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Van de bestuurstafel
 
Een mooie zomer ligt weer achter ons met volop natuuractiviteiten en mooie zonnige dagen. Helaas vielen de IVN-
wandelingen net op weinige dagen met overvloedige regenval waardoor de opkomst wat tegenviel. Maar dat is inherent
aan het buitenleven.

Stippellijn 2 kolommen

 
Een terugkerend aandachtspunt van het bestuur en de
werkgroepen is de inzet van vrijwilligers die met hart en
ziel zich inzetten voor het wel en wee van onze vereniging.
De vrijwilligers zijn de spil waar alles om draait. Alleen door
hun tomeloze inzet kunnen wij de vele activiteiten ont
plooien waarvan u en ik, maar ook niet-leden intens genie
ten. Samen met de coördinatoren van de verschillende
werkgroepen is het bestuur continu opzoek naar nieuwe
vrijwilligers die zich voor onze verenging willen inzetten 
en met ons de doelstellingen van het IVN willen realiseren. 
Monique Molendijk wil na jaren van tomeloze inzet als
coördinator van de jeugdwerkgroep het stokje graag over
geven.  Samen met de jeugdwerkgroep zijn wij dan ook
opzoek naar een vrijwilliger die de uitdaging aan zou willen
gaan om haar taken over te nemen vanaf begin 2016. De
vleermuizenwerkgroep onder leiding van Anke Hollink
heeft recentelijk afscheid moeten nemen van een aantal
gidsen en de werkgroep heeft dan ook dringend behoefte
aan versterking van enthousiaste leden die een passie
hebben voor deze bijzondere dieren. Van alle IVN-vereni
gingen kent alleen onze afdeling een vleermuizenwerk
groep, en het zou bijzonder jammer zijn als we de activi
teiten van deze werkgroep op een lager pitje moeten gaan
zetten.  Hans Berndsen van de werkgroep thema-avonden
kan ook nog extra handen gebruiken.  Mocht u interesse
hebben om actief in onze verenging te gaan participeren in
een van bovengenoemde werkgroepen of liever in een
andere activiteit dan kunt u, geheel vrijblijvend, contact
opnemen met een van de bestuursleden of een van de
werkgroepcoördinatoren voor verdere informatie.
 
In januari 2016 gaat de 4de gidsencursus die verzorgd wordt
door onze verenging van start. De voorbereidingen zijn

klaar en de werkgroep is druk bezig deelnemers te werven.
Mocht u zelf interesse hebben in het volgen van deze cursus
om zo u kennis over de natuur in het algemeen en de natuur
in de Achterhoek in het bijzonder te vergroten is dit een
uitgelezen kans! Helpt u vooral ook bij het maken van re
clame voor deze bijzondere cursus.
 
Het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van het
voormalige waterzuiveringsterrein in Neede zijn in volle
gang. Het IVN trekt hierin samen op met de Stichting
Vleermuizendorp Neede. In de komende periode hopen we
gezamenlijk en in nauwe samenspraak met de gemeente
de volgende stappen te kunnen zetten. We willen hierbij
ook nadrukkelijk de omwonende gaan betrekken. Er is veel
enthousiasme maar er zijn ook nog veel onzekerheden en
de financiële risico’s zijn nog niet afgedekt. Het bestuur
hoopt in de komende maanden belangrijke stappen te
zetten. In het volgende nummer van de Gentiaan kunt u
hierover meer lezen.
 
Ten slotte, zoals u heeft kunnen lezen in het huisblad van
het landelijke IVN zijn er vergaande plannen voor samen
werking tussen het IVN en het KNNV die op termijn zelfs
tot een fusie zouden kunnen gaan leiden, zeker op landelijk
niveau. Onze vereniging onderhoudt goede contacten met
het KNNV afdeling Winterswijk. In goed overleg zijn we op
bestuursniveau aan het inventariseren wat de mogelijkhe
den zijn voor intensivering van deze samenwerking. Het
bestuur gaat hiervoor plannen maken die we in de jaarver
gadering in maart 2016 voor willen leggen aan onze leden.
Ik wens u een mooie herfst.
 
Marcel Karperien

             Aan de leden, donateurs, jeugdleden en hun ouders en de medewerkers bij het 
              landschapsonderhoud van de IVN-afdeling Oost-Achterhoek.
 
              Beste mensen,
              Het bestuur en de werkgroepen van de IVN-afdeling Oost-Achterhoek nodigen u van
              harte uit voor onze
             
                                                        Nieuwjaarsbijeenkomst
                                                                   op
                                                zondag 10 januari 2016 vanaf
                                                             14.30 uur
                                                                in het
                                                         Natuurhûs aan de
                                                     Koeweidendijk in Neede
 
              om elkaar in een ongedwongen sfeer een voorspoedig Nieuwjaar te wensen.
 
              Bij binnenkomst staan thee en koffie met iets lekkers op u te wachten.
              Wij bieden u weer een interessant en gevarieerd middagprogramma.
              De jeugdgroep zal, op de haar eigen manier, weer voor een verloting zorgen.
              Natuurlijk alles onder genot van een hapje en een drankje.
                                             Graag tot ziens op 10 januari.
                                                 Met vriendelijke groeten,
                                                       Het bestuur.
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Jacobskruiskruid  (Senecio jacobaea)
Vindt u dat ook zo’n mooie rups, die zebrarups? In grote getale kom je die tegen op het jacobskruiskruid.
De rups doet zich te goed aan de bloemen en de bladeren en met zijn allen vreten ze zo een plant kaal. En jacobskruiskruid
heeft nog al wat bloemen en blad!
Kijk maar op de foto.

 
Deze plant is een composiet en elk bloemhoofdje heeft
60-80 buisbloemen en meestal een krans van 13 straalbloe
men.  Daarnaast kan een volwassen plant wel 70.000 –
200.000 zaadjes produceren. Dus die rupsen kunnen hun
buikje vol vreten. En als ze er genoeg van hebben groeien
ze uit tot de prachtige sint-jacobsvlinder.  En die vlinder
vindt de nektar van het jacobskruiskruid weer lekker.
Blijkbaar heeft de natuur het zo geregeld, dat rups en
vlinder voldoende te eten krijgen en de plant dan toch kan
overleven.
Alleen: wij mensen vinden dat niet zo leuk.
Je kunt allergische reacties krijgen dankzij de sesquiter
peen-lactonen. Moeilijk woord, vergeet dat maar, maar
denkt u er wel aan om bij het uittrekken van deze plant
handschoenen aan te doen.
En dan zitten er in de plant pyyrolizidine-alkaloïden (PA’s)

De zebrarups.

De sint-jacobsvlinder.

en die zijn giftiger! Als u van de plant eet stapelt dit gift zich
op in de lever, waar de kleine bloedvaatjes verstopt raken.
Wij mensen kunnen er dus voor kiezen om deze plant niet
te eten. Maar de paarden en de koeien?
Ook zij kiezen ervoor om deze plant niet te eten. Alleen….
Als de plant in hooi zit herkennen paard en koe de plant
niet meer en dan kan die veel schade aanrichten. Zo kan
het dus dat u op internet heel veel aanwijzingen vindt om
de plant uit te roeien.
Met handschoenen aan de plant geheel en al uit de grond
trekken is een methode, maar o wee, als er een stukje
wortel in de grond blijft zitten. Er komen meer planten voor
terug.
Uitroeien met een chemisch bestrijdingsmiddel. Willen we
dat? En ook dan is het moeilijk.
Nou, vooruit via de dierenwereld eens proberen of het kruid
uit te roeien is. En dat is wel mogelijk: schapen zijn immuun
voor de PA’s. Konijnen zijn gek op de wortel, de zebrarups
eet de bloem en het blad op.
Kunstmest   is ook een probaat middel: het gras gaat daar
van groeien, waardoor er geen plaats meer is voor het ja
cobskruiskruid. Maar ja, wij willen geen kunstmest. Toch?
En verder moeten we niet vergeten, dat er wel 120 organis
men leven van het jacobskruiskruid. Zoals kevers, motten
en vliegen. In de levenscyclus is deze plant dus onontbeer
lijk.

Jacobskruiskruid

 
En uiteindelijk, bij verstandig gebruikt (nooit zelf uitprobe
ren!!!) kan dit kruid de mens helpen, want bij wetenschap
pelijk onderzoek kwam men er achter, dat de plant genees
kracht heeft reuma, verkoudheid en kankerbestrijding.
Alleen onder zeer deskundige begeleiding en met een
kortdurende kuur is dit aan te bevelen, anders brengt de
plant alleen maar meer schade toe.
En zo komen we uit bij een alom Nederlandse instelling:
geniet van alles, maar wel met mate!
 
Iet Hensbroek
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Kees vertelt: "Nazomerse mijmeringen"
De zomer is ten einde, voorbij is de tijd van groei en bloei, de tijd van hoog opgaand sprankelend lover en veelvormig
struweel, waar het goed leven is voor mens en dier. 

In deze tijd zijn er wegbeheerders die vanwege nestelende
vogels het kappen van laanbomen en het verwijderen van
groen ten bate van de “leefbaarheid” en bezuiniging wel
moeten opschorten.
Anderen moeten in deze periode even pauzeren in het
vergroenen van wegbermen en woonwijken. 
Groene omgevingen blijken gezond voor geest, lichaam en
leerprestaties te zijn. Maar helaas hechten nog steeds
sommige overheden meer waarde aan asfalt en economie. 
 
Maar wij mijmeren in de nazomer over natuur, tuin en
groen. 
In het vroege voorjaar waar alles begint uit te lopen, komt
een grootgrutter met groente-zaaitabletjes en mini-zaai
bakjes om een eigen groentetuin te bevorderen. Zaaibakjes
met vakjes en zaaiboekjes vonden gretig aftrek. Toch is het
voor velen een leerzaam experiment geweest. Groenten
zijn ook planten die voedsel, licht, water en warmte nodig
hebben. Ze verwennen op hun beurt de verzorger met een
overdaad aan vitaminen en mineralen. Een wisselwerking
zonder weerga. 
 
Maar dat verwennen geldt natuurlijk ook voor al het groen
om ons heen: hoog geboomte en dicht struweel. Het zijn
ultieme leveranciers van zuurstof en schone lucht, en op
ruimers van kooldioxide afkomstig van verbranding door
b.v. het verkeer. Daarnaast geven ze vaak vruchten en
andere onmisbare voorzieningen voor mens en dier. Het
enige waar bomen om vragen is een plekje, kleiner dan een
parkeervak, om rustig te staan dromen, meer niet. En juist
dat kleine plekje herbergt een stam met een grote kroon
waarin en waaronder het goed toeven is. Zijn verdamping
van honderden liters per dag geeft heerlijke verkoeling.
Daarom kan het bij zomerse dagen van 34 graden onder
zo’n boom bijna 10 graden koeler zijn, terwijl het boven
asfalt en steen tegen de 60 graden zou kunnen zijn. 
Toch wordt dat kleine plekje door diverse overheden aan
deze levenbrengende groene oase vaak niet gegund. Het
moet plaatsmaken voor steen en asfalt. Anderen echter
koesteren dat plekje door er bloemen bij de boom te planten
en een bankje in het lommer te plaatsen ten bate van de
leefbaarheid. Maar onze IVN trekt erop uit door het onmis

bare groen in al z’n schoonheid en diversiteit van vele le
vensvormen. 
Wat zou een dorp of stad er anders uitzien als de natuur er
een wezenlijk onderdeel van uit zou maken. Natuur en
groentetuintjes in de openbare ruimte, een beeld dat
sommige lokale overheden omarmen en anderen bestrij
den. Daarom is het groentezaadjes-in-doosje-idee van de
grootgrutter lang zo gek nog niet. Groente, bomen, struiken,
bloemen en dieren: ze horen echt bij elkaar en zeker ook in
de openbare ruimte. Onze IVN neemt daar via haar diverse
educatieprogramma's het voortouw, een voorbeeld hiervan
is de zaaizakjes die onze eigen afdeling destijds uitdeelde. 
 
Al mijmerend ben ik bezig de vruchten van onze oude ap
pelrassen bij elkaar te scharrelen om er kostelijke sappen
uit te halen en in flessen te doen. En elk soort heeft weer
een andere smaak. Zo is er de Zoete Bloemee, waar zoet
sap uitkomt. De geurige Princesse Noble is wat frisser.. Dan
is er de Jasappel, slechts geschikt voor hete bliksem. De
gebottelde sappen worden 30 minuten op 80 graden gehou
den en vervolgens voorzien van dop en etiket. En wat er
overschiet is een droge koek, een ideale humus voor de
tuin. 
 
Na de zomer zal men verder gaan met het vervangen van
groen en geboomte door asfalt ten bate van auto’s en
leefbaarheid. Geef mij dan maar de leefomgeving in het
moestuintje van de grootgrutter en het groene achtertuin
tje vol groenten, bloemen en vlinders. 
 
Kees de Rooij

Nieuwe leden
Via de landelijke administratie hebben we 3 nieuwe leden
kunnen verwelkomen:
Mevr. T.O. Hulzink, Lichtenvoorde
Mevr. H. Nijman, Dinxperlo
De Heer R. Tielkes, Barchem
Wij wensen ze veel natuurplezier toe in onze afdeling!

Stippellijn 1 kolom

Boon in bloempot.

Zomer: twee vlinders op echinea.
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Hakken in Winterswijk
Op een zonnige zaterdag, aan het begin van de zomervakantie, zijn de jongeren op excursie naar Winterswijk geweest.

De start was in de Museumfabriek, waar we een leuke en
interessante presentatie over de steengroeve kregen. Er
waren ook allerlei geologische vondsten te zien. Vervolgens
ging het naar de steengroeve om een paar uurtjes te
“hakken”. Getooid met helm en onze hamers en beitels in
de tas of rugzak daalden we af in de groeve.
 
De gidsen wezen plekken waar veel mineralen te vinden
waren zoals calciet en pyriet en stukken waar miljoenen
jaren geleden een golvende zeebodem was.
Aan het werk met hamer en beitel in de steengroeve, op
een zonnige dag, betekent een hoge gevoelstemperatuur
en zweten, zweten, zweten. De moeite werd ruimschoots
beloond met mooie vondsten, die in tas mee naar huis zijn
gegaan en daarna lekker genieten van de vakantie.

(Voormalig)
Lensdragers

gezocht
In het kader van een onderzoek naar nieuwe contactlensmaterialen is

Hofland Optiek
op zoek naar mensen die problemen hebben gehad met hun contactlenzen.

Deze problemen moeten zich vooral bevinden op het gebied van:
 - droge ogen(al dan niet aan het einde van de dag), 
 - irritatie in geairconditioneerde ruimten,
 - werkzaamheden met beeldschermen,
 - rokerige ruimten. 

Graag willen wij mensen uitnodigen om een afspraak te maken.
Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden.

Contactlenzen en aanpassingen worden gratis ter beschikking gesteld tijdens dit onderzoek.

(advertentie)
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Op avontuur met Theo
De eerste jeugdactiviteit na de zomervakantie was op zaterdagochtend 5 september. Afgesproken hadden we met Theo
Klein Gebbink aan de Schuurmansweg in Beltrum.

Theo is een groot natuurliefhebber en weet veel van het
natuurgebied van Staatsbosbeheer aan de Koolmansdijk in
Lievelde. Hij is zelf eigenaar van een bos en heeft een
aantal jaren geleden een naastgelegen stuk landbouwgrond
af laten plaggen, ook zijn oude takken van de Slinge op
nieuw uitgegraven. Er is een heidegebied ontstaan.

 
Tijdens die ochtend gingen we met z’n allen op zoek naar
bijzondere plantjes in het heidegebied, zoals zonnedauw,
blauwe knoop, rendiermos, bekertjesmos, duivelsnaaiga
ren, stijve ogentroost, parnassia, klokjesgentiaan en nog
veel meer. Theo weet hier veel over te vertellen.
Bij velen werd, al speurend naar die planten, de aandacht
getrokken door de dieren die daar te vinden zijn. De hei
wordt bevolkt door interessante beesten. Sprinkhanen en
kikkers werden van dichtbij bekeken, maar het meest op
vallend was de Tijgerspin. We waren getuige van hoe snel
de spin haar prooi inrolde met haar draden. Ze had ook al
een bruine ronde cocon gemaakt om haar eitjes in te leggen,
die komend voorjaar uitkomen.
 
Door al die beestjes was het enthousiasme groot en nodigt
het uit om komend jaar verder op zoek te gaan...
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(advertentie)

(advertentie)
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De rode bosmier (Formica polyctena)
De meeste mensen kunnen het zich misschien wel herinneren: bij een picknick op de hei net op de ‘verkeerde’ plek gaan
zitten: mieren!
Waarschijnlijk is er dan ergens in de buurt een grote, hoge mierenhoop te vinden.
Als kind vond ik dat een indrukwekkend schouwspel!

Mieren, en dan bedoel ik in dit geval de rode bosmier,
komen voor op zandgronden, omdat ze daar het onder
grondse deel van hun nest gemakkelijker kunnen uitgra
ven.
Open bossen en de zuidranden van een aaneengesloten bos
zijn momenteel de bekendste vindplaatsen.
 
Waar leeft de bosmier van? Voornamelijk van de honing
dauw die bladluizen afscheiden.
Deze bladluizen komen voor op inheemse boomsoorten,
zoals grove den, eik en berk.
In het agrarische landschap zijn bosmieren erg achteruit
gegaan, omdat de randen langs het bouwland verruigd zijn
met braam en brandnetels.
Deze randen zijn daardoor te vochtig geworden voor bos
mieren.
Een voorbeeld: 25 jaar geleden kwamen in een agrarisch
gebied in Twente nog 148 nesten voor, in 2014 waren het
er nog maar 15!
Dat is een enorme achteruitgang dus.
 
Mieren vormen een belangrijke rol in het ecosysteem van
het bos. Als ‘predator’ bij het voorkomen of beperken van
insectenplagen.
Bijvoorbeeld bij een ‘plaag’ van de wintervlinder. De blade
ren van de eikenbomen in de buurt van een mierenhoop
blijven vaak onaangetast.
 
De groene specht is een liefhebber van mieren. In de winter
vliegen ze van het ene naar het andere nest om mieren, die
dan nog ondergronds zitten, te eten.
Ze kunnen er zelfs helemaal in verdwijnen!
 
In het voorjaar komen de mieren uit het nest om zich op te
warmen. Geleidelijk aan worden ze actiever naarmate de
temperatuur stijgt.
Een mierennest bestaat uit koninginnen, werksters en

mannetjes. In de loop van het voorjaar vliegen de nieuwe
koninginnen en mannetjes uit. Na de voortplanting sterven
de mannetjes en de bevruchte koningin moet op zoek naar
een ander nest.
 
Als dat lukt, produceert zij het nageslacht: de werksters.
En de naam zegt het al: die moeten aan het werk om een
ingenieus nest in elkaar te zetten.
Het heeft zelfs een ventilatiesysteem! Als het regent sluiten
de mieren de openingen voor een groot deel af.
Als het erg warm wordt, maken ze de openingen juist
groter.
 
Naast de honingdauw (suikers) van de bladluizen hebben
mieren ook eiwitten nodig.
De oudere, ervaren werksters gaan op zoek naar prooi,
rupsen bijvoorbeeld.
Maar ook kannibalisme komt voor bij mieren! Dit komt
meestal voor in het vroege voorjaar als er nog weinig
voedsel te vinden is.
Er schijnen hele oorlogen uitgevochten te worden tussen
de verschillende nesten, meestal op plekken waar prooi te
vinden is.
 
Die gevechten kunnen soms wel een maand duren en
daarbij vallen duizenden slachtoffers.
En die worden vervolgens meegenomen naar het nest om
‘leeggegeten’ te worden…..
Dat is de natuur!
 
Els van Dijk

Rode bosmier.

Een nest van deze soort.
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Natuur en weer: de decembermaand
De decembermaand is altijd een bijzondere maand: met Sinterklaas en Zwarte Piet en dan nog de kerstdagen er in, met
nog de vrije dagen daarna, met oud en nieuw.

Op 1 december begint de meteorologische winter. Soms
komen de eerste tekenen van de winter met vorst al begin
december. Eerder zagen we al dat een vroeg invallende
winter zeker als straf vroegtijdig zijn graf zal vinden. Dan
is vaak tegen de Kerstdagen de winter weg.
In de Duitse volkstaal ontmoeten we het begrip “Weinacht-
stau”. In het Nederlands Kerstdooi.
Dit is een periode van een aantal dagen van het jaar met
een redelijke hoge temperatuur. Ze valt graag op of in de
buurt van de Kerstdagen.
In onze moderne meteorologie kan het ook niet anders dan
dat we vast moeten stellen dat dit kleine “warmte golfje
“ inderdaad graag en vaak in de Kersttijd de kop op wil
steken.
Als we in de eerste helft van de decembermaand met hoge
temperaturen te maken krijgen, die boven het normale
gemiddelde liggen dan is er met zeer grote zekerheid een
zachte winter te voorspellen. Dus deze twee gezichten van
de maand december  moeten we maar in de gaten houden
om te weten hoe de winter zal verlopen. 
 
Zo zijn er ook mooie weerspreuken :
Brengt Sint Nicolaas ijs, brengt Kerstmis regen.
December veranderlijk en zacht, een hele winter zonder
kracht.

 
Over het algemeen kunnen we stellen dat we meestal
zachte, milde winters hebben. Liefst willen we tijdens de
Kerstdagen sneeuw hebben, en dat moet dan blijven liggen
tot Nieuwjaar.
 
Helaas zijn dat uitzonderingen. Hoe vaak komt dat voor een
witte kerst? De kans op een witte kerst in Nederland is niet
groot. Uit historische gegevens blijkt dat ons land in de 19e
eeuw twee tot drie keer zo vaak een witte kerst had als in
de 20e eeuw, die er slecht zeven kende. In ons land wordt
een witte kerst pas geboekt als er op beide kerstdagen in
De Bilt een sneeuwdek ligt. Dus bij ons is de kans op een
witte kerst wel heel klein. Maar hier is geen De Bilt maar
de Achterhoek, dus mogelijk iets meer kans.
 
25 Jaar geleden
 
Hoe zag weer er in 1990 uit? We kijken naar de maand
december. Het was vrij zacht en somber, maar op 10 de
cember viel er in zuid Limburg sneeuw, een laag van 12 cm.
 
De laagste temperatuur was -3,2 graden. De hoogste tem
peratuur was 10,6 graden. Er viel 59 mm regen. En er was
maar 28 uur zon te zien. Dus geen extremen die maand,
zeg maar een normaal beeld.
 
Terug naar het heden. Zoals altijd eindig ik met een weer
spreuk. Maar eerst nog even naar de foto kijken. Rechtsbo
ven is er een dreigende donkere wolk (kerstdagen). Maar
links onder zie je dat de lucht helder en blauw is (nieuwjaar).
Wens dan ook ieder een goed en gezond nieuw jaar 2016 toe.
 
De spreuk:
 
Heeft men in december slechts vorst en slijk,
dan worden de dokters rijk.
 
Auke Hoekstra

Agenda
Zondag 18 oktober.
Doorstapwandeling ± 12 km. door weilanden. Thema:
Struinen om de venen.
Let op: Starttijd 11.00 uur.
Startpunt: Korenburgerveenweg 2, 7102 GD Winterswijk.
 
7 november.
Natuurwerkdag, in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Needse Achterveld, De Hoge Haarweg in Rietmolen.
Opgeven gewenst voor 31 oktober op de website natuur
werkdag.nl
 
Maandag 9 november.
Thema-avond. Thema:Zwammen langs wegen.
Aanvang: 20.00 uur. Natuurhûs, Koeweidedijk 27a, 7161 RJ
Neede.
 
Zondag 15 november.
Wandeling bij Groenlo.  Thema: Einde van de herfst.
Aanvang 14.00 uur.
Startplaats: Camping Marveld, Elshofweg 6,
 
Zondag 20 december.
Wandeling Winterswijk ‘t Woold - ‘t Gorsselink. Thema:
Laat je verrassen.
Aanvang 14.00 uur.
Startplaats: Juliana Ver. Gebouw Gorsselinkweg 7108 BP
Winterswijk-Woold.
 

Donkere dagen voor kerst

Stippellijn 1 kolom

Stippellijn 1 kolom10
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VOOR KWALITEIT TEGEN BETAALBARE PRIJZEN 

Dagelijks verse aanvoer van aardappelen groente en fruit 

Wij staan op de volgende markten:

   

     DINSDAG: EIBERGEN 

     WOENSDAG: BORNE  

     DONDERDAG: BELTRUM

     VRIJDAG: RUURLO 

(advertentie)
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BURO OLLOU
tuin & landschapsontwerp 

●Tuinontwerp voor particulieren, instellingen en bedrijven.
●(Her)inrichting van boerenerven. 
●Landschapsplannen. 
●Cursussen. 
●Advies. www.burocollou.nl

Buro Collou is een ontwerpbureau dat zowel grootschalig als kleinschalig werkt.
Grootschalig in de vorm van bijvoorbeeld landschapsplannen en kleinschalig in de 
vorm van tuinen voor particulieren en instellingen.
Natuur en millieu zijn in alle gevallen belangrijk voor de ontwerpkeuzes.
Streekeigen beplanting, landschappelijke context en duurzame materialen zijn het 
uitgangspunt.
Buro Collou maakt (her)inrichtingsplannen voor boerenerven, bijvoorbeeld in het 
kader van functieverandering, waarbij het streekeigen karakter van huis en erf voorop 
staat.

Looweg 10 7152AL Eibergen 0545-479765 jac@burocollou.nl 
www.burocollou.nl

Buro Collou is aangesloten bij vereniging ‘Wilde Weelde’ vakgroep natuurrijke 
omgeving. 

Buro Collou draagt het IVN een warm hart toe.

(advertentie)


