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De Gentiaan verschijnt vanaf 2017 drie maal
per jaar in april, augustus en december.

De redactie Gentiaan bestaat uit:
Vaste medewerkers: Els van Dijk, Iet Hens
broek,
Marco Boekelder, Auke Hoekstra en
Kees de Rooij.
Coördinator redactie: Frans Bomer, Havekort
weide
9, 7152 KJ Eibergen, tel 0545-472457.
E-mail: redactiegentiaan@gmail.com.

Sluiting volgend nummer: Het volgende
nummer van de Gentiaan verschijnt half april
2018.
De sluitdatum voor de kopij is: 15 maart
2018

(Kopij digitaal aanleveren als platte tekst zonder
opmaak. Foto’s als losse jpg-bestanden in hoge
resolutie.
Maximale omvang van bijdragen: ongeveer 500
woorden.)
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Van de bestuurstafel
 
2017 loopt op z’n eind. Terugkijkend hebben we veel mooie dingen kunnen doen.

De gidsencursus was een succes en hierdoor hebben we er
weer een aantal enthousiaste actieve leden bijgekregen.
Ook zijn er via deze weg weer activiteiten toegevoegd aan
ons programma, zoals excursies rond de waterzuivering in
Neede (Natuurpark Kronenkamp) en projecten waarin
natuur, via de kunst, met andere ogen bekeken wordt. We
hebben ook voor 2018 weer een prachtig programma kun
nen samenstellen, waarin er voor een ieder iets te beleven
valt. Er staan interessante lezingen gepland, mooie wande
lingen en excursies. De werkgroep landschapsbeheer blijft
in opdracht voor de Gemeente Berkelland ook komend jaar
wilgen knotten. Daarnaast is deze werkgroep ook weer
actief op de Needse berg en Natuurpark Kronenkamp. Het
complete programma voor 2018 is te vinden in het jaarpro
gramma.

Van de redactie
 
Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar en we hopen dat er opnieuw veel lees- en kijkplezier wordt beleefd. We
bedanken hierbij de vaste medewerkers en de IVN-leden, die door hun bijdragen het mogelijk maken om telkens een
mooi blad te maken.
Uiteraard hopen we in het nieuwe jaar ook weer voldoende kopij te ontvangen (zie pagina 2 voor aanwijzingen) met vele
foto's (vrij van rechten, dus zelf gemaakte foto's zijn het best).
Helaas heeft onze vaste medewerkster Iet Hensbroek aangegeven, dat ze met de rubriek over planten en gewassen wil
stoppen, dus als er iemand is, die deze rubriek wil overnemen zou dat heel plezierig zijn.
De redactie wenst alle lezers goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018 toe.
 
• De redactie
 
 
 
 

Intern gaat het goed met de vereniging, na een periode met
vacatures in het bestuur is het erg fijn dat we weer op volle
kracht zijn. Ook de samenwerking met externe partijen
verloopt goed. Samen met de KNNV worden thema-avon
den en wandelingen georganiseerd en samen met IVN-N
MA wordt komend voorjaar een korte natuurcursus geor
ganiseerd met als thema: De natuur als samenhangend
systeem. Deze cursus zal verspreid over beide werkgebie
den worden gegeven. Al met al kunnen we denk ik met
tevredenheid terugkijken naar 2017 en afgaand op het
programma kunnen we uitzien naar 2018!
Via deze weg wil ik iedereen alvast een gelukkig, gezond
en natuurrijk nieuwjaar wensen.
 
• Jacqueline Collou

Stippellijn 2 kolommen

 

(advertentie) 

 

 

Webwinkel voor schapen en werkhonden 

producten. 

 

Begrazing met schapen in de Achterhoek 

en Twente. 

 

Lezingen en workshops op het gebied 

van schapenhouderij. Tevens 

jaaropleiding tot Schaapherder.

Hondenschool te Eibergen.

 

Hans & Greet Abbink 

 

06-52466124 - info@schapenhoeve.nl

 

facebook.com/schapenhoeve

Webwinkel voor schapen en werkhonden 

Begrazing met schapen in de Achterhoek 

Lezingen en workshops op het gebied 

van schapenhouderij. Tevens 

jaaropleiding tot Schaapherder. 

Hondenschool te Eibergen. 

info@schapenhoeve.nl 

facebook.com/schapenhoeve 

Stippellijn 2 kolommen
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Uitnodiging 

Voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 Januari 2018. 

Van 14.30-17.00 uur. 

Ditmaal in de boerderij van de familie Nahuis op 

landgoed ‘Het Noasman’ in Beltrum.  

 Meenweg 4 7156NX Beltrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder het genot van een hapje en een drankje is er 

gelegenheid elkaar “alle goeds” toe te wensen voor het jaar 

dat voor ons ligt. 

Na een kort officieel gedeelte is er volop tijd om het glas te 

heffen en met elkaar te praten.  

We wensen U hele fijne feestdagen en noteer deze 

bijeenkomst alvast in de agenda!  

Hopelijk mogen we ook U begroeten. 
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Vrijwilligersdag voor medewerkers van
Staatsbosbeheer.
 
De Achterhoek wordt steeds mooier.
 
Dankzij de inzet van 200 vrijwilligers in de Achterhoek worden de puntjes op de i gezet in de natuurgebieden van
Staatsbosbeheer.
 
Veel van deze vrijwilligers zijn ook actief binnen het IVN,
als gids of landschapsmedewerker. Eén keer per jaar ont
moet deze groep mensen elkaar en zijn dan te gast bij de
vrijwilligers van een interressant  gebied. De “vrienden van
de Nevelhorst” in de Greffelkamp te Didam waren op
woensdag 18 oktober onze gastheren.
De middag begon met een mooie wandeling door een –
inmiddels- prachtig natuurgebied van SBB. Staatsbosbe
heer had lange tijd niet de middelen en menskracht om dit
gebied te onderhouden. De vrienden van de Nevelhorst
hebben het totaal overwoekerde en verwaarloosde gebied
met elkaar tot dit fraaie eindresultaat gebracht. Zij mogen
zich verheugen op een groep donateurs en sponsoren, die
het mogelijk hebben gemaakt dat de groep over geweldige
werkmaterialen kan beschikken! Inmiddels staat in het
gebied een grote hoeveelheid kasten van een imker, is een
fraaie poel weer zichtbaar na intensieve opschoning , zijn
paden weer opnieuw aangelegd en worden er plannen
gemaakt om bloemenakkers te creëren. En ……………. Heel
veel mensen genieten weer van dit mooie wandelgebied!
 Na deze wandeling werden we in de Westernboerderij
ontvangen met koffie en thee.
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Voorkomen:
*Draag lichaambedekkende,licht gekleurde kleding. Teken
zijn hierop goed zichtbaar.
*Gesloten schoenen.
*Lange broek.
*Broekspijpen in de sokken.
*Shirt met lange mouwen.
*Kleine kinderen een petje.
*Blijf zoveel mogelijk op de paden en vermijd lang gras en
struikgewas.
 
Tekencheck:
*Tussen de tenen.
*Knieholte .
*Bilspleet.
*Liezen.
*Oksels.
*Nek en haarlijn.
*Achter de oren.
 
Toch een tekenbeet:
*Verwijder de teek zo snel mogelijk.
*Irriteer de teek niet met zeep, alcohol e.d.
*Verwijder de teek met een speciale teken-verwijderaar.
Informeer goed, er zijn veel onbruikbare verwijderaars te
koop.
*Pak de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast.
*Desinfecteer het bijtwondje.
*Noteer datum en plaats van de tekenbeet.
*Meld de beet bij de huisarts.
*Meld de tekenbeet via www.tekenradar.nl
 
Controle op symptomen:
* Houd de beetplek tenminste 12 weken goed in de gaten.
*Als reactie op een beet kan er kort na de beet al een rood
vlekje ontstaan van 1-2 cm. Als het plekje zich niet uitbreidt
en het verdwijnt na enkele dagen, is er geen symptoom van
de ziekte van Lyme.
*Doen zich andere, onverklaarbare klachten voor, wordt de
rode kring groter ( maak foto’s van de kring) neem dan
contact op met de huisarts.
*Mocht u meer informatie wensen over tekenbeetziekten,
informatiefolders willen bestellen of een tekenverwijder
kaart willen bestellen, ga dan naar: www.tekenbeetziekten.
nl
Na deze nuttige lezing werden we nog getrakteerd op een
heerlijk buffet en drankje en werd de vrijwilligersdag om
20 uur afgesloten.
Veel dank aan de organisatie van deze prachtige
vrijwilligersmiddag!
 
• Anke Hollink

Na een welkomstwoord van Miranda Berendsen van
Staatsbosbeheer kregen we van een ervaringsdeskundige
een zinvolle lezing over de risico’s van tekenbeten.( spreek
ster deed dit vanuit de stichting tekenbetenziektes.)
Omdat we als IVN-vrijwilligers en landschapsmedewerkers
veel bezig zijn in de natuur wil ik graag een samenvatting
geven van deze lezing. Zeker ook nu we heel veel school
kinderen in onze natuurgebieden ontvangen voor veldac
tiviteiten. Het belang van goede voorlichting en controle na
buitenactiviteiten werd deze middag weer eens duidelijk.
Want teken zijn vrijwel het hele jaar door actief (vanaf 5
graden) Het is niet mogelijk een lezing van een uur in zijn
geheel weer te geven, maar ik zal de belangrijkste punten
samenvatten.
*Wist u dat een teken nimf slecht 1 mm groot is en verge
lijkbaar met een maanzaadje? 70 % van de gevallen van de
ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de beet van een
nimf. Doordat een nimf zo klein is, wordt deze snel over
het hoofd gezien, ook bij controle. Dus, wees hier bedacht
op.
*De vrouwtjes teken leggen gemiddeld 2000/3000 eitjes.
Dankzij haar extreem rekbare huid kan een teek tientallen
keren het eigen gewicht aan bloed opzuigen. Dit doen ze
omdat ze eiwitten nodig hebben voor de ontwikkeling van
de eitjes. Nadat alle eitjes zijn gelegd, sterft het vrouwtje.
Doordat de eitjes op een hoopje zijn gelegd, kunnen in het
volgende voorjaar honderden tekenlarven tegelijk op een
klein plekje tevoorschijn komen.
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Duizend jaar weer, wind en water in de
Lage Landen
In het boek van J. Buisman over Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen staat bijna alles over het weer, vele
eeuwen lang. Hoe waren de zomer en winter van elk jaar. Maar ook over hoe onze voorouders leefden in de tijd van de
Middeleeuwen. Vooral omdat we nu de kerstdagen naderen, wat was wel en niet te eten en hoe kwamen ze de winter
door. Daar gaat het deze keer over.

EET-CULTUUR
Culinaire kunst maakt deel uit van de cultuur van een be
paalde periode en een bepaalde streek en hangt daardoor
met tal van andere factoren samen. Als mensen in de jaren
1315-1317 honden en kikkers aten, is dat een indicatie voor
de ernst van de hongersnood. Niet omdat honden en kik
kers walgelijk voedsel zouden zijn (dat zijn ze niet), maar
omdat ze binnen ons cultuurpatroon niet als normaal
voedsel worden beschouwd. Van wezenlijk belang is uiter
aard de beschikbaarheid: wat verbouwt men zelf en wat is
door handel verkrijgbaar? Zoals bekend zijn er in deze tijd
nog geen:
  aardappels
  maïs
  cacao
  koffie
  andijvie
  lof
  tomaat
 
Doch de meeste van onze specerijen zijn wel bekend, ook
rietsuiker, vijgen, dadels en zuidvruchten. De Spanjaard
Pero Tafur ziet in 1438 op de markt in Brugge sinaasappels
en citroenen uit Castilië. Woont men aan zee of aan een
rivier dan heeft men vis ter beschikking.

De middeleeuwer eet vooral groenten en fruit op alle vrij
dagen en vigiliedagen (vooravonden van kerkelijke feest
dagen) en soms ook op woensdagen en zaterdagen. Men
eet dan geen vlees en vaak ook geen boter, kaas en eieren.
Wel vis. Reuzel vervangt men door raap- of olijfolie. Op
vastendagen, zoals voor Kerstmis en Aswoensdag tot
Pasen, dient men zijn maaltijd te beperken. Door al deze
voorschriften wordt de middeleeuwse keuken in de loop
van het jaar beheerst door wat men vet-mager en een
vlees-ritme zou kunnen noemen. Daarbij kent men ook
zogenaamd “vastenspise”, plantaardig voedsel dat men het
gehele jaar kan gebruiken, maar dat in het bijzonder op
vasten- en onthoudingsdagen ter tafel komt: noten,
amandelen, vijgen, dadels, krenten en rozijnen.

ZELDEN EEN VOLLE MAAG
Afbeeldingen van middeleeuwse schranspartijen en luxu
euze feestmalen geven een valse voorstelling: ze schetsen
een ideaal beeld. Zelfs de rijken maken zoiets maar zelden
mee en ze moeten sparen voor zo’n festijn. Er zijn genoeg
afbeeldingen waarop we duidelijk kunnen zien dat sober
heid troef is, ook bij de beter gesitueerde burger. En
schransen? Als er genoeg is, kun je beter flink wat naar
binnen werken, want volgende week heb je misschien
haast niets en over een maand kan er hongersnood heer
sen. Op deze manier tart je ook de dood: even laten zien
dat je sterker bent! Zelfs de gegoede burger eet niet elke
dag vlees en ’s winters of bij slecht begaanbare wegen zijn
groenten schaars. Talloos velen leven voortdurend op de
rand van de ondervoeding, waardoor ze bijzonder kwets
baar zijn bij epidemieën. Het voedselpakket van de middel
eeuwer en de eventuele tekorten daarin aan vitaminen en
mineralen , vormt een interessant en nog te weinig bestu
deerd onderwerp.
Over het eten van boeren, armen en marginale groeperin
gen weten we weinig, deze mensen schrijven niets op. Uit
schaarse aanwijzingen blijkt, dat men daar de maag zo goed
en kwaad als het gaat vult met pap of brij, soep, erwten en
bonen, soms wat groenten en fruit en een enkele keer vlees
of vis. Variatie van dag tot dag is er niet bij. Bij hongersnood
teren adel en rijke burgerij op hun voorraden of kopen dure
levensmiddelen, terwijl de armen honger lijden. Overigens
spreken de bronnen ook herhaaldelijk over uitdelingen
door kloosters en stadsbesturen van brood, boter, kaas,
haring en bier onder de armen bij hongersnood, waters
nood, brand en andere rampen.
Velen zoeken bij voorkeur een toevlucht in de bisschops
steden. Voor kloosterlingen geldt, dat zij volgens hun regel
tot gastvrijheid en hulpverlening zijn verplicht, in de
noodlijdende zou Christus verscholen kunnen gaan, die
ook vaak geen dak boven het hoofd had. Maar daar wordt
natuurlijk ook misbruik van gemaakt: veel kloosters drei
gen dan ook aan hun eigen gastvrijheid ten onder te gaan.
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In de loop van de12e en 13e eeuw verbetert de voedselin
dustrie, waardoor de gemiddelde levensverwachting van
30 à 40 opklimt naar 50 à 60 jaar. Dit mag ons niet op het
verkeerde been zetten, alsof een middeleeuwer van 40 of
50 jaar een bejaarde grijsaard is. Onder gemiddelde levens
verwachting verstaan we het aantal jaren dat een pasge
boren kind (gemiddeld) voor de boeg heeft. Dit aantal wordt
sterk gedrukt door de hoge zuigelingensterfte: als van de
pasgeborenen de helft sterft in het eerste levensjaar en de
andere helft 80 jaar wordt, dan is de gemiddelde levensver
wachting 40 jaar. Soms dragen er in een gezin meer kinde
ren dezelfde (geliefde) naam om bij eventueel overlijden
“reserve” achter de hand te hebben.
Contemporaine teksten en tekeningen tonen aan, dat men
in de hoge en late Middeleeuwen iemand van 40 jaar be
schouwd als in de kracht van zijn leven en boven de 50 of
60 als bejaard. De middeleeuwer die de eerste kinderjaren
gezond te boven is gekomen, kan heel goed 60 of 70, zelfs
80 jaar en ouder worden.

NASCHRIFT
Zoals we allemaal weten is gevarieerd voedselgebruik heel
belangrijk om (gezond) oud te worden. Met 65 met pensioen
gaan? Dat wordt steeds later. En 100 jaar oud komt steeds
vaker (bij vrouwen) voor. En wat voor een keus hebben we
nu voor ons voedsel. Light, scharrelvlees, biologisch enzo
voort. Onze supermarkten worden steeds maar groter en
ze concurreren steeds meer met elkaar. Het aanbod wordt
steeds maar meer en het “seizoen” voedsel is het hele jaar
door te krijgen. Blijft dit zo doorgaan? Vraag ik me af. De
CO2-uitstoot blijft maar stijgen, waardoor de aarde blijft
opwarmen. In 2015, 2016 en 2017 schreef de Tubantia over
warmterecords, in november 2017 heet – heter – heetst!
Dit jaar 2017 eindigt bij de drie warmste jaren ooit. Zo komt
ook wel de klimaatvluchteling op gang en gaan we dat in
het westen merken. Ondanks het grote verschil tussen de
Middeleeuwen en nu, wens ik iedereen fijne feestdagen, en
eet gezond (dan blijf je langer leven!). Schransen hoeft niet
meer.
Ik denk, nu ik het verhaal af heb met de kerstdagen in het
verschiet, dat ik met kerst stamppot boerenkool eet, maar
dan wel met een worst er bij.

• Auke Hoekstra

• Landschapsonderhoud
• Landschapsinrichting
• Ondersteuning en advies
• Cursussen en excursies
• Houtproducten
• Plantgoed

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel & Slinge
WWW.VANBERKELENSLINGE.NL

‘T Brendeke 10 Eibergen 0545-477587

Kopij
 
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd, dat u wilt delen
met anderen, stuur dan in voor de volgende Gentiaan ui-
terlijk 15 maart 2018!
Op bladzijde 2 ziet u hoe.
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Afdelingsnieuws
 
Op deze pagina's treft u een aantal zaken aan over de gang van zaken in de afdeling in de afgelopen periode.

Ter herinnering aan Reinhold Abbink
 
Wij hebben vele jaren mogen genieten van zijn wijsheid, zijn verhalen die hij schreef met een diepe kennis van het leven
maar ook met een groot gevoel voor humor. Het was muisstil op de nieuwjaarsbijeenkomsten als hij die met een warme
stem voorlas.
Naast wat hij in de beginjaren van onze afdeling heeft gedaan, kon ik altijd bij moeilijke beslissingen om zijn mening
vragen hoe als voorzitter te handelen.
Een man waarvan er helaas maar weinig zijn. 
 
• Piet Schadee

Stippellijn 2 kolommenEducatieproject Berkelland
 
Het educatieproject ‘actief in het landschap’voor het schooljaar 2017/2018 is weer begonnen. De eerste herfstactiviteiten
zijn geweest waarbij het ‘wonder boven wonder’ mooi weer was! Dit schooljaar is het derde schooljaar dat we deze
activiteiten kunnen aanbieden dankzij de subsidie ‘Regeling Landschap’ van de gemeente Berkelland en de provincie.
Er hebben zich dit jaar weer evenveel scholen aangemeld als vorig jaar, waarbij de scholen ook aangeven erg blij te zijn
met het aangeboden programma.
Ondanks dat we een goed en enthousiast team hebben, zijn we nog steeds op zoek naar uitbreiding van dit team zodat
we aan de vraag kunnen voldoen. Hierbij dus een oproep aan mensen met hart voor de natuur (alle IVNers natuurlijk)
en affiniteit met natuureducatie en kinderen. Het verdient voorkeur een afgeronde gidsencursus te hebben doorlopen
of werkzaam te zijn op het gebied van educatie of natuur.
Voor info graag contact opnemen met Jacqueline Collou via
jborgers-collou@hetnet.nl of 0545-479765.
 
• Jacqueline Borgers-Collou

9110



GENTIAAN IVN  OOST ACHTERHOEK

Gidsencursus
We zijn begonnen met de organisatie van de gidsencursus die moet gaan starten in 2019. De organisatie van een gidsen
cursus brengt veel werk met zich mee. Gelukkig hebben we al een stevig team dat zich hier weer voor in wil zetten.
Mochten er mensen zijn die op één of andere wijze een rol willen spelen bij de komende gidsencursus, dan kun je dit
melden bij onze secretaris Henk Wiggers. Je zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek, waarin gekeken wordt naar
eventuele mogelijkheden.
Henk Wiggers ivn-oostachterhoek@ziggo.nl  06-20120995

Update natuurpark Kronenkamp
 
Natuurpark Kronenkamp is een nieuwe fase ingegaan.

Na een (zeer) lange periode van plannen maken en fondsen
werven wordt er hard gewerkt aan de uitvoer en de ontwik
keling van het park. De werkgroep landschapsbeheer is al
een aantal keer aan het werk geweest om samen met
buurtbewoners achterstallig onderhoud weg te werken. Het
veilig maken van het terrein staat momenteel voorop.
Putten worden afgedekt, asbest wordt gesaneerd, zichtlij
nen worden gecreëerd en risicovolle bomen worden ver
wijderd. De planning is om komend voorjaar het terrein zo
veilig te hebben dat het weer openbaar toegankelijk kan
zijn. Vanaf de zomervakantie zijn alle kinderen van de
naastgelegen Hofmaatschool aan het werk geweest om hun
ideeën voor de inrichting van het park vorm te geven. Dit
heeft geresulteerd in bijvoorbeeld een maquette en schaal
modellen van insectenhotels, vleermuishotels en een
amfitheater. Alle werkstukken van de leerlingen zijn op 10
november jl. tentoongesteld in een heuse expositie die door
burgermeester Van Oostrum feestelijk werd geopend. In
het komend voorjaar zullen door leerlingen van de Hof
maatschool een aantal van deze ideeën worden uitgevoerd
op het terrein van het Natuurpark. Samen met Stichting
Vleermuizendorp Neede zijn er een tweetal activiteiten
georganiseerd met als startpunt Natuurpark Kronenkamp.
Op 29 augustus jl. was dit ‘de nacht van de vleermuis’,
waarbij informatie werd gegeven over vleermuizen, ge
volgd door een wandeling waarbij met een bat-detector
vleermuizen werden ’gespot’. Op 28 oktober hebben we
meegedaan met ‘de nacht voor de nacht’. Na een presen
tatie door Kevin Collins met als thema lichtvervuiling, werd
er gewandeld vanaf de Kronenkamp naar het naastgelegen
wandelpark. Helaas werkte het weer niet erg mee waardoor
de opkomst beperkt was. Het resultaat van deze activiteiten
is dat het park steeds grotere bekendheid krijgt. Maar het
belangrijkste resultaat is dat er in de wijk ondertussen een
groot enthousiasme over het natuurpark is ontstaan. En
thousiasme betekent draagvlak en draagvlak is essentieel
voor het ontwikkelen, maar vooral voor het in standhouden
van het park.

Op termijn zullen er activiteiten ontwikkeld moeten wor
den specifiek voor Natuurpark Kronenkamp. Hiervoor zijn
ideeën of enthousiastelingen altijd welkom. Ook als je het
leuk lijkt om in de toekomst iets op gebied van onderhoud,
tuinklussen, jeugdactiviteiten, enz. te doen dan ben je zeer
welkom. 
Kijk voor ontwikkelingen op www.natuurparkkronen
kamp.nl of facebook @natuurparkkronenkamp
Voor aanmelding of info:info@natuurparkkronenkamp.nl
of tel. 06-13058335
 
• Jacqueline Borgers-Collou

Ledenmutaties
 
Aanmeldingen:
Ria Groot Zevert, Groenlo
Willem Nieveld, Doetinchem
André Groeneveld, Lichtenvoorde
Maruike ten Oever, Lievelde
Odilia Gerritsen, Rekken
Erika Oldeneel, Enschede
H.J. Stroes, Winterswijk Kotten
 
Bedankt:
Mevr. O. Masurel, Winterswijk
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Activiteiten
 
Op deze pagina's vindt u een aantal impressies van activiteiten zoals thema-avonden en wandelingen, op onze website
is in een aantal gevallen meer te lezen en te zien.

Thema-avond op 15 november 2017
 
Met achtenveertig bezoekers werd deze thema-avond met natuurfilms in zalencentrum 'Den Diek' te Lichtenvoorde erg
goed bezocht.
 
Ben Tragter, jarenlang bezig geweest om filmfragmenten te maken van flora en fauna in de veengebieden, liet ons ge
nieten van het resultaat:
Prachtige en unieke opname's uit het Haaksberger- en Vragenderveen. Wij zagen veel bijzondere planten en dieren en
hun gedrag voorbijkomen. Zoals de 'Adderdans' het paringsritueel van de adders, erg indrukwekkend.
Na afloop van deze twee films vroeg Ben Tragter aan de bezoekers of er nog vragen waren. Het bleef opvallend stil. Hét
bewijs dat zijn films geheel aan het doel beantwoorden.
 
Na de pauze, waar het een beetje dringen was aan de bar, vertoonde Ben nog een mooie film over de ons zo bekende
Berkel:
'25 jaar varen op de Berkel' – je krijgt er heimwee van.
 
• Hans Berndsen

Amerikaanse rivierkreeft
Kloosterschans

Wandeling op 15
oktober 2017 in het
Grote Goor
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Ook het geologisch natuurpad op de Needse Berg is ver
schillende keren door de werkgroep onder handen geno
men, de paden zijn weer geschoond, opslag is verwijderd
en onveilige bomen zijn geruimd.
Het diaconiebosje in Eibergen is in onderhoud bij de
werkgroep en één keer per jaar zijn we daar een dagdeel te
vinden.

Werkgroep Landschapsbeheer
 
Van zomerwerk naar winterwerk.

De werkgroep Landschapsbeheer van onze IVN-afdeling heeft in de zomermaanden gewerkt voor de gemeente Berkelland
en alle knotwilgen in het werkgebied ontdaan van opslag.

Samenwerken met Staatsbosbeheer.

Naast deze activiteiten is er diverse dagdelen gewerkt in
het Needse Achterveld. Een prachtig
natuurgebied van Staatsbosbeheer. Nadat de boswachter
ecologie het sein weer op groen zet, mag
er weer gewerkt worden in het gebied. Vooral het onder
houd van de heidevelden heeft hier prioriteit. Opslag van
de grove den en berken worden verwijderd, en al flink
uitgegroeide bomen worden geruimd. Hierdoor ontstaat
een mooi open veld en krijgt de heide en overige flora weer
de
kans zich goed te ontwikkelen. Zo zijn er in de zomer weer
prachtige veldjes klokjesgentiaan te bewonderen.

Werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen
is ontspannen, en iedereen is het met het
zelfde doel. Lekker buiten bezig zijn en mee helpen aan een
landschap, dat we graag in stand
houden. Ook de vaste koffie pauze is onderdeel van het
gezellige groepsgebeuren.

Ook meedoen ?
 
De werkgroep kan versterking goed gebruiken!
 
Wil je bijdragen aan landschapsonderhoud, kom dan ge-
rust een keer meewerken en ervaar of dit
ook iets voor jou is. Voor informatie kun je contact opne-
men met Johnny Hollink, coördinator van de
werkgroep.
Telefoon : 0545 291109 of per mail johnenankehollin-
k@hetnet.nl

12



GENTIAAN

(advertentie)

November is weer de maand waarin de wintersnoei van de
knotwilgen van start gaat. Dan zullen de
wilgen weer ontdaan worden van alle takken, en krijgt het
landschap weer zijn karakteristieke
uiterlijk met de “kale”wilgen, die dan in het voorjaar weer
uitlopen tot mooie, groene bomen.
 
 • Johnny Hollink
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In het hele land organiseerden natuurorganisaties een
avond met het doel mensen inzicht te geven welke invloe
den licht heeft op mens en natuur.
Want, pikdonker is het vrijwel nergens meer in Nederland.
De hemel is vrijwel permanent verlicht door straatlan
taarns, kassen, reclameverlichting en tuinlampen. En de
hoeveelheid verlichting neemt elk jaar nog verder toe. We
zijn gewend te leven met een overvloed aan licht. Ook ‘s
nachts. Al die kunstmatige verlichting roept een natuurlijk
verlangen naar duisternis op, bij dieren en mensen. Na
tuurorganisaties vragen jaarlijks aandacht voor de duister
nis met de NACHT VAN DE NACHT. Want we willen Neder
land de duisternis terug geven. Een overvloed aan kunst
licht is, net als lawaai, vervuiling van ons leefmilieu.
Ongemerkt draagt al dit licht bij aan het hectische karakter
van ons leven. Mensen hebben duisternis nodig om tot rust
te komen. Ook de natuur raakt van slag. Het bioritme van
veel dieren, zoals zangvogels en vleermuizen is afgestemd
op het verschil tussen dag en nacht. Als dat onderscheid
vervaagt wordt hun biologische klok verstoord. Lichtmas
ten en straatlantaarns verstoren het broedgedrag van vo
gels en vormen barrières voor vleermuizen. Boven felver
lichte kassen raken trekvogels de weg kwijt. Nog een heel
belangrijke reden om zuinig te zijn met licht: ENERGIEBE
SPARING! Openbare verlichting is goed voor de helft van de
gemiddelde energierekening van gemeenten. In Nederland
komt die energie vooral uit kolen-en gasgestookte centra
les, die veel CO2 uitstoten. Minder verlichting draagt dus
ook bij aan een beter klimaat.
Op deze regenachtige avond verzamelden zich 15 deelne
mers om het duister te beleven. In één van de leegstaande
ruimten op natuurpark de Kronenkamp werden de beamer
en laptop geïnstalleerd en na een welkomstwoord ging
IVN/Vleermuisgids Kevin Collins met de aanwezigen in op
overdadig licht: wat doet dit met mens en dier? En dat blijkt
nogal veel negatieve uitwerkingen te hebben. Als voorbeeld
gaf Kevin in statistieken weer welke invloeden dit heeft op
bv. de paddentrek, de vogeltrek en vleermuizengedrag. En
wat te denken van alle licht op het functioneren van de
mens. ‘s Avonds laat nog veel TV kijken, of nog wat lezen
op de laptop voor het slapen gaan? Je kunt dit beter niet
doen om een goede nachtrust te hebben!
Na deze informatie gingen we naar buiten om het donker
te ervaren. Vleermuizen spotten zat er niet in, veel te nat.
Dus onder de paraplu de weg proberen te volgen. Op de

Nacht van de Nacht op 28 oktober 2017.
Het IVN Oost Achterhoek heeft zaterdag 28 oktober meegedaan met de Nacht van de Nacht. Zij hebben dit in samen
werking gedaan met de Stichting Vleermuizendorp Neede en Stichting De Kronenkamp.
De avond ging van start in Natuurpark De Kronenkamp.
 

Stippellijn 1 kolom

gelopen route was het echt de nacht van het donker. Het
gekozen stuk park is wel een mooi voorbeeld van hoe
donker het donker kan zijn. Helaas waren er geen overvlie
gende kraanvogels te horen, de uil hield zich wijselijk stil. 
Alleen het geluid van de gestage regenval op de paraplu’s
en gedimde stemmen van de deelnemers. Op de meest
donkere plek in het gebied lichtte een lantaren op en
werden de deelnemers getrakteerd op koffie, thee of cho
colademelk met koek, die werd genuttigd onder de paraplu.
Want het bleef helaas maar regenen.

Met dank aan Wim en Johnny van de werkgroep Land
schapsbeheer, die de regen trotseerden om de deelnemers
deze opwarmer aan te bieden. We vervolgden het pad
richting Huize de Kamp waar we vanuit het donker gelei
delijk het licht weer inwandelden. Verlichte huizen, veel
straatlantaarns en van duisternis geen sprake meer.Om 21
uur namen we afscheid van de deelnemers, die de regen
trotseerden en deze avond met ons beleefden. Dank aan
allen!
• Anke Hollink.
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Afscheid
Dit is de laatste bijdrage van Iet Hensbroek, die deze ru-
briek sinds oktober 2009 heeft verzorgd. We bedanken
haar voor alle bijdragen en we hopen dat er iemand het
stokje van haar wil overnemen.
 
• De redactie
 

Het verhaal gaat, dat de klaproos zo hoogmoedig was
vanwege haar schoonheid, dat God de duivel toestemming
gaf haar aan te raken. Het gevolg: de zwarte vlekken. Ik vind
ze eigenlijk best mooi!
 
De klaproos heeft zijn naam te danken aan het feit, dat je
de bloemen als een zakje op je hand kunt leggen. Als je er
dan op klapt hoor je een klap.
De naam papaver komt van papa (pap) en verum (echt). Dus
ware pap. Huilende kinderen kregen een stroopje van het
sap.
De grote klaproos, oftewel de papaver rhoeas heeft zijn
naam te danken aan het Griekse rhyas, hetgeen afvallend
betekent. Nou, we weten wat dat betekent bij de klaproos.
 
Dat de klaproos nu zo’n grote populariteit heeft gekregen
komt vooral door de Eerste Wereldoorlog. Doordat er in
Vlaanderen zoveel loopgraven werden gegraven, met de
afschuwelijke gevolgen die wij kennen, werd de grond daar
vaak omgespit. De papaver groeit graag op grond die pas
losgewoeld is en zo zagen de soldaten in die oorlog overal
de papaver. In Engeland wordt de papaver poppy genoemd,

De papaver of klaproos (Papaveracceae)
U kent hem vast wel, die mooie rooie bloem met een zwarte vlek. Hij groeit overal langs bermen, op bouwterreinen, op
de gekste plekken vindt hij een bloeiplaats. En wat wil je ze graag plukken en in de vaas zetten. Helaas, dat is altijd weer
een tegenvaller. Maar, gelukkig kent de papaver een mooie zaadbol en die kun je goed in boeketten gebruiken, wat
bloemisten ook graag doen.
Weet u hoe hij aan die zwarte vlek komt?
 

we kennen deze naam vast wel.
In 1915 schreef een Britse arts een gedicht hierover. Toen
de Amerikaanse dichteres Moina Michael dit gedicht las
kwam zij op het idee de poppy als symbool te gebruiken
voor de gevallenen.
 
Maar de klaproos bestaat al eeuwen.  De hunebedbouwers
verbouwden het gewas al 5000 jaar geleden. Ze gebruikten
de plant als medicijn en voedsel. De zaden konden worden
gegeten (doen wij nu nog bij maanzaadbrood) en tot olie
geperst. Het medicijn? Papaver is vooral een kalmerend
middel bij verkoudheid, slapeloosheid, hartkloppingen.
De papaver somniferum bevat melksap dat ingedroogd
opium wordt. Daarin zit morfine, codeine, noscarpine en
papaverine. Met andere woorden, tegenwoordig wordt het
als drug gebruikt en, zoals ik laatst in de krant las: vooral
in Afghanistan gekweekt. Misschien snapt u nu, dat in
Dubai zulke mooie gebouwen aan de horizon verrijzen??
 
Algemeen staat de klaproos voor troost, slaap, dromen en
ook voor hoogmoed en vergankelijkheid van aardse glorie.
Maar ja, er is geen klaproos of er zit wel een vlekje aan.
 
• Iet Hensbroek
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De (vis)otter: Lutra lutra
De otter is bezig met een opmars in Nederland, ook in de Achterhoek.
Er zijn sporen, waaronder otterpoep, aangetroffen onder bruggen en langs oevers van bijvoorbeeld de Berkel.
Onderzoek moet uitwijzen waar het dier vandaan komt. Gaat het om een populatie otters uit Nederland, of dat uit
Duitsland?

Door het schoner worden van het (rivier)water en meer
aandacht voor het natuurlijker maken van de oevers van
rivieren is een natuurlijk herstel van de biodiversiteit in
gang gezet. En daar profiteert de otter van.
Beken mogen weer meanderen en door het realiseren van
zogenaamde ‘stepping stones’ kunnen de otters van het
ene gebied naar het andere.
Dit heeft wel als nadeel dat er regelmatig een doodgereden
otter gevonden wordt.
Gebieden waar de otter bewust is uitgezet zijn: de Wieden
en de Weerribben. Ook in de Gelderse Poort komen otters
voor.
 
In “Landschappelijk”, uitgave van “Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap” las ik dat er momenteel een Project
Groen Blauwe Rijn Alliantie is gestart dat werkt aan het
verbeteren van het leefgebied voor de otterpopulatie in het
Rijn-Waal gebied. Dit is een Euregio-project en er is geld
toegezegd om de uitvoering ervan mogelijk te maken.
De bedoeling van het project is om in kaart te brengen waar
knelpunten zijn in het betreffende gebied. Om die op te
lossen kan men bijvoorbeeld oevers langs rivieren natuur
lijker maken, wat meer beschutting en dekking geeft.  Of
een schuilplek voor otters maken, zogenaamde ‘otterholts’,
ook wel ‘otterhotels’ genoemd. Dat zijn ondergrondse,
veilige en droge plekken waar otters kunnen overnachten
of jongen kunnen baren.

 
Op ‘You tube’ zijn leuke opnames van otters in de Onlanden
in Drenthe te zien. Spelende jonge otters zijn een lust voor
het oog!
Misschien een idee voor een uitstapje naar dit prachtige
gebied?
 
De otter is een schuw dier dat op zijn rust gesteld is en het
is daarom belangrijk dat er voldoende dekking is voor hem.
De meeste mensen hebben nog nooit in het echt een otter
gezien. Zo’n onbemande camera waarmee de You Tube
filmpjes gemaakt zijn geplaatst bij de oever, is dan wel
handig.

 
De otter leeft voornamelijk van vis. Zalm, forel, maar ook
van andere dieren die in het water voorkomen.
De otter is ’s nachts actief; overdag slaapt de otter op be
schutte plaatsen zoals rietbedden, ondergrondse holten en
ook in holle bomen.
Of het dier het spreekwoord, ‘slapen als een otter’ ook eer
aandoet, weet ik niet.
De otter behoort tot de familie van de marterachtigen. Het
heeft een gestroomlijnd en lenig lichaam en kan geweldig
zwemmen. De ogen en de afsluitbare oren liggen bovenop
de platte kop. Als de otter aan het wateroppervlak zwemt,
blijven zodoende ogen en oren boven water.
De otter heeft zwemvliezen tussen de tenen van alle vier
de poten.
De lange staart dient als roer en zorgt voor stabiliteit tijdens
het zwemmen.
De vacht is waterdicht: wel zo fijn als je zo lang (wel 7 tot
8 uur!) in het water blijft.
 
De toekomst moet uitwijzen of er in ons dichtbevolkte
landje blijvend ruimte is voor otters. Bij ons in de Achter
hoek bijvoorbeeld.
 
•  Els van Dijk
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IVN VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE 

EN DUURZAAMHEID. Afdeling Oost-Achterhoek 
Secretariaat: ivn-oostachterhoek@ziggo.nl 

Henk Wiggers  De Savornin Lohmanstraat 12  7103 GW  Winterswijk 

 

 

Uitnodiging 
Voor de Algemene Ledenvergadering van het IVN Oost-Achterhoek op 

woensdag 21 maart 2018 om 20.00 uur in de Kruidenhof te Mallum. 
 

Ontwerp Agenda 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 maart 2017. 
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

5. Jaarverslag van de Secretaris over 2017. 
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

6. Jaarverslag van de Penningmeester over 2017. 
7. Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

8. Verslag van de Kascommissie. Piet Schadee en Tonny Klein Breteler. Reserve Ben ter Braak. 

9. Benoeming van de nieuwe Kascommissie. 

10. Toelichting op de ontwikkelingen van het plan Kronenkamp. 

11. Rooster van aftreden Bestuursleden. 

- Aftredend in 2018; Marcel Karperien en niet herkiesbaar. 
Kandidaten ter vervanging van Marcel Karperien kunnen zich aanmelden bij een van de Bestuursleden. 

- Aftredend in 2019; Jacqueline Borgers-Collou en André  Hendriks. 

- Aftredend in 2020; Anke Hollink. 

- Aftredend in 2021; Jan Dirk Focker. 

- Aftredend in 2022; Kay ten Barge en Ron Krabben en Henk Wiggers. 

12. Afscheid van Marcel Karperien (Vicevoorzitter). 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting van het eerste gedeelte van de bijeenkomst. 

 

Pauze 
 

Het programma na de pauze is een verrassing. 
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(advertentie)

(advertentie)

 
 

 

                                               



  






Stippellijn 2 kolommen
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Zie ook de actue-
le agenda's op:
www.ivn.nl/oost-achterhoek
www.knnv.nl/oost-achterhoek
www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek

Agenda
 
 
Zondag 10 december 2017 IVN NMA
 Wandeling Het Groote Veld.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: Bij km-paal 10.0 aan de provincialeweg N346
tussen Lochem en Zutphen. Er is daar een parkeerplaats.
 
Zondag 17 december 2017 IVN Oost-Achterhoek 
Wandeling Borculo: Aangeklede midwinterwandeling.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: Parkeer plaats Herenlaan 2, 7271 NR Borculo.
 
Zaterdag 30 december 2017 KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling in de kom van Winterswijk: Bloeiende planten
jacht.
Aanvang: 09.00 uur.
Startplaats: VVV-kantoor in het oude gemeentehuis.
 
Zondag 7 januari 2018 IVN Oost-Achterhoek
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Van 14.30 - 17.00 uur.
't Noasman, Meenweg 4, Beltrum
 
Woensdag 10 janauri 2018 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
 Thema-avond: Antibiotica in de veehouderij en de ziekete
van Lyme.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winters
wijk.
Entree:  € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00) inclusief 1 consump
tie.
 
Zondag 14 januari 2018 IVN NMA
Doorstapwandeling in en om de Dijkhoek: Essen in het
landschap rond Borculo.
Aanvang: 11.00 uur.
Startplaats: Parkeerplaats achter Buitencentrum Kerke
meijer aan de Ruurloseweg 51, 7271 RS Borculo.
 
Zondag 21 januari 2018 IVN Oost-Achterhoek
Doorstapwandeling.
Aanvang: 11.00 uur.
Startplaats: Parkeerplaats Sportpark De Bijenkamp, Riet
molenseweg 5, 7151 CD Eibergen.
 
Zondag 11 februari 2018 IVN NMA
Wandeling rondom Lochemse Berg: Voorjaar in het bos.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: Bij de parkeerplaats van Bon Aparte, Lochem
seweg 37, 7244 RR Barchem.
 
Woensdag 14 februari 2018 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Kruiden in de Kruidenhof te Mallum.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde.
Entree:  € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00) inclusief 1 consump
tie.
 
Zondag 18 februari 2018 IVN Oost-Achterhoek
 Wandeling Aalten: Hessenwegen.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: 't Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44, 7121
RA Aalten.

 
Zondag 11 maart 2018 IVN NMA
Wandeling op landgoed de Wildenborch: Stinzeplanten.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: Parkeerplaats vóór kasteel  Wildenborch, Wil
denborchseweg 20, Vorden.
 
Woensdag 14 maart 2018 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
 Thema-avond: Deelerwoud/Planken Wambuis.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: De Huve, Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen.
Entree:  € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00) inclusief 1 consump
tie.
 
Zondag 18 maart 2018 IVN Oost-Achterhoek
 Wandeling Leemputten: Watervogels.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: Parkeerplaats Haak en Hoek, Holterhoekseweg
6, 7142 HZ Groenlo.
 
Woensdag 21 maart 2018 IVN Oost-Achterhoek
 Algemene ledevergadering.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Kruidenhof te Mallum, Mallumse Molenweg 39,
7152 AT Eibergen.
 
Zondag 8 april 2018 IVN NMA
Wandeling Lochem: Menselijk handelen in de natuur.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: “Het Anker”(de zompenloods van de Ente), 
Goorseweg 2, Lochem.
 
Woensdag 11 april 2018 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
 Thema-avond: Communicatie in de natuur.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winters
wijk.
Entree:  € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00) inclusief 1 consump
tie.
 
Zondag 15 april 2018 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
 Wandeling Winterswijk: Oude zandwegen.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: Parkeerplaats Strandbad, Badweg 6, 7101 JZ
Winterswijk.
 
De activiteiten van de KNNV Oost-Achterhoek waren bij
het ter perse gaan van deze Gentiaan helaas nog niet be
schikbaar.
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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)


