZIJN INDERDAAD VERDWENEN!  
 

Zondagochtend vertrokken ca. 30 vrijwilligers van Hof Espelo op de fiets naar het nieuwe 
natuurgebied. Harry Koster begeleidde de groep en Jacob van Olst, directeur van Landschap 
Overijssel, fietste voorop met een bakfiets vol heideplantjes. (Het bleek best lastig om de bocht 
te nemen met zo’n bakfiets en toen liep de ketting er ook nog af vlak voor het eind ...) 
 
Door een zonnig weids landschap met nieuw aangelegde paden, slingerende slenken en 
uitbundig gezang van veldleeuweriken hoog in de lucht, arriveerden we bij de hangar waar de 
officiële opening zou plaatsvinden.  
 
Naast veel genodigden zag ik daar ook twee in kilts uitgedorste heerschappen bij een bijzondere 
verkeerstoren. Plotseling klonk er luid tromgeroffel en een ludiek vliegtuigje (zie foto hieronder) 
werd door een van de mannen met rode tafeltennisbatjes naar ons toe geloodst. Er volgde een 
imponerend openingslied van de piloot over het wegnemen van hekken en het belang van de 
natuur. Daarna werden letterlijk de hekken weggehaald. En uiteindelijk werd het laatste “vlieg-
mobiel” het vliegveld afgeleid … 
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Er waren speeches van gedeputeerde Eddy van Hijum, wethouder van Agteren  en eerder 
genoemde directeur van Landschap Overijssel, Jacob van Olst.  Dat was het dus. Het 
natuurgebied op de voormalige vliegbasis Twente is officieel open voor publiek ! 
 
Na de lunch waren Ietje en ik allebei van mening dat deze mooie dag nog niet voorbij kon zijn. 

Pas na een zonnige fietstocht, genietend van ontluikende natuur met haar frisse groen, zoete 

lentegeuren, bermen vol speenkruid, vogel gekwetter alom en tot slot een smakelijke stop bij 

Sprakel in het Bos, sloten we deze heerlijke dag af.                                              

Tineke Eitink, 10 april 2016                                                                                                                                                      

 
 
IVN SCHOOLWANDELINGEN; april 2016 
 
Dit jaar zijn er weer schoolwandelingen; vanaf begin april worden leerlingen van de 
basisscholen uit Enschede en Glanerbrug rondgeleid op het Groot Brunink landgoed door IVN 
gidsen.  
 
Op een prachtige zonnige dag (14 april) is een basisschool De Kubus uit de wijk Velve Lindehof 
aan de beurt. Samen met Henk Kaspers, Jan-Willem Visschers, Celia Horst en Wim Pauw staan 
we klaar voor groep 5 van juffrouw Elles Stegeman. Als aankomend gids loopt Nico mee met 
Jan Willem.  Aan mij worden 4 kinderen toegewezen; 3 meisjes Linn, Evelien en Arshwanni en 
Ference als enige jongen in de groep. Enthousiast gaan we aan de slag. Elke groep krijgt van de 
juf als opdracht mee zoveel mogelijk vogels te ‘spotten’.  
 
Hiervoor wordt een formulier uitgereikt waarop de verschillende soorten kunnen worden 
genoteerd. Gelijk ‘spotten’ ze 2 eksters hoog in een boom; even later vliegt een buizerd over 
het erf van boer Bruggert, en horen ze in de verte een specht zijn kenmerkende geluid maken 
op een boom. Omdat we op het erf zijn, staan we stil bij het bijzondere van een boer in een 
natuurgebied.  
 
Even later bekijken we een eik begroeid tot bovenin met klimop; het belang hiervan voor vogels 
en bijen komt ter sprake. In het bos meten ze gezamenlijk de omtrek van een oude beuk; met 
een rekensom wordt uiteindelijk de leeftijd bepaald op 224 jaar.  
 
Iets verderop wordt aan de hand van grondboring een bodemmonster genomen; een 
inspannende activiteit voor deze kinderen. Bij de kikkerpoel wordt behalve over kikkers en 
kikkerdril ook gesproken over reeën (slaapplaats) en zien we een geschaafde stam van een 
jonge lijsterbes. Een jonge reebok  heeft hier zijn nog jonge horens van zijn gewei ontdaan van 
een vlies (vegen).  
 
Bij de vijfsprong nemen we de tijd voor een spel. Ieder zoekt in het bos een voorwerp; even 
later wordt in een kring achter ieders rug het voorwerp  doorgegeven aan de buurman. Zonder 
te kijken vertelt de ontvanger wat zij in handen heeft gekregen….  
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Een ervaring rijker gaan we even later op weg naar de boomschijf. Onderweg wordt verteld 
over flora en fauna; zoals een acacia met de vele wratten op de stam; een bijzonder verschijnsel. 
De plakkaart is een succes; ze gaan energiek ermee aan de slag en vinden hiervoor van alles in 
het bos. Zie hierna het uiteindelijke resultaat.  
 
Al met al kijken de kinderen terug op een geslaagde wandeling. Ook ikzelf ben tevreden; leuk 
om te doen en leerzaam voor zowel de kinderen als voor mijzelf!   
 

    Chris Eijkholt, 14 april 2016 
 
 
     
 

Foto: Erika van Oldeneel 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              10 
 

Terwijl we stonden te wachten op de schoolklas die met ons het Groot Brunink zou gaan 
verkennen, droeg Jan Willem, geïnspireerd door de plek waar wij ons bevonden, het volgende 
gedicht voor: 
 
 

 
Beukenlaan 

 
De gedachte dat deze bomen weten 

wie ik ben, uit al die mensen deze toevallige 
man, vrouw, deze ene 

 
ze komen zo langzaam uit het gazon 

gaan zo langzaam langs het pad 
verdwijnen zo langzaam 

 
de gedachte dat deze bomen 

om mij geven, dat ze op mij wachten, 
dat ze weten dat ik kom 

 
Rutger Kopland 

 
 
 
OP BEZOEK BIJ IVN WOERDEN      
 
Een tijdje geleden werden Lidy Vrijheid en ondergetekende uitgenodigd door Heleen Parre,  
(ooit mede-cursiste van onze IVN-Gidsencursus in Eibergen, nu) voorzitter van IVN Woerden, 
om aldaar een presentatie te geven over “Natuurbeleving en de niet-mobiele oudere”.  
 
Als we op een zondagochtend de trein naar Woerden nemen is het een schitterende zonnige 
lentedag. Best koud windje, maar ook heerlijk weer om lekker buiten te zijn. Als er nu voor onze 
presentatie straks maar genoeg mensen binnenkomen … 
 
Na wat treinvertraging en een korte lunch, wandelen we op ons gemakje door het mooie 
Brediuspark, op zoek naar het Brediushonk, de zaal waar we onze presentatie geven. Omdat 
we de apparatuur van tevoren niet konden uitproberen, blijft dat nog even een onzekere  en 
spannende factor, maar Heleen & co hebben als echte professionals alles al klaarstaan en het 
blijkt slechts een kwestie van “inpluggen”.  Nu is het dus wachten op ons publiek. 
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Uiteindelijk kwamen er 10 mensen. 
 
Als start hebben we als “Warming-up” een soort biologisch moment bedacht. Het publiek mag 
in tweetallen herinneringen ophalen aan de hand van natuurspullen die we hebben 
meegenomen. Er ontstaat een kort gesprek en dan starten we ons verhaal. We vertonen onze 
film “Wandelen rond de Lonnekerberg” en vertellen over onze presentaties in de 
zorginstellingen. We sluiten af met een link naar landelijke IVN projecten met betrekking tot 
natuur en ouderen, zoals :  Grijs Groen en Gelukkig, Groene Visite en de IVN Natuurkoffer. 
 
Dan blijkt dat het bij de samenstelling van ons publiek niet gaat om kwantiteit maar om 
kwaliteit. Er zijn een aantal vakmensen uit zorginstellingen gekomen en na afloop van onze 
presentatie ontstaat een geanimeerd gesprek over verschillende subgroepen onder de niet-
mobiele ouderen.  Je kunt niet spreken van niet-mobiele ouderen, dat is te kort door de bocht. 
Je kunt als natuurdeskundige prima een project in een zorginstelling doen, maar je hebt wel de 
hulp van professionele zorgverleners nodig om de behoefte van de mensen te “vertalen”. 
 
Dat vertelt ook een dame die ruime ervaring heeft met het werken met de IVN Natuurkoffer. 
Haar IVN afdeling heeft destijds 4 natuurkoffers aangeschaft, één voor elk seizoen. Met deze 
seizoennatuurkoffer bezoekt ze dan elk seizoen 8 zorginstellingen. Ze vertelt dat het in het 
begin best aftasten was wat de mensen wel of niet wilden, en konden. Ook attendeert ze op 
het wijzigende ziekteproces van mensen. Ze gebruikt naast dingen uit de natuur van het 
betreffende seizoen, ook kinderliedjes over het seizoen en gedichtjes die ze laat voorlezen door 
de mensen zelf. In het begin had ze haar twijfels of ze dit wel wilde blijven doen. Nu straalt ze 
als ze vertelt over haar bezoeken aan de zorginstellingen met de IVN Natuurkoffer.  
 
Terwijl Lidy en ik in het zonnetje door het Brediuspark weer richting station wandelen, 
evalueren we ons bezoek. We zijn het erover eens. Het was een geslaagde presentatie, voelde 
goed, liep gesmeerd en we hadden zeer geïnteresseerd publiek.  
 
Inmiddels is het nog steeds een schitterende zonnige lentedag ..        
         Tineke Eitink, 13 maart 2016 
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WIE KENT DE LÜNTENER FISCHTEICH?  

Enkele kilometers ten noorden van het kerkdorp Lünten, vlak over de grens bij Alstätte, ligt het 

natuurreservaat Lüntener Fischteich, ong. 100 hectare groot.  

Het is een zeer aantrekkelijk wandelgebied door bossen en restanten van ooit een weids veen 
heidelandschap. Midden in dit reservaat ligt het prachtige heideven   "Lüntener Fischteich".  
 
Het werd ooit gebruikt voor visteelt en heeft nu een beschermde status. In het gebied vindt u 
veel boeiende plantensoorten waaronder Moerashertshooi, Moeraswolfsklauw en Klein 
blaaskruid, een geelbloeiend vleesetend plantje. Kleine watervogels zoals de Wintertaling en 
de Dodaars tref je aan bij de plassen. Ook veel Libellen, Heidekikkers en Kamsalamanders vind 
je hier. 

 
Het is aan te bevelen om het 
gebied via drie goed aangegeven 
routes te voet te verkennen.  
Met de auto is al dit moois is te 
bereiken vanaf weg L572 , 
tussen Alstätte en Vreden, afslag 
Lünten. 
 
Bij de dorpskerk leidt de weg 
zum Fischteich naar de 
oostelijke parkeerplaats. 

 
Wij wensen U evenveel plezier en rust in dit gebied, zoals wij beleefden. 

    Henk Eitink, 22 april 2016 
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LEZING GENEESKRACHTIGE PLANTEN EN EETBARE NATUUR - IVN OLDENZAAL 
 
Dinsdagavond 5 juli gaf Maartje Gruter van de Stadskruidentuin Nijmegen bij IVN Oldenzaal 
een lezing over geneeskrachtige en eetbare planten. De oude nog rondtrekkende volkeren 
maakten vroeger veel gebruik van de kracht van de natuur (ook al ging het  af en toe flink mis 
omdat er toch een giftige plant tussen zat ...).  
 
Maartje vertelde over de samenstelling van moestuin, kruidentuin, het maken van 
kruidenthee en -olie, salade-recepten en de helende kracht van o.a. Meidoorn, Brandnetel, 
Goudsbloem, Tijm, Madeliefje, Longkruid, Rozemarijn, Sint Janskruid, Paardenbloem,  
Duizendblad, Hondsdraf.  
 
Meer info : www.stadskruidentuinnijmegen.nl 

 

 
 
 

 
 

LANDELIJKE IVN-LEDENDAG IN LEIDEN 
 
De landelijke IVN-dag is een leuke en informatieve dag die onze landelijke vereniging elke drie 
jaar voor de leden organiseert. Dit jaar was het in Leiden.  
Wel ver weg als je in het oosten van het land woont, dus ik moest vroeg op om de trein te halen. 
Ik was alleen omdat helaas niemand anders uit Enschede erheen ging.  
 
Halverwege tussen Utrecht en Den Haag, waar we over moesten stappen kwam ik erachter dat 
mijn overbuurvrouw in de trein dezelfde bestemming had. Ze kwam uit de omgeving van 
Arnhem. Op het station in Leiden kwamen we nog een IVN bekende van haar tegen. 
Gezamenlijk liepen we al pratende over onze IVN afdelingen en ervaringen naar de Leidse 
Stadsgehoorzaal. 
 
Het ochtendprogramma bestond uit lezingen en toespraken. 
We zagen een nieuw promotiefilmpje over IVN. De campagneleidster van de moestuintjes-actie 
van Albert Hein en enkele daarbij betrokken IVN-moestuinexperts  vertelden wat over de 
moestuincampagne van Albert Hein en wat IVN daaromheen georganiseerd heeft. 
 
Er volgde een boeiende en humoristische lezing over bestuivers, vooral bijen door Koos 
Biesmeier, directeur van Naturalis.  Het bleek dat maar weinig IVN-ers echt weten wat nou een 
Bij is en wat niet. Van de vier vertoonde afbeeldingen wist vrijwel iedereen wat de Honingbij 
was, maar de Wespbij, en de Hommel zijn ook bijen en de Blinde bij dus niet. Bijen, ook de wilde 
soorten zijn onmisbare bestuivers en veel soorten bijen hebben het tegenwoordig moeilijk door 
voedselgebrek door zeer intensieve landbouw, vervuiling, bestrijdingsmiddelen en 

http://www.stadskruidentuinnijmegen.nl/
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klimaatsverandering. IVN probeert een bijdrage te leveren dit proces te keren door mee te 
werken in Operatie Steenbreek tegen de verstening van tuinen.  
 
IVN heeft een leuke nieuwe Scharrelkids zoekkaart over bloem-bezoekende insecten! Veel 
informatie is te vinden op www.bestuiver.nl  
 
Shubhendu Sharma uit Bengalore (India) vertelde over zijn actie om Tiny Forests aan te leggen. 
Kleine Wildernissen in het Nederlands. Hij wil zo over de hele wereld in steden en ander 
cultuurgebied heel kleine bosjes aanleggen van inheemse bomen en struiken, waaronder vele 
die bloemen en bessen leveren. Hij begint met het verbeteren van de grond met organische 
afvalstoffen  en plant daarna alles heel dicht op elkaar.  
 
Zo vormt zich al snel een ondoordringbare wildernis, waarin veel plaats en  voedsel is voor 
dieren om te leven. De bosjes zorgen ook voor meer water en meer frisse lucht in de stad. 
http://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_tiny_forest_anywhere 
 
Prinses Laurentien vertelde over haar Missing Chapter foundation en de waterspaarders-actie.  
info@waterspaarders.nl 
 
Als laatste programma onderdeel waren er prijsuitreikingen.  
Ik herinner me er één duidelijk: Kees de Ruyter rijkte de Zilveren Waterlelie, een zelden 
uitgereikte IVN-prijs, uit aan Bea Peeters van IVN Rijk van Nijmegen en voorzitter Cursushuis  
voor haar vele verdiensten voor IVN. Ze is tientallen jaren bezig is geweest met onder andere 
cursussen voor IVN. Ik ben haar zelf al weer jaren geleden wel eens tegengekomen als 
cursusleidster. 
 
 's Middags waren er verschillende activiteiten. Omdat veel andere bezigheden vol waren ging 
ik de zo geheten Leidse Sterren bekijken. Op heel veel plaatsen in de stad lieten leden van IVN 
Leiden dingen over de natuur in de stad zien. Eigenlijk had ik ook wel naar de Hortus gewild, 
maar al lopende in de stad langs al die punten waar IVN-ers rondleidingen en informatie gaven 
bedacht ik me dat de Hortus met een museumkaart altijd bezocht kan worden. Leidse IVN-
sterren krijg je maar één keer. En Leiden is een leuke stad om te wandelen.  
 
Ik kreeg een enthousiaste privé rondleiding over een oud kerkhof op een bolwerk met prachtige 
bomen en leuke wilde bloemen en natuurlijk ook wat beroemde overledenen. Er was uitleg 
over de vissen in de gracht, een rondleiding langs straat-tuintjes en ander door burgers geplant 
en verzorgd groen dat de stad levendig, gezellig en bewoonbaar maakt.  Uitleg over de historie 
van de stad maakte mijn ervaring compleet.  
 
Als laatste wilde ik op advies van de gidsen de Burcht van Leiden bezoeken, waar  IVN-gidsen 
onder andere naar de meeuwen zouden kijken. Een vriendelijke gids, die dezelfde kant op 
moest liep het grootste deel van de weg met de fiets aan de hand met me mee, zodat ik niet 
verdwalen zou.  
 
Ondertussen kon ik mijn bewondering uiten over het enorme aantal gidsen dat IVN Leiden voor 
deze activiteit had weten te mobiliseren. Zo kwam ik te weten dat IVN Leiden een heel grote 
afdeling is wat oppervlak betreft. Katwijk en andere omringende plaatsen horen er ook bij. Dan 

http://www.bestuiver.nl/
http://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_tiny_forest_anywhere
mailto:info@waterspaarders.nl
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is 200 leden misschien niet eens zo veel. De grotere afstanden leveren geen problemen op. Wel 
geeft het veel variatie in de activiteiten: een strandcursus hoort daar ook bij! 
 
Intussen begon het eerst zachtjes en geleidelijk flink te regenen. Toen mijn gids mij wees hoe ik 
het laatste stukje naar de Burcht alleen vinden kon plensde het. Ik trof er dan ook geen IVN-ers 
meer. Een vlag hing er nog wel. Toen ben ik maar in mijn eentje alle traptreden op geklommen 
en heb ik van het uitzicht genoten over de oude stad.  
 
Tijdens de verdere wandeling naar het station droogde ik weer op. En ondanks  de 
werkzaamheden en andere stremmingen op het spoor had ik een rustige en voorspoedige reis 
naar huis.  
 
Ik kan het iedereen aanraden de volgende keer van de gelegenheid gebruik te maken om zo'n 
leuk IVN uitstapje te maken en wat IVN-ers uit andere plaatsen te spreken. 
 

      Hanneke van Dorp, 16 april 2016 

 

INTRIGERENDE NATUUR… 

Tijdens een schitterende NS-wandeling (zeer aan te bevelen) van Dieren naar Rheden spotten 
we aan de rand van een weiland een bijzondere boom met hangende bloemtrossen. Nooit 
eerder gezien. 
 
Thuis heb ik natuurlijk meteen alle bomenboeken uit de kast getrokken en driftig op Google 
gezocht. Nee hoor, helemaal niks, nada…  Ik heb werkelijk géén idee .. en ben natuurlijk wwel 
ontzettend nieuwsgierig. 
 
Dan deskundigen er maar bijhalen en een rondje onder IVN collega’s gehouden. 
Yes, gevonden. Het  is de Vederes.   
Met hartelijk dank aan Ietje : 
 
Deze Acer negundo L (Negundo aceroides Moench) werd in 1688 van Noord Amerika naar Europa 
overgebracht. De Vederes kan ca. 100 jaar oud worden met een hoogte van 10 – 20 meter. De stam is 
vaak krom met gegroefde bast. Anders dan de Europese esdoornsoorten zijn de bladeren oneven 
geveerd. De boom kan groene, gele en bonte bladeren hebben.  
 
De bloemen komen voor het ontplooien van het blad en staan opeengedrongen in lange overhangende 
trossen, waaraan in het najaar ook de vruchten rijpen. In Amerika groeit ze op vochtige grond. Hier heeft 
ze zich aangepast en kan ook op betrekkelijk droge plaatsen groeien. Door de geringe hoogte en matige 
houtkwaliteit wordt het hout niet gebruikt, maar wordt ze vaak in parken aangeplant vanwege haar 
bijzondere uiterlijk. 
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       Acer negundo L (Negundo aceroides Moench) of wel de Vederes. 
 
         Tineke Eitink, 14 april 2016  
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WANDELING HET AMELINK 

Op een mooie zonnige middag verzamelden zich 14 mensen om mee te wandelen met Egbert 
de Roode, van 1961 tot 1966 tuinman op het Amelink van z'n 14 tot 19e jaar.  
Daarna werkte hij in het Volkspark. 
 
Via allerlei binnendoor weggetjes heeft hij ons gewezen op de vele bijzondere boomsoorten 
waarvan hij er vele in opdracht van mevrouw Blijdenstein geplant heeft. 
 
We zagen veel Sequoia’s, de zaden zijn in 1928 meegenomen door de familie Blijdenstein uit 
Japan bij een tempel. 

Wij zijn ook in een paar “tempels” geweest van de Thuja en de Treurbeuk die met hun vele 
stammen een gewelf vormen. Als je om je heen kijkt krijg je nog meer respect voor de 
overweldigende natuur.  
 
Alle Azalea's en Rododendrons stonden in bloei. Ook de Tulpenboom stond al in knop.  
En de rode Beuken, eeuwenoude Eiken, Esdoorns, Beuken en Platanen hebben veel indruk 
gemaakt.  
 
Kortom het was een gezellige en leerzame wandeling. 

 
Lidy Schans, 26 mei 2016 
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NATUURPRESENTATIE OP HET LINDENHOF 
 
De heer Assink, activiteitenbegeleider van de serviceflat Het Lindenhof (tegenover de Miro), 
belde mij (via Mieke) om te vragen of wij op een avond in mei een “Natuurpresentatie” wilden 
houden voor de bewoners. Tuurlijk.. 
  
Lidy Vrijheid en ik hebben een gevarieerd programma over de Lonnekerberg samengesteld. Na 
welkom, programma en korte inleiding startten we met een warming-up (nee hoor, schrik niet, 
het waren geen verplichte kniebuigingen, alleen een biologisch moment). We deelden kleine 
dingetjes uit de natuur uit aan ons publiek en bespraken samen de natuurherinneringen van 
vroeger.  
Elzenpropjes en Lariks kegeltjes werden onmiddellijk herkend. Kastanje-poppetjes, gemaakt 
van prikkertjes, kwamen snel ter sprake. En wat te denken van een oudere dame die spontaan 
op het dopje van een Amerikaans Eikeltje begon te fluiten. Dat was helemáál geweldig! 
 
Voordat we onze Lonnekerberg film toonden, hebben we uitgelegd hoe we daartoe gekomen 
zijn en na afloop vroegen we feedback. Tijdens de koffiepauze hadden we een “reuktest” 
georganiseerd. Men kon diverse plantjes ruiken, zoals Daslook, Lavendel, Look zonder look, 
Citroenmelisse en Munt. Daarna volgde een natuuractiviteit in de vorm van een quiz, met 
vragen als “hoe oud zijn deze planten”, “welke vogel hoort u”, “hoe komt een plant aan haar 
naam” en “welke boom,  vrucht en blad horen bij elkaar” .Tot slot een algemene evaluatie. 
 
Het was erg leuk om te zien hoe vrijwel iedereen enthousiast meedeed met onze activiteiten. 
Naar de reacties te oordelen was het een zeer geslaagde avond. Dat vonden wij trouwens ook. 
Met een vrijwillige bijdrage voor IVN Enschede en een tevreden gevoel keerden we rond 22.00 
uur weer huiswaarts. 
            Tineke Eitink, 18 mei 2016 

 
 
BRUGKLASACTIVITEITEN AAMSVEEN  
 
In de periode van 7 t/m 10 juni jl. hebben wij voor het achtste opeenvolgende jaar als gidsen 
opgetreden voor de brugklassers van Het Stedelijk Lyceum, Scholengemeenschap Zuid. 
Per dag kwamen `s morgens en `s middags 3 groepjes van ca. 4 à 5 jongens en meisjes. 
Elke groep kreeg drie kwartier de tijd om diverse opdrachten uit te voeren en de vragenlijst in 
te vullen. 
 
Deze brugklassers, waarvan een aantal groepen tweetalig waren (Nederlands/Engels), moesten 
drie posten met onze gidsen bezoeken. 
Bij post één stond een gids bij de uitkijktoren om te vertellen over het ontstaan van het 
hoogveen en het laagveen en de aanwezige planten en dieren in dit gebied. 
Post twee was bij een poeltje in de directe omgeving. De brugklasser moesten hier met een 
schepnetje waterdiertjes zien te vangen en aan de hand van zoekkaarten van waterdiertjes deze 
op naam brengen.  
De laatste post was de kluunplaats. Deze kluunplaats ligt aan de officiële route door het 
Aamsveen.  
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Er liggen in dit gebied twaalf kluunplaatsen, maar deze kluunplaats wordt ieder jaar 
schoongemaakt. Het is onbegonnen werk om alle kluunplaatsen op te schonen, men weet waar 
deze plaatsen liggen, verborgen in het veen. Deze plek werd bemand door twee gidsen. 
 
Hier werd verteld over de betekenis van deze met veldkeitjes bestraatte dellen (vloertjes).  
Kluunplaatsen van veldkeien komen alleen in het Aamsveen voor. 
De stenen werden door de boeren in de omgeving (in hun akkers) gevonden, waar ze liggen 
doordat de bodem uit keileem bestaat, dat afgezet is door de gletsjer in de voorlaatste ijstijd. 
Elke grote boerderij uit de omgeving had een kluunplaats, ze heten naar deze boerderijen. 
Die boeren hadden het recht om turf te winnen in een stuk van het veen. 
De onderste, natte baggerturf werd hier uitgespreid, aangestampt en gedroogd, totdat men er 
turven van kon steken en te drogen leggen. 
Het aanstampen werd dikwijls door kinderen gedaan, die daarvoor plankjes onder de klompen 
kregen. Ook liet men het wel door een rondlopend paard doen dat planken onder de hoeven 
had. 
 
Kluunturf is goede turf. Ook zeer losse turf werd zo behandeld, na op de kluunplaats met water 
gemengd te zijn. Daarvoor moet er een sloot of vennetje in de buurt van de kluunplaats zijn. 
Turf mag tegenwoordig nergens meer gewonnen worden. Wat nu gebruikt wordt komt uit 
Duitsland of verder weg. Voor brandstof had een boerderij vroeger ca 10.000 stuks turf per jaar 
nodig, of een garage vol. 
Mensen gebruikten turf in plaats van hout omdat hout in Nederland al snel schaars en dus duur 
was. Vroeger was turf dus vooral brandstof, tegenwoordig wordt turf gebruikt als grond-
verbeteraar zoals tuinturf en potgrond. 
Ook kan men van turf Norit (actieve kool) maken voor allerlei filters zoals b.v. gasmaskers. 
Medicinale Norit wordt gebruikt tegen buikloop. 
 
Op alle drie posten kregen de brugklassers diverse opdrachten. 
Bij post één licht een bodemprofiel in een plastiek gootje van keileem. 
Bij post twee was het bodemprofiel van het veen. 
En bij de laatste post drie was het bodemprofiel van het zand. 
 
De brugklassers moesten deze profielen beoordelen naar kleur, korreligheid, plakkerigheid en 
of er plantenresten aanwezig waren. Ten slotte moesten zij van deze drie profielen de zuurgraad 
(PH-waarde) bepalen door middel van een lakmoesproef. 
 
Vermeldenswaard is dat het weer deze vier dagen meewerkte, het was niet te heet of te koud 
en het is droog gebleven, wat voor het papierwerk ongelooflijk belangrijk was. 
 

       Dirk Nijenboer, juni 2016 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              20 
 

SLOOTJESMIDDAG IN HET ZWERINGBEEKPARK 
 
11 juni was het dan zo ver! Na een drukke week vol activiteiten in het Aamsveen met de 
brugklassers van het Stedelijk Lyceum, hadden we de slootjesmiddag gepland. Een activiteit die 
ik zelf altijd heel erg leuk vind! De locatie was het Zweringbeekpark.  
Een verrassend stukje natuur dat ligt ingeklemd tussen de wijk het Mastbos en de rijksweg en 
is aangelegd door de gemeente.  
Hier meandert de Zweringbeek, een beek met diverse oevers waar veel gespeeld wordt door 
kinderen uit de buurt en ook heel geliefd is bij hondenbezitters die hier graag hun trouwe 
viervoeter laten rondrennen en plonsen.  
 

Tijdens onze verkenningstocht hadden we een mooie plek gevonden met een leuk 
zandstrandje, redelijk stilstaand water en een stuk waar wel wat stroming in zat. De ideale plek 
voor een middag van spelen en ontdekken in en om het water! 
  
Nog terwijl we aan het opbouwen waren kwamen de eerste kinderen al met hun ouders 
aanlopen. Ze hadden er duidelijk zin in! En zo kwamen er nog heel wat kinderen die middag (in 
totaal ongeveer 50, volwassenen niet mee gerekend).  
 
Het weer werkte geweldig goed mee en al snel gingen er steeds meer kleding-stukken uit en 
werd er zowel langs als in het water gezocht naar beestjes. Jan Willem had wat spulletjes mee 
genomen om bootjes te fabriceren en dat vonden de kinderen ook heel erg leuk!  
Trots werden de scheepjes te water gelaten om ze er later toch weer uit te vissen en mee naar 
huis te nemen.  
 
Voor sommigen was het een hele ontdekking dat je met dingen uit de natuur zulke mooie 
creaties kunt maken!  
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Ook fluiten op een grasspriet was voor een aantal kinderen een hele ontdekking. Geweldig om 
de verrassing op zo’n kindergezichtje te zien als het lukt om geluid te produceren!  
Andere gidsen waren druk met teiltjes en bakken om daar de gevangen diertjes in te bekijken 
met de kinderen en hun ouders.  
 
Sommige (groot)ouders waren haast nog enthousiaster aan het vissen dan hun (klein)kinderen. 
Erg leuk om te zien, ook om te zien hoe ze dat enthousiasme doorgaven aan elkaar.  
Om een uur of vier was het tijd om op te gaan ruimen. Sommige gezinnen gingen nog even door 
met hun speurtocht naar bijzondere beestjes. Het was een hele leuke en gezellige middag die 
weer veel enthousiasme en liefde voor de natuur heeft aangewakkerd. 
 
Vondsten van deze middag waren o.a. zoetwatermosseltjes die, als je genoeg geduld had, zelfs 
aan de wandel gingen. Verder heel veel stekelbaarsjes, paddenvisjes, wat bloedzuigers, 
posthoornslakken, bootsmannetjes, de larven van waterjuffers, waterschorpioenen, enz.  
Wat een heel bijzondere ontdekking was die ons erg heeft verrast: er groeien daar zelfs 
orchideeën! Dat hadden we niet verwacht! Een onverwacht cadeautje!  

       
        Celia Horst, 11 juni 2016 
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HEEMTUINDAG, MIDZOMER IN DE HEEMTUIN 

 
Dit jaar waren de weergoden ons goed gezind, niet te warm en ‘s middags een zonnetje. 
Thema midzomer, kinderactiviteit schilderen met planten en een activiteit voor jong en oud, 
lieveheersbeestjes zoeken en ander insecten en bestuderen natuurlijk! Er werd aardig 
geschilderd en ingekleurd er waren kleurplaten aanwezig, men ging regelmatig de tuin in met 
een gids en kwam enthousiast weer terug.  
 
 

 

 

  

 

 
Natuurlijk was er weer allerlei heerlijks gebakken door Frieda en Hanneke, rabarbertaart, 
hartige taart met o.a. broccoli, rabarber limonade, toastjes met heerlijke kazen, enige potjes 
jam te koop, eigengemaakt! Bedankt dames jullie waren er heel druk mee geweest! 
Alles werd voor een billijk prijsje verkocht! 
  
De IVN stond er met een kraam, hadden muziek, accordeon, maar er waren verder geen 
kraampjes en dat werd wel jammer gevonden door sommige mensen, volgend jaar moeten we 
eerder mensen die wat aan te bieden hebben bellen of mailen voor een kraam. Misschien is 
Vaderdag ook wat minder geschikt. De opbouw begon ‘s ochtends om elf uur en we hadden 
ruim de tijd om alles netjes te maken.  
 
Er zijn ongeveer tachtig mensen geweest.      

 Jeanette Eisma, 19 juni 2016 
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DE BOMEN VAN BOLHAAR - PARK DE KOTTEN, EEN STADSWANDELING 
 

Donderdag 23 juni, broeierig warm was het, maar toch waren er nog 8 mensen gekomen.  
We hadden er zin in. 
 
De Bolhaar is een voor mij onbekende omgeving. Er is veel groene ruimte om de huizen en 
straten, bijna parkachtig en in deze hitte dus veel welkome schaduw. Er staan Zilverlindes, 
Moeraseiken - dit zijn ook Amerikaanse eiken, maar met veel dieper ingesneden blad.  
 
Verder Haagbeuken die tot grote bomen zijn uitgegroeid, in lollyvorm. Ze hebben prachtige 
vruchtjes, net kleine pagodes. Haagbeuken zijn geen familie van de gewone beuk. De nerven 
zijn bij gewone beuken redelijk glad maar bij de haagbeuk zijn ze wat scherper gevouwen.  
 
De haagbeuken hebben niet zozeer 
diep ingesneden als wel ingevouwen 
blad.  
Wat vorm van het blad betreft zijn ze 
ovaal en de vruchtjes zijn heel anders. 
 
Je kunt ook merken hoe 
moeilijk bomen het soms hebben. In 
een straat staan sommige bomen er 
florissant bij omdat ze water krijgen 
door de omringende tuinen, andere 
staan zichtbaar te verpieteren omdat 
ze tussen straattegels en beton staan. 
  
Het rook overal lekker naar bloeiende 
lindebomen, kamperfoelie en liguster. 
Echt zomer. De besjes van de 
krentenboom zijn al rijp, lekker voor 
de vogels (en soms mensen). De 
beuken hebben dit jaar veel nootjes, 
ze zijn echt afgeladen vol. Een 
mastjaar (een jaar van grote oogst)! 
  
 
We zijn door straten en een park gelopen waar het gras kniehoog staat, prairieachtig. Het 
zonlicht schijnt er zo mooi op, maar ja de teken hé!  
 
 
In het park staan bomen, we moesten uit de verte raden wat het waren, nee geen populieren, 
maar eiken met die vorm. 
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Het was een warme, lome dag, ideaal voor deze ontspannen wandeling.  
 
Een prettige afwisseling tussen de regendagen. Onverwacht mooi zoveel natuur, en dit is nog 
maar een stukje van je stad. 

     
                                     Ietje Bijvank, 23 juni 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UITNODIGING IVN SCHARRELKIDS INSPIRATIEDAG OP 1 OKTOBER A.S.  
 
Beste jeugdbegeleiders,  
 
Graag nodigen wij jullie uit voor de Scharrelkids Inspiratiedag op zaterdag 1 oktober a.s.  
 
Een dag boordevol praktische en inspirerende workshops voor alle groene vrijwilligers uit 
Fryslân, Groningen en Drenthe die zich bezig (willen gaan) houden met natuureducatie gericht  
op jeugd en jongeren.  
Een voorlopige greep uit de workshops: natuurfotografie, natuur &muziek,  moestuinieren, 
geocaching, survival en gezond voedsel.  
 
De IVN Scharrelkids Inspiratiedag wordt georganiseerd in Nieuw Allardsoog te Bakkeveen.   
We hopen vele groene vrijwilligers te mogen begroeten op de IVN Scharrelkids Inspiratiedag! 
 
Hartelijke groet, Jolanda Boekhout 
Officemanager 
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid 
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OP DE STIEWELS DOOR TWEKKELO 
 
Donderdag 30 juni, een dag die al lange tijd gereserveerd was voor een avondwandeling door 
Twekkelo (en mijn allereerste avontuur als gids van een publiekswandeling).  
 
Tenny de Gier (gids van Landschap Overijssel) en ik hadden in de weken ervoor een tweetal 
wandelingen voorbereid. De ene brengt de wandelaar over de Stiewelpaden (Stiewel is Twents 
voor laarzen), de andere route is een wat makkelijker begaanbare route voor als de 
omstandigheden minder gunstig zouden zijn.  
 
Twee dagen voor de bewuste datum besloten we met enig gevoel van spijt, toch voor de 
tweede optie te gaan. Het regende en regende maar en dat maakte dat bepaalde delen van de 
eerste route echt té nat zouden zijn (vooral de koeienpaden zagen we niet echt zitten). 
Die donderdag hebben we beiden het weer op de voet gevolgd. Ik was er op voorbereid dat het 
misschien zelfs geen doorgang zou kunnen vinden, zo slecht leek het…  Maar tot onze grote 
verrassing kwamen er zeker wel twintig deelnemers op onze wandeling af!  
 
We hebben een heerlijke wandeling gehad waarin de wandelaar kon genieten van verhalen en 
geschiedenis van vroeger tijden in Twekkelo, mooie plantjes en diertjes die we tegen kwamen, 
heerlijk geurende kamperfoelie, oude boerderijen en schuren, een oud landgoed en ja, toch 
ook de industrie die zichtbaar opdoemt langs de randen van dit mooie stukje boerenlandschap.  
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Het was een heel afwisselende wandeling die met enthousiasme werd ontvangen. Het smaakte 
duidelijk naar meer! En dat gold niet alleen voor de wandelaars… Hopelijk kunnen we een 
volgende keer wel Stiewelpaden bewandelen.   
 
En wat ik persoonlijk een verrassende ontdekking vond:  Volwassenen gidsen is minstens zo 
leuk als met schoolkinderen op pad gaan! 

         Celia Horst, 30 juni 2016 

 
 
 
 
WEL EN WEE IN DE HEEMTUIN 
 

Hier dan weer eens een bericht uit de heemtuin.  
 
We hadden na de nodige opruimwerkzaamheden van de afgelopen winter, de heemtuin eind 
mei aardig op orde… Tot de vreselijke onweersbui van 31 mei over Enschede raasde en diverse 
bomen liet sneuvelen in het Ledeboerpark. Ook de heemtuin werd niet gespaard. Dat werd vier 
ochtenden takken slepen en aan de voorbereidingen voor de Heemtuindag kwamen wij niet 
meer toe. 
 
De akker is dit voorjaar ingezaaid met zaad van Landschap Overijssel dat Hanneke besteld had 
waarin o.a. Vlas, Boekweit, Bolderik, Wilde Ridderspoor, Klaproos, Korenbloem, Gele 
Ganzenbloem, Echte Kamille, Korensla, Haver, Emmer, Slangenkruid, Bilzekruid, Gewone 
Duivenkervel. Een heel gevarieerd natuurakker-mengsel dus.  
 
Het komt allemaal mooi op maar door de vele regen en te weinig zon bloeit er nog niet zoveel.  
Een klein gedeelte ligt nog onder het zwarte plastic tegen de kweek.  
Het hoogveenveldje doet het ook goed, de zonnedauw staat er weer mooi bij!  
 
We hebben er ook weer een nieuwe vrijwilligster bij die ook nog IVN lid is en zijn nu met z’n 
achten, welkom Johanna! 
 
Er wordt in de heemtuin nu minder met plantvakken, borders gewerkt, maar meer met 
biotopen, grotere gedeeltes van de tuin. Dit is minder arbeidsintensief want we komen altijd 
handen tekort en de ongewenste vegetatie groet altijd harder!   
 

      Jeanette Eisma, juni 2016 
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IVN ENSCHEDE OP FACEBOOK 
 
 
Sinds kort is onze IVN afdeling ook te vinden op Facebook.  
 
Het doel hiervan is het bereiken van een ander soort publiek. Het mooie van Facebook is dat je 
heel gemakkelijk wat foto’s en eerste indrukken van activiteiten kunt delen met de deelnemers 
en andere geïnteresseerden. Verder kunnen we ook langs deze weg nog reclame maken voor 
geplande activiteiten.  
 
Bezoekers van deze Facebookpagina kunnen, als ze zelf ook een Facebook-account hebben, 
reageren, dingen die ze leuk vinden delen met hun bekenden en natuurlijk ook gewoon leuk 
vinden (= liken).  
 
Mensen die niet actief zijn op Facebook kunnen wel onze pagina bezoeken en zo zien wat wij 
doen, gedaan hebben en welke activiteiten er aan zitten te komen. Het is niet de bedoeling dat 
Facebook de website gaat vervangen. Wel is het een andere manier om te laten zien wie wij 
zijn en waar wij ons zoal mee bezig houden.  
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op www.facebook.com/IVNEnschede en deel dit gerust 
met familie, vrienden en bekenden! 
 
Om Facebook bij te kunnen houden heb ik natuurlijk regelmatig nieuwe foto’s nodig van 
activiteiten die we hebben gehouden. Heeft u leuke foto’s gemaakt stuur ze dan op naar 
celia@jfhorst.nl .  
 
Hier zou ik erg mee geholpen zijn! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.facebook.com/IVNEnschede
mailto:celia@jfhorst.nl
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Colofon    
  

Instituut voor Natuureducatie en  
Duurzaamheid, afdeling Enschede  
  
De Gidsengids verschijnt  4 keer per jaar.  
  
Redactie clubblad en facebook 
Celia Horst-Geijtenbeek  
Burg. Stroinkstraat 375  
7547 RH Enschede  
celia@jfhorst.nl  
053-4343648  
Tineke Eitink-Doornhein 
  
Lidmaatschap IVN  
De contributie bedraagt voor:  
IVN-leden € 18,50 per jaar, 
huisgenootleden € 5,00 per jaar.  
De minimale bijdrage voor  
donateurs is € 12,00.  
IBAN: NL05 INGB 0000 8388 83  
t.n.v. IVN Enschede  
 
Opzeggen:  schriftelijk vόόr 1 december    
 
Website: www.ivn.nl/enschede  
Facebook: www.facebook.com/IVNEnschede 
  
Webbeheerder  
Jan Willem Visschers   

jwvisschers@gmail.com     
053-4765535  
 

 

Bestuur :  
 
Voorzitter  
Hanneke van Dorp  
Wooldrikshoekweg 104  
7535 DD Enschede  
hanneke_van_dorp@planet.nl  
053-4780392   
 
Secretariaat en ledenadministratie   
1e secretaris  
Mieke Vlierhaar  
Bergweg 27  
7524 CT  Enschede  
053 433 69 90  
 
2e secretaris 
Lidy Schans  
secretariaativnenschede@gmail.com 

 
Penningmeester  
Dirk Nijenboer   
Van Riebeekstraat 95  7535 ZJ Enschede 
dendirk@home.nl  
053 4311364  
  
Leden  
Ineke Muijser  
Broekheurnering 619  
7544 TN Enschede  
w.h.muijser@kpnmail.nl  
053- 4762518 

 

Kopij graag inleveren voor 16 september a.s. 
celia@jfhorst.nl 

http://www.ivn.nl/enschede
http://www.ivn.nl/enschede
http://www.facebook.com/IVNEnschede
mailto:jwvisschers@gmail.com
mailto:celia@jfhorst.nl

