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Voorwoord
 
Het loopt alweer naar het eind van 2019 en dat was een opmerkelijk jaar.
Een jaar waarin hitterecords werden verbroken en waarin we in de Oost-
Achterhoek te maken hadden met extreme droogte. Gelukkig viel er in de
herfst de nodige regen, zodat we de natuur zagen opleven. Hier en daar zag
je in oktober struiken en planten bloeien die in andere jaren alleen in ju
ni/juli bloeien. Opmerkelijk was ook het enorme aantal paddenstoelen
waarvan we  konden genieten.
 
In onze afdeling gebeurde er in het afgelopen jaar ook weer van alles. In
januari ging de nieuwe natuurgidsen opleiding van start met 24 enthousi
aste deelnemers. Helaas zijn er inmiddels 3 aspirant gidsen gestopt met de
opleiding vanwege andere drukke werkzaamheden, maar de resterende 21
zijn enthousiast bezig met het vergroten van hun kennis en de gidsvaar
digheden. De stages en de eerste publiekswandelingen zijn achter de rug en
nu ligt de focus al op de eindopdracht. Hopelijk gaan de cursisten allemaal
de eindstreep halen zodat er in juni weer 21 nieuwe gidsen hun bijdrage
kunnen leveren aan de natuureducatie.
 
In 2019 ging ook een nieuwe plantenwerkgroep van start. De eerste erva
ringen zijn erg positief en de werkgroep heeft op de agenda van 2020 weer
6 planten excursies staan. Daarnaast is die werkgroep bezig om te bezien
of een aparte plantencursus een mogelijkheid is. Het is mooi om te zien dat
er in de afdeling steeds nieuwe initiatieven worden ontplooid om de na
tuureducatie nog meer op de agenda te zetten. Ook de bestaande activitei
ten mochten zich verheugen op voldoende belangstelling. Zowel de the
ma-avonden als de wandelingen trokken veel belangstelling van leden en
niet-leden. In 2020 gaan we ons verder oriënteren op de mogelijkheid om
een cursus natuurfotografie op te zetten.
Lees verder op de volgende pagina.
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De werkgroep landschapsbeheer en de werkgroep vleer
muizen zijn beiden blij met de opening van de Kronen
kamp in Neede. Beiden kunnen gebruik maken van de
prachtige locatie van de Kronenkamp. Helaas kon de ope
ning van het park eind juni wegens omstandigheden niet
doorgaan. Gelukkig kon de opening wel plaats vinden op
11 oktober en konden de aanwezigen genieten van het re
sultaat van het geweldige werk dat o.a. door een groot
aantal vrijwilligers was verricht.

 
Al met al een jaar waarin we konden genieten van al het
moois dat de natuur ons heeft  geboden en een jaar waar
in veel leden als vrijwilliger een positieve bijdrage hebben
geleverd aan de vereniging. Rest mij nog om jullie aan
dacht te vragen voor de nieuwjaarsreceptie op 5 januari in
de Kronenkamp. Voor de details verwijs ik u graag naar de
advertentie verderop in dit blad.
 
 • Annet Elburg

Aankondiging thema-avond op
11 december a.s.
AUTEUR: TON REERINK

Wie het kleine niet eert..… Een thema-avond met Atze Oskamp.
Als natuurliefhebbers genieten we met volle teugen van alles in de natuur: wat leeft en beweegt, wat groeit en bloeit
(en wat altijd weer boeit).
Heel wat mensen genieten vooral van groot: bomen, herten enz. Meestal realiseren we ons niet dat we slechts minder
dan 1% van alle levende wezens op aarde met het blote oog en een loepje kunnen zien. En toch zou al dat zichtbare
moois niet kunnen bestaan zonder die onzichtbare 99%: ere wie ere toekomt! Daarbij gaat het o.a. om virussen, bacte
riën en archaea, schimmels en heel veel zeer kleine eencelligen en ongewervelde dieren.

In de evolutie heeft het leven op aarde een aanloop van
waarschijnlijk wel 3 miljard jaar gehad voor er met de
Cambrische explosie van ruim een half miljard geleden de
ontwikkeling van ingewikkelder levensvormen op gang
kwam. Eencelligen zonder celkern en daarna eencelligen
met celkern waren gedurende het grootste deel van de
aardevolutie het strijdtoneel van ontwikkeling. Daarnaast
bestaan ook al heel lang blauwwieren en roodwieren, die
wel meercellig zijn. Maar vooral de kleintjes gingen de
strijd aan tegen bizarre veranderingen in de aardse omge
ving.
 
Nog steeds is er veel onbekend over deze vormen van
leven, ook zoals ze zich nu op aarde manifesteren. Voor
beeld: in de oceanen is de rijkdom aan de kleinste vorm
van leven, virussen, veel groter dan gedacht. In een groots
project van onderzoekers uit veertig landen werden
200.000 soorten virussen gevonden, waar voorheen de
wetenschap dat aantal op 15.000 schatte. De basis voor
deze resultaten werd gelegd door een onderzoeksexpeditie
van het schip Tara dat in vier jaar vanaf 2009 over alle
wereldzeeën voer.
 
Het doel van de hele expeditie was meer te leren over de
kleinste vormen van leven in de oceanen: plankton, bac
teriën en virussen. Die zijn samen goed voor 60% van de
biomassa in de oceanen.

Het plantaardig leven in de oceanen produceert de helft
van de zuurstof die wij inademen en de helft van de CO2
die we uitstoten wordt opgenomen door de oceanen. Die
CO2 wordt opgenomen door het leven daarin (Gegevens
uit een artikel in dagblad Trouw van 29 april 2019 door
Willem Schoonen). De kennis van de kleintjes is dus van
groot belang voor het begrijpen van klimaatverandering.
 
Een ander opmerkelijk feit:
De verzameling van bacteriën, schimmels, virussen en
andere micro-organismen die een mens met zich mee
draagt, heet het menselijk microbioom. Het gewicht hier
van is gemiddeld anderhalve kilo! In een wetenschappelijk
project dat in 2008 begon en waaraan tweehonderd we
tenschappers vijf jaar werkten, is het geheel menselijke
microbioom vastgelegd en werden er 1300 verschillende
soorten microben waargenomen.
 
Atze Oskamp, lang leraar biologie en mede-auteur van
een bekende serie schoolboeken voor het voortgezet on
derwijs, was al eerder spreker in onze thema-avonden
cyclus. Toen ging het over Communicatie in de natuur. Nu
komt hij op woensdag 11 december 2019 in Den Diek in
Lichtenvoorde weer een presentatie houden  ‘Wie het
kleine niet eert ...’
In zijn lezing staan die kleintjes centraal, hun leefwijze en
hun rol in alle biotopen. En ook het belang of het gevaar
ervan voor mensen.
 
 
Tekst gedeeltelijk uit bericht van Atze Oskamp.
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Weersvooruitzichten vroeger
en nu
AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

 
Hoe betrouwbaar zijn de weersvooruitzichten?
Met dit onderwerp het ”weer altijd weer” zijn we al eeuwen bezig. We willen weten hoe het weer wordt: vanavond,
vannacht , morgen, deze week, en over twee weken. En eigenlijk ook nog hoe wordt deze winter, dus seizoensverwach
ting.

Maar hoe ging het vroeger?. Onze verre voorouders had
den het ook nodig. Een hulpmiddel waren de weerspreu
ken. Die worden nog steeds gebruikt. Een ander hulpmid
del was de almanak.
 
WEERSPREUKEN
 
Zo ver als we kunnen terugkijken, heeft men gezocht naar
hogere machten. De Goden bepaalden vroeger volgens de
mens het weer.
Bij de Germanen treffen we de God Tor aan, bij de Romei
nen was het Jupiter. Ook bij het Christelijk geloof is het
niet anders: In de bijbel kunnen we lezen dat ook God hier
de Heer en Meester van het weer was.
Er zijn ook weerspreuken ontstaan. Hun voorspellingen
waren gebaseerd op scherp waarnemen van natuurgebeu
ren en de ervaring van ouders, voorouders en mensen uit
de directe omgeving. Tot op de dag van vandaag hebben
vele spreuken hun waarde behouden.
 
ALMANAK

 
Wat recenter is de almanak. Pracht boekje is de Enkhuizer
almanak. Ben zelf in het bezit van de uitgave het jaar
2012. Uit dit rijm blijkt dat er vele almanakken zijn:
 
Almanak leugenzak.
Komt van Delft,  liegt de helft,
Komt van Aalsmeer, liegt nog veel meer,
Komt van Dort, liegt dat ie zwart wordt,
Komt van Zwartewaal, liegt ‘t allemaal.
 
Zo te zien komen de voorspellingen niet altijd goed uit,
maar dat valt toch wel mee. De Enkhuizer almanak is al
tijd een landelijke almanak geweest en bestaat nu al 425
jaar. Het is een pracht boekje. Er is zelfs een Enkhuizer-
almanak museum, te vinden aan de voet van de Dromme
daris. De bijnaam “leugenzak“ wordt veelal gerelateerd
aan de weersvoorspelling op lange termijn. Als je dit mu
seum bezoekt, ga dan niet direct roepen “almanak leu
genzak”, dat vindt Fransje Jongert waar ik mee gesproken
heb niet zo leuk. Vele onderwerpen komen er in voor,
handig boekje dat ik ga kopen.
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Wilhelminastraat 7, Winterswijk

tel. 0543 - 53 18 80  www.rgomakelaars.nl

UW HUIS VERKOPEN ?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs, 

ook ‘s avonds en op zaterdag!

 
HET KLIMAAT IN NEDERLAND VERANDERT
 
Het klimaat verandert snel, het KNMI verwacht hogere
temperaturen en natte winters, hevige regenbuien en
kans op droge zomers. Deze verwachtingen hebben we al
aan den lijve ondervonden. Al twee  zomers op een rij
droog en hoge temperaturen. De temperatuur piekte over
de 40 graden. Op 25 juli 2019 in Gilde-Rijen werd het
maximum bereikt: 40,8 graden. Het werd ook nog eens
een tropische nacht van boven de 20 graden. Het KNMI
gaf code oranje af.
Kijken we wereldwijd dan zien we duidelijk het klimaat
veranderen: In Venetië de overstromingen in november en
in Australië de bosbranden.
 
Terug naar de vraag hoe betrouwbaar zijn de vooruitzich
ten nu? We krijgen hier op het journaal elke dag een goed
beeld. Weerkundigen leggen ook uit waarom enz. in de
krant en op TV en radio. Zo kunnen we vrij nauwkeurig al
14 dagen vooruit kijken. Hoewel er soms toch nog verras
singen met het weer zijn, daarom blijft het ook spannend.
Zo is mist moeilijk te voorspellen. De buienradars zien de
motregen niet, is toch regen. Maar de buienradar is een
prachtinstrument, wie heeft het niet op zijn mobiele tele
foon staan. Maar een maand vooruitkijken lukt (nog) niet,
is nog niet nauwkeurig genoeg, hoewel er druk aan wordt
gewerkt.
Hoe wordt deze winter 2019 – 2020? En krijgen we een
witte Kerst? Half november wordt er nog geen toespeling
op gemaakt, maar goed ook.
 
Weer eindig ik met een weerspreuk:
 
Januari komt ons verklaren,
dat men hout en turf moet sparen,
Daarna komt er nog een tijd,
dat men op de schaatsen rijdt.
       

Vanmorgen zag ik, een paddenstoelliefhebber die soorten
wil leren kennen, in het Kerkloobos deze paddenstoel,
voor mij onbekend. Via de paddestoelenkartering.nl blijkt
dit een jonge dennenvoetzwam te zijn. Het is een algeme
ne soort die voorkomt op de wortels van dennen en fijn
sparren. De soort veroorzaakt bruinrot aan de boom.
Als ze jong zijn, zijn ze een beetje geelbruin/olijfgeel en
naarmate ze  ouder worden kleuren ze naar roestbruin of
zelfs zwart. Ze kunnen wel tot 30 cm groot worden.
 
Coosje Heij - Schot

In 2021 plantencursus
KNNV/IVN
 
Wie wil meehelpen met de organisatie?
In 2021 organiseren de KNNV Oost Achterhoek en het
IVN Oost Achterhoek een plantencursus van ongeveer 15
bijeenkomsten (zowel lesavonden als excursies). We
doen dit pas in 2021 omdat diegenen die nu nog de IVN-
gidsencursus doen, dan ook kunnen deelnemen. Wil je
komend jaar meedoen aan de organisatie?
Meld je dan bij Els van Dijk: 06-12361482, e-mail: elsje.
van.dijk@hotmail.com.
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De steenmarter (Martes foina
AUTEUR: ELS VAN DIJK

Een tijdje terug zag ik overdag een steenmarter een eindje verderop de weg oversteken.
Opvallend, want steenmarters zijn nachtdieren.
Hoewel, mijn vorige waarnemingen met steenmarters waren ook overdag, dus misschien zullen ze wel vaker overdag
actief zijn.
De steenmarter is zo groot als een slanke kat en het is heel leuk om te zien hoe hij zich, al galopperend voortbeweegt.

De steenmarter lijkt veel op de boommarter, maar de
kleur van de ondervacht verschillen van elkaar.
Bij de steenmarter is de ondervacht licht, bij de boom
marter donker van kleur.
De bef is wit, in tegenstelling tot de boommarter waarvan
er een meer gele bles te zien is.
 
Als je op internet zoekt op ‘steenmarter’, kom je veel in
formatie tegen over de overlast die het dier kan veroorza
ken en de remedies om het dier ‘te verjagen’.
Blijkbaar kan het dier nogal voor problemen zorgen.
De geluiden die je ’s nachts soms boven op zolder kunt
horen, herken ik wel.
Inbrekers? Steenmarters of ratten, of allebei?
Geen idee.
Inmiddels is het bij ons gelukkig al een tijdje rustig boven
op zolder.
De steenmarter kwam vroeger in heel Nederland voor.
Het dier is jarenlang bestreden, omdat het voor overlast
zorgde en de haren zeer gewild waren voor het maken van
penselen.
Inmiddels is de steenmarter wettelijk beschermd en op de
verspreidingskaart is te zien waar het dier het meeste
voorkomt.

Verspreidingskaart van de steenmarter in Nederland.

Het dier staat op de Rode Lijst, maar is thans niet be
dreigd.

 
De naam, steenmarter, verwijst naar steenachtige bioto
pen waar het graag verblijft, zoals steengroeven, rotsige
hellingen en gebouwen.
Dus ook in de nabijheid van dorpen en boerderijen en te
genwoordig ook in grote steden.
Als er maar voldoende voedsel is en schuilplaatsen zijn.
Het is een nachtdier en is dan vaak de hele nacht actief.
Het dier beweegt zich, zoals al eerder gezegd, galoppe
rend voort, kan goed klimmen (zelfs tegen een stenen
muur) en sprongen maken van anderhalve meter.
 
Zowel dierlijk als plantaardig voedsel staat op het menu
zoals: muizen, ratten, egels, vogels, jonge konijnen, eie
ren, kevers, vruchten en bessen(zelfs de bessen van de
zwarte nachtschade!), appels, peren en kersen.
Met name eieren van kippen, duiven en fazanten zijn erg
geliefd en wil het nog wel eens naar een rustig plekje sle
pen.
 
Zowel mannetje als het vrouwtje steenmarter hebben een
eigen territorium.
Ze leven solitair.
Het territorium van het mannetje overlapt die van meer
dere vrouwtjes.
In maart/april worden 1 tot 4 jongen geboren.
Na drie maanden zijn de jongen zelfstandig en met hulp
van de moeder wordt de omgeving verkend.
Steenmarters kunnen zo’n 10 jaar oud worden, maar
velen halen dat niet: ze worden vaak doodgereden in het
verkeer.
Binnen zijn leefgebied heeft het meerdere schuilplaatsen,
die het niet allemaal even frequent gebruikt.
Grote nestkasten, van bosuil en kerkuil worden bijvoor
beeld vaak als schuilplaats gebruikt.
De nestkast van de steenuil wordt tegenwoordig zelfs ‘
steenmarterproof’ gemaakt om te voorkomen dat de
steenmarter binnendringt.
 
Samenvattend: de steenmarter is schattig om te zien,
staat op de Rode Lijst, is thans niet bedreigd, maar een
lastpak is het soms wel!
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IVN VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE 

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

Henk Wiggers  De Savornin Lohmanstraat 12  7103 GW  Winterswijk 

 

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

woensdag 18 maart 2020 om 20.00 uur in de Kruidenhof te Mallum. 
 

Ontwerp Agenda 

1. Opening & vaststelling van de agenda. 

2. Mededelingen. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2019. 
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

5. Jaarverslag van de Secretaris over 2019. 
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

6. Jaarverslag van de Penningmeester over 2019. 
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

7. Verslag van de Kascommissie, de heren Ben ter Braak en Laurens Wildenborg. 

Reserve is Marnix Schonewille. 

8. Benoeming van de nieuwe Kascommissie. 

9. Contributieverhoging. 

10. Rooster van aftreden Bestuursleden. 

- De functie van Voorzitter is vacant. 
Kandidaten dienen zich schriftelijk voor aanvang van de ALV aan te melden bij het Bestuur. 

- Aftredend in 2020 en wel herkiesbaar; Anke Hollink. 
Tegenkandidaten dienen zich schriftelijk voor aanvang van de ALV aan te melden bij het Bestuur. 

- Aftredend in 2021; Jan Dirk Focker. 

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

- Aftredend in 2024; André Hendriks en Annet Elburg. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting van het eerste gedeelte van de bijeenkomst. 
 

Pauze 
Het programma na de pauze wordt verzorgd door Jan Dolfing Nature Photographer. 

Kijk op www.natuurfotografie.xyz 
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Thema-avond op 13 november
2019
AUTEUR: TON REERINK

Woeste gronden en historisch landschap in de buurtschap Meddo bij Winterswijk.
 
 
De voordracht door historicus Lud Overkamp werd door 36 bezoekers aandachtig gevolgd. Lud heeft op verschillende
plaatsen gepubliceerd over de ontwikkelingen in het landschap bij Meddo.

Lud Overkamp

 

 
Zo schreef hij overzichtsartikelen in het tijdschrift
MEDDO en was hij hoofd-auteur van het herinnerings
boek van de landinrichtingscommissie Winterswijk-West
met de fraaie titel “Met ut gat in de botter?”. Lud woont
op de boerderij waar zijn vader het boerenbedrijf nog uit
oefende en heeft de grote transformatie van het boeren
bedrijf in de laatste decennia van nabij meegemaakt. De
beelden en verhalen daarover in het tweede deel van zijn
voordracht ontlokten veel tekenen van herkenning in de
zaal.
 
Het huidige cultuurlandschap is ontstaan uit het oor
spronkelijke natuurlandschap doordat mensen steeds
binnen de mogelijkheden van hun tijd probeerden de na
tuurlijke omstandigheden te benutten voor hun bestaan.
 
De kern van het buurtschap Meddo ligt tussen twee grote
smeltwaterstromen die in de voorlaatste ijstijd (120.000
jaar geleden) onder het landijs lagen. Deze geulen waren
wel 100 meter diep. Nadien zijn ze vooral in de periode
van de laatste ijstijd (12.000 jaar geleden) dichtgestoven
met zand en alleen nog als laagten van enkele meters in
het land te zien. Maar in deze geulen liggen nu de water
winning van Corle en de zandafgraving van het Hilgelo!
Nog steeds is er een diepe waterstroom in deze geulen.

 
Haaks op dit systeem ligt het stelsel van Winterswijkse
beken zoals de Vennevertlose beek, de Ratumse beek en
de Willinkbeek, die allen in de Groenlose Slinge uitmon
den. Deze beken zijn vanaf de vroege middeleeuwen gro
tendeels geleidelijk door mensenhanden ontstaan om af
watering tussen laaggelegen delen van het land mogelijk
te maken. Want overtollig water dat niet in de bodem
wegzakte of wegvloeide, is een steeds terugkerend pro
bleem geweest in deze streken. Op veel plaatsen is de
grondmorene bestaande uit slecht doorlatende keileem
ook een erfenis van de voorlaatste ijstijd die ondiep in de
bodem voorkomt.
 
In de Middeleeuwen is het land dunbevolkt. De boerderij
en liggen nabij de zandruggen die geleidelijk hoger wer
den door plaggendekken. Op deze essen werd akkerbouw
gepleegd, terwijl het vee geweid werd in de broeken bij de
beken en op de overvloedig aanwezige woeste gronden.
 
In de eeuwen daarna neemt het aantal boerderijplaatsen
allengs toe, vooral langs de beekdalen. Het landbouwsys
teem blijft min of meer hetzelfde: het potstalsysteem
waarbij voor de bemesting van 1 ha akker 8 tot 10 ha
woeste grond nodig is voor het steken van plaggen e.d.
Vanaf ca. 1830 wordt de bevolkingsdruk te groot en zijn
veranderingen op komst.
 
Een voortvloeisel van de Franse revolutie is dat het ge
meenschappelijk bezit van de markegrond onder de hoede
van een feodaal eigendom uit de tijd raakt. De markede
ling vindt in Meddo plaats tussen 1843 en 1857. Voordien
was ongeveer 2/3 van alle grond woeste grond. Boeren die
al veel grond bezaten krijgen er ook veel bij. Vaak gaan ze
delen van hun nieuwe eigendom beplanten met bos . Klei
ne boeren moeten vanaf nu vaak ander werk erbij doen:
radmaken, weven of werken in loondienst. Emigreren is
een andere optie, nu de stoomscheepvaart massaal reizen
mogelijk maakt. De indeling van het land krijgt in deze
jaren al vaak de vorm die nu nog te herkennen is in de
ligging van wegen, sloten en perceelgrenzen.
 
Nu de exploitatie van het land van particulier iniatief uit
kan gaan, gaat de ontginning van de woeste grond begin
nen. Dit gaat in Meddo al vroeg van start: tussen 1850 en
1900 komt er elke 2 jaar gemiddeld 1 ontginningsboerderij
bij. Voor de bemesting wordt de boer geleidelijk minder
afhankelijk van de potstal; eerst met guano, later met
kunstmest kan een boerdrij met 5 ha eigen grond al be
staan. 
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Dan gaat het sneller: tot 1918 ongeveer elk jaar een nieu
we ontginningsboerderij en in de 10 jaar daarna 35 nieuwe
boerderijen. In deze tijd na de Eerste Wereldoorlog zijn er
ook overheidsmaatregelen die de ontginning bevorderen.
In de dertiger jaren helpt de werkverschaffing voor wer
kelozen ook bij het verder ontginnen van het Meddose
Veld, weer 13 nieuwe boerderijen. De oorlog zorgt voor
een pas op de plaats, maar vanaf 1950 tot 1961 ontstaan er
nog 15 nieuwe boerderijen.
Intussen is er ook steeds gewerkt aan betere afvoer van
regenwater. Verschillende correcties op de loop van de
Berkel en de Slinge hebben al plaatsgevonden.
 
Dan komt er een omslagpunt. De landbouw moderniseert
met de hele maatschappij mee. Streekverbetering is de
benaming voor het proces van bewustwording bij de boe
renbevolking voor andere manieren van leven en bedrijfs
voering. Mechanisatie en schaalvergroting zijn noodzake
lijk om te kunnen blijven bestaan als boer. Daarvoor is
ruilverkaveling ook onmisbaar. In 1982 is een meerder
heid daarvoor gewonnen en in 2003 is de ruilverkaveling
Winterswijk West een feit.
Er vindt een uittocht van de agrariërs plaats en burgers
gaan op het platteland wonen.
Vanaf 1970 tot 2000 stoppen 5,5 boeren per jaar met hun
bedrijf. In 2005 zijn er nog 76 boeren over. Momenteel
nog maar 25.
Natuurbescherming en bevordering van recreatie en toe
risme zijn nu in belang toegenomen.
Hoewel het landschap er oppervlakkig gezien nog net zo
uitziet als een halve eeuw geleden is het gebruik ervan
grondig gewijzigd.
 
Na de pauze gaat de bewoner van dit landschap, Lud, over
tot nostalgische beschouwing van deze veranderingen.
De verweesde betonnen drinkbakken die er nog staan, de
kleine bergschuurtjes in de afgelegen percelen, ooit heel
functioneel, die nu op instorten staan. De koeien stonden
tot 1970 nog achter in de boerderij, maar het worden er
teveel en ze gaan in losgebouwde stallen die in omvang
alsmaar toenemen.
Instemmend gemompel en gelach klinkt in de zaal. Nog
één voorbeeld dan:
In de jaren 60 klimt de kleine Lud op de trekker en gaat
de plastic zakken die de boeren in het bos geworpen heb
ben, verzamelen en naar zijn erf brengen. Mooi werk.
Daarna steekt hij de brand erin!
 
Zo kwam er na een zeer goed geïnformeerd verhaal over
de historische ontwikkeling van het landschap met een
mooie persoonlijke sfeertekening een afronding van deze
geslaagde thema-avond.
 

Oproep: wie wordt onze
nieuwe medewerker P.R./
persberichten?
 
Marja Hoffmann stopt met het opstellen en versturen
van onze persberichten. Ook vanaf deze plaats danken
we haar weer hartelijk voor de manier waarop zij ook
deze klus steeds weer trouw heeft geklaard. Dit nog los
van alle andere activiteiten die zij in de afgelopen 30 jaar
voor onze afdeling heeft verricht.
Maar dus zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker
P.R./persberichten.
Het gaat om het tijdig vragen van input, aan de hand
daarvan redigeren van het bericht en het op zo'n handig
mogelijk tijdstip versturen naar de pers.
Voor nadere informatie: Jan Dirk Focker: jandirk@focker.
eu of 0654798164

Kerstpuzzel
AUTEUR: KEES DE ROOIJ

 
Wat is de naam van deze witte slak in onze tuin?
 

Kopij
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd, dat u wilt
delen met anderen, stuur dan in voor de volgende Genti
aan
uiterlijk 15 maart 2020!
Op bladzijde3 ziet u hoe.
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Gemengde berichten

 

Veilig werken tijdens Landschap onderhoud.
 
Het werkseizoen is weer begonnen en zijn we als werkgroep Landschapsbeheer alweer druk bezig met snoei
werk, zagen en wilgen knotten. We werken als Landschapsmedewerkers in opdracht voor de Gemeente Berkel
land, Staatsbosbeheer en Natuurpark De Kronenkamp. Aan het begin van het nieuwe seizoen is het goed om
weer even stil te staan bij de maatregelen die nodig zijn om met elkaar veilig aan de slag te gaan in het land
schap.
VEILIG WERKEN:
 
1: Is de werkomgeving veilig?
2: Is ons gereedschap goedgekeurd en veilig?
3: Mag ik met  dit gereedschap werken? ( bij de werkgroep Landschaps beheer  van het IVN Oost -Achterhoek 
zijn Martin Peterkamp ( 2018)en Johnny Hollink (2017)  na het volgen van een theorie en praktijk cursus  in het
bezit van een testimonium . Door het behalen van dit document zijn zij bevoegd  om in opdracht te werken met
de motorzaag).
4: Heb ik de juiste kleding en de juiste persoonlijke bescherming.
5: Kan ik deze werkzaamheden veilig uitvoeren?.
Op alle 5 vragen JA : GO!
ONZE VEILIGHEIDSREGELS:

A; Wij zorgen samen voor een veilige werkplek.
B: Wij spreken elkaar aan als we zien dat er onveilig wordt gewerkt.
C: Tijd en geld zijn nooit belangrijker dan veiligheid.
D: Wij werken altijd met goed en veilig onderhouden gereedschap.
E: Wij leren van ( bijna) ongevallen.
STA STIL BIJ JOU VEILIGHEID EN DIE VAN EEN ANDER!.
 
Meer informatie? www.veiligop1.nl
Informatie verstrekt door Landschapsbeheer Gelderland.
Johnny Hollink,coördinator werkgroep Landschapsbeheer IVN Oost- Achterhoek.

De rups op deze foto zat bij ons op een peterselieplant in
de groentetuin. Volgens ons is het de rups van een konin
ginnepage. Toen we een half uur later terug kwamen, zat
er een wesp bij. Die stak de rups, waarop de kleur van de
rups anders werd.
 
Peter Westera

Deze jonge oehoe heeft een paar dagen gezeten in een ei
kenboom bij onze buren aan de Looweg . Zo te zien ge
noot ie van de herfstzon. Zowel Gejo Wassink als de Oe
hoewerkgroep hebben bevestigd dat het om een jonge
oehoe gaat.
 
Lies Jacobs
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Plantenwerkgroep IVN/KNNV
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

 
Ook komend jaar plantenactiviteiten voor leden van KNNV en IVN
De KNNV Oost Achterhoek en het IVN Oost Achterhoek organiseerden de afgelopen drie jaar met succes plantenexcur
sies voor eigen leden. In 2020 gaan we met een nieuw programma door op de ingeslagen weg, maar we zetten ook
weer nieuwe stappen!

Thema Dag en tijd Waar verzamelen

Voorjaarsflora: De Elzen Zaterdag 18 april 13.00 - 16.00 uur Kossinkweg/Kremersweg

    Winterswijk

Inventariseren en  Zaterdag 9 mei 13.00 - 17.00 uur Parkeerterrein

determineren   achter NS-station

    Lievelde

Pioniersvegetatie:  Zondag 28 juni 13.00  - 16.00 uur Benninkdijk/

Noordijkerveld   Markveldsedijk

    Neede

Heide: Gebiedje Brakerweg Zaterdag 1 augustus 13.00 - 16.00 uur Parkeerterrein

    achter NS-station

    Lievelde

Inventariseren en Zaterdag 5 september 13.00 - 17.00  Parkeerterrein

determineren uur achter NS-station

    Lievelde

Hoogveen: Wooldse veen Zondag 27 september 13.00 - 16.00 Kuipersweg/

  uur Heijinkhoekweg

    Winterswijk

 
Doel is meer kennis over planten te krijgen. Daarnaast willen we meer te weten komen over waarom planten nu juist
op een bepaalde plek groeien en kijken we naar de samenhang in het landschap. Het gaat niet alleen om bijzondere
planten. Het is ook verrassend om te zien wat een ‘gewone berm’ voor variatie te bieden heeft. We vragen iedereen tij
dens de excursies de flora mee te nemen zodat je aan het eind van de excursie in het veld zelf één of meer planten kan
determineren. Daarnaast bestaat na afloop van de excursies de gelegenheid eventueel in de zogenaamde ‘werkstee’ bij
KNNV-organisator Fred Bos aan de  Bocholtsestraat 49 in Winterswijk planten nader ‘onder de loep’ nemen. NIEUW
zijn komend jaar de tweede en de vijfde bijeenkomst. Dan gaan we intensiever dan afgelopen seizoenen INVENTARISE
REN EN DETERMINEREN. Beide keren pakken we hetzelfde ‘floron-blok’. Dat is om de verschillen in jaargetijde goed
scherp te krijgen.
De activiteiten worden georganiseerd door Fred Bos en Louis Jan van den Berg van de KNNV en Els van Dijk en Thea
Croese van het IVN. DEELNAME IS ALLEEN VOOR IVN- EN KNNV-LEDEN EN KAN ALLEEN NA VOORAFGAAND BE
RICHT (MAX. 15 PERSONEN). Opgeven kan bij Fred Bos (KNNV) ff.bos@zonnet.nl tel. 06-10363012 of Jan Dirk Focker
(IVN), jandirk@focker.eu tel. 06-54798164. Of voor diegenen die daarbij zijn aangesloten kan het natuurlijk via de ‘
groepsapp’.
De bijeenkomsten hebben elk een eigen thema met bijpassend excursiegebied.
Naast flora en loep is goed schoeisel aan te bevelen. Ook NIEUW is dat we een plantencursus voor 2021 gaan voorberei
den. Zie elders in dit blad de oproep voor wie aan deze voorbereiding wil meewerken.
 
De geplande thema’s en data zijn:
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(advertentie)

Hoveniersbedrijf:

- Aanleg 

- Renovaie
- Onderhoud van tuinen

Groencentrum:

- Ruim assoriment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Hoeninkstegge 5 Winterswijk Meddo 0543-569302

13IVN Oost Achterhoek



14 116



IN MEMORIAM HANS BERNDSEN

Maandag 25 november hebben we afscheid genomen van
een bijzonder mens: markant, gedreven en bovenal na
tuurliefhebber. De afscheidsdienst , die plaatsvond in Hart
van Berkelland  in Haarlo, stond  geheel in  het teken van
de kwaliteiten van Hans. Diverse sprekers memoreerden
aan zijn geweldige natuurkennis en vaardigheden en de
wijze waarop hij dit uitdroeg. Hij liet mensen genieten
van de wonderen der Natuur.
Zowel zijn kinderen als kleinkinderen vertelden over de
vele wandelingen die ze maakten met Hans en hoe ze al
tijd vol nieuwe weetjes en natuurbelevingen naar huis
gingen.
 
In 2011 rondde Hans zelf de IVN-Natuurgidsen cursus in
Deventer met succes af en vanaf dat moment waren we
een hartstochtelijk IVN’er rijker.
Naast bestuurslid en actief lid bij onze buurafdeling Noord
Midden Achterhoek (NMA) , was Hans bij onze afdeling
betrokken bij vele activiteiten.
Bij afdeling  Oost-Achterhoek heeft Hans zich voor diver
se werkgroepen ingezet. Zo deed hij bij ons de thema-
avonden, deels als coördinator. Naast zijn bijdrage in het
jaarprogramma sjouwde hij evengoed met scherm, bea
mer en banners.

Hans liep menig 3e zondag van de maand mee tijdens de
reguliere wandelingen en vertelde dan vol enthousiasme
over alles wat groeit en bloeit. Vooral planten en padden
stoelen waren zijn specialiteit.
Bij het scholenproject was hij nauw betrokken, kinderen
hebben veel van hem geleerd. Meestal sloot Hans de och
tend af met een ( waar?) natuurverhaaltje, om altijd te
eindigen met de moraal van zijn verhaal!
 
Toen de vleermuiswerkgroep capaciteitsproblemen had
was Hans degene die zich aanmeldde als gids. Door zelf
studie had hij zich verdiept in het leven van dit mysteri
euze diertje en zo droeg hij zijn steentje bij aan diverse
excursies.
Hans was enkele keren lid van de begeleidingsgroep van
de gidsencursus en mentor van cursisten. Met de huidige
gidsenopleiding kan hij helaas niet meer tot het einde
meedoen.
 
In het hospice in Haaksbergen is Hans veel te vroeg over
leden. Tot het laatste moment heeft hij zich nog bezig ge
houden met “zijn”natuur. Registreerde de vele vogels die
zijn voederplaats kwamen bezoeken en genoot intens van
de prachtige herfsttinten die de omgeving kleurden.
 
We zijn Hans veel dank verschuldigd!
Rust zacht Hans, we zullen je missen!

15IVN Oost Achterhoek



Vrijwilligersmiddag
Staatsbosbeheer
AUTEUR: ANKE HOLLINK

Vrijwilligers bedankt! Dankzij jullie inzet wordt het steeds mooier in onze natuurterreinen. Bent U ook in 2019 weer
actief geweest voor Staatsbosbeheer? Dan willen wij U namens Staatsbosbeheer en de natuur bedanken. En dit ge
beurde door de vrijwilligers uit te nodigen voor een mooie middag.

Dit jaar was de vrijwilligersdag op donderdag 3 oktober en
georganiseerd door de vrijwilligers van de Heidenhoekse
Vloed, stichting Boelekeerl.
Gastheer en gastvrouw waren dit jaar familie Klein  Leb
bink, Nijmansdijk 20A in Halle, die na beëindiging van
hun agrarisch bedrijf de voormalige deel en stallen heb
ben omgebouwd tot een fraaie educatie en ontmoetings
plek. Ook het IVN  Oude IJsselstreek  komt hier bijeen voor
diverse activiteiten.
Om half drie werden we ontvangen met koffie/thee, ge
volgd door een presentatie van Tonnie Klein Lebbink.
Tonnie vertelde over het ontstaan van het Boelekeerl’s
pad aan de hand van gebieds- en overzichtskaarten. Het
wandelgebied kent verschillende vertrekpunten, waaron
der het terrein van de familie.
 
Het pad is genoemd naar de Boelekeer’l, een boeman waar
in vroeger tijden kinderen angst mee werd aangejaagd om
ze op die manier bij poelen, putten en sloten weg te hou
den:
“De Boelekeerl  zit onder ’t vlonder , doarumme meug i-j
nooit dichte bi-j ’t water of de kolk kommen”.
In het buitengebied tussen Zelhem en Halle hebben
buurtbewoners een wandelpad aangelegd. De wandeling is
6 km lang en voert afwisselend door bos en agrarisch ge
bied en langs de Halsche Vloed. Vanaf diverse plekken in
de omgeving is de wandeling te verlengen met een andere
route. Bijna alle wegen worden hier dijken genoemd. Dat
komt omdat het gebied vroeger erg nat was. Wegen wer
den daarom opgehoogd en recht aangelegd, net als een
dijk.

De route is uniek, omdat het een puur particulier initiatief
is van enthousiaste buurtbewoners. Het loopt door een
gebied waar ruilverkaveling heeft plaatsgevonden en waar
grote stukken zijn ingericht als natuurgebied. De bezoe
kers krijgen daardoor een rijk geschakeerde wandeling
voorgeschoteld, door bos, heide, moeras, grasland, akkers
en langs open water. Kenmerkend voor het gebied zijn de
nog aanwezige singels of houtwallen, de voorlopers van
het prikkeldraad.
 
Om 15.45 uur  was de start van de excursiewandeling
naar Heidenhoekse Vloed.
Onder begeleiding van vrijwilligers van Stichting Boele
keer’l  of medewerkers van Staatsbosbeheer gingen we op
pad.
Het Heidenhoekse Vloed is een natuurontwikkelingsge
bied waar de natuur zijn gang mag gaan. Staatsbosbeheer
heeft in het gebied op diverse plekken de bovenste
vruchtbare grond afgegraven, zodat het leemhoudende
zand nu weer aan de oppervlakte ligt. Het resultaat van
deze verschraling werd na een jaar al zichtbaar door de
terugkeer van de guigelheil, een plantje dat rond 1850
voor het laatst in de Achterhoek werd waargenomen.
In de diverse poelen leven kikkers , padden en de boom
kikker. Maar ook hier was de droogte van de afgelopen
zomer erg zichtbaar! Op een watergebied na, waar nog
een minimale hoeveelheid water in stond, lagen alle poe
len droog.
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Iets verderop in de route is een vleermuis winterverblijf
gerealiseerd in oude duikers. De vleermuizen hangen aan
de betonnen wanden van de duikers en kruipen in de klei
ne spleten. Het water op de bodem zorgt voor een con
stante luchtvochtigheid en de afdeklaag voor de tempera
tuur.
In de beek- en draszone mag het water buiten de oevers
treden. De beekbedding van de Halsche Vloed is echter
verhoogd, waardoor het water minder snel wordt afge
voerd. Een grote verscheidenheid aan vochtminnende
planten is hierdoor ontstaan zoals de klokjesgentiaan en
de zwanenbloem.
We staan stil bij de kolk waar de Boelekeer’l “normaal”
zijn hand boven het water uitsteekt. Maar ook hier is de
poel drooggevallen, waardoor de uitstekende hand een
vreemde aanblik geeft. Ook de grondwatermeetputten
geven aan zo goed als leeg te staan.
Bij de vogel observatiehut stond  nog een beetje water.
Enkele dagen voordat deze middag was georganiseerd had
het flink geregend en ook tijdens de wandeling regende
het af en toe hard.
En dan zien we hoe mooi en verrassend de natuur kan
zijn. Van de extreem droge omgeving wandelen we een
bosgebied in waar een overvloed aan paddenstoelensoor
ten staan.

 
Tekst bij de poel: ( hopelijk kunt u de tekst volgen).
Vrogger wiern de kinder bange emaakt veur de boelekeer’l
, den grep ow a’j te kort bie’j de graven kwammen. Zo
geet ’t verhaal dar d’r lange eleen een deerne deur de
boelekeer’l is e’greppen.Een boer den an ’t hied maejen
was heurn een veselek geschreuw.De boer hef toen met de
zeise de boelekeer’l een voes af e’maejd. De deerne hef’t
d’r goed af e’bracht. Moar al hef de boelekeer’l moar enen
voes, ongeveurlijk is  é zeker niet !.
 
Om 17.15 uur kwamen de groepen weer binnen en onder
het genot van een drankje gaf Miranda Berendsen, Staats
bosbeheer Achterhoek, een overzicht van de werkzaam
heden die inmiddels gerealiseerd zijn en alle plannen die
er nog liggen voor het komende jaar. Onder andere vertel
de ze dat SBB op diverse plekken grond heeft aangekocht
om bij al bestaande gebieden aan te trekken. Ook het Ach
terveld in Neede krijgt er een flink aantal hectares bij.
Met een gezellig en smakelijk stamppotbuffet werd deze
zeer geslaagde middag afgesloten.
 
Dank aan de vrijwilligers van de Heidenhoekse Vloed en
Staatsbosbeheer.

Kopij
 
Kopij voor het volgende nummer aanleveren voor 15
maart 2020.
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De doofpot en het mozaïek
AUTEUR: KEES DE ROOIJ

 
Wie kent ze niet, de oude weideflora-gidsen, vol weide
bloemen van orchideeën tot kale jonkers. Vlinders en zoe
mende bijen. Ecosystemen zoals die in de vijftiger jaren
nog gemeengoed waren. Wie kent ze niet, de oude mei
doorn- en elzenhagen waar het voor vogels en insecten
goed toeven was. Vanwege de natuurlijke biodiversiteit
kreeg de  eikenprocessierups toen weinig kans. De hagen
zijn  verdwenen vanwege de schaalvergroting en efficiën
tie. “Joris driepinter” en “vlees moet, vlees doet je goed”
moesten de afzet bevorderen van toen al over het paard
getilde bio-industriële productie. Monocultuur gras- en
maisvlakten zijn schier ecologische woestijnen.
Voor velen een must voor anderen een zorg. Veldbloemen
en vlinders worden er niet meer gevonden, ze vertegen
woordigen immers geen geldwaarde.Insecten en vlinders
konden daarom niet meer overleven. Maar tegen betaling

 
Vele gerechtelijke vonnissen waren er nodig om de inhoud
van de doofpot aan het licht te brengen. Na 50 jaar gren
zelooseconomie-groeien, doofpotten en struisvogelkop
pen werd door gerechtelijke bevelen een einde gemaakt
aan het doofpotten. De gevolgen voor natuur en ecologie
waren intussen rampzalig. Van de soortenrijkdom was
vaak weinig over. De PFAS crisis, de klimaatcrisis, de fijn
stofcrisis, de stikstofcrisis, de CO2 crisis kwamen nu in de
schijnwerpers. De keuze voor klimaat- en natuurherstel
of het voortzetten van de oude consumptie-doofpoteco
nomie dringt zich op. Slimme trucks om de economie los
te trekken van de lastpost- die klimaat en natuur heet-,
werden uit de hoge hoed getoverd. Normen  worden op
gerekt, natuurgebieden afgestoten (Immers dan kan het
ook geen last meer hebben van vervuiling!). Er is een
nieuwe doofpot gekomen! Overigens had men maar het
struisvogelgedrag begrepen, de kop in het zand om het
levensbedreigende gevaar al van grote afstand aan te
horen komen!

Flora uit 1980

Kronenkamp mozaiek

komt hier en daar een randje veldgewas terug. Inmiddels
worden vele hectaren bos en natuur door natuurbeheer
ders gekapt en vervangen  door -jawel- natuur zonder
bomen en struweel!
Door enorme veevoederimporten uit platgebrande oer
wouden kon onze veeteelt en vlees-export een hoge
vlucht nemen, maar alle mest bleef hier. Dank zij de PAS
-regeling konden bedrijven naar hartenlust groeien, zei
het na een ingediend plan om de uitstoot van ammoniak
en stikstofoxides later te compenseren. Op de pof leven
heet dat! Goederentransporten van over de hele wereldbol
heen en weer: papierbindertjes uit Vuurland, een potlood
uit China en puntenslijper uit Nieuw-Zeeland. Dat is
mondiale economie. Globalisering op en top! Groei voor
de vervoerssector! Dankzij machtige netwerken is de
luchtvaart en scheepvaart buiten het klimaatakkoord ge
bleven en de kerosine belastingvrij! Als doeltreffende op
lossing voor het probleem is dus een nieuwe doofpot ver
zonnen, zodat er weer volop groei mogelijk is.
 
Duurzame Kronenkamp
Natuurpark Kronenkamp is het ultieme project waarbij
sociale cohesie, natuur, industrieel erfgoed hand in hand
gaan! En dat alles volledig energieneutraal! De oude wa
terzuivering is zo symbool van duurzaamheid, herstel en
hergebruik! De betrokkenheid van kinderen uit de buurt,
heeft zich vertaald in een prachtig mozaïek dat bij de
opening werd onthuld. Zonne-energie, natuur, hoop en
verbondenheid worden uitgebeeld. Zo is de Kronenkamp
een teken van hoop in de huidige crisistijd: Ook IVN!
 
Tenslotte goede feestdagen!
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Natuurpark
Kronenkamp
geopend
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

 
Op 11 oktober was het zo ver. De officiële opening van na
tuurpark de Kronenkamp vond plaats. Een afvaardiging
van ons bestuur overhandigde een fraai bloemstuk aan
Ger en Jacqueline, inmiddels beide bestuurslid van Stich
ting de Kronenkamp. Het begon al in 2015 toen wij als
IVN-Oost-Achterhoek ‘iets’ wilden ter ere van ons 25-ja
rig bestaan. Dit ‘iets’ liep al gauw uit de hand. Jacqueline,
vijf jaar lang onze voorzitster, ging om tafel met de Stich
ting Vleermuisdorp Neede, die een nieuw onderkomen
zocht en we ontwikkelden een nieuwe visie op de oude ri
oolwaterzuivering in Neede.

Dat kan nooit', was de eerste gedachte van velen, maar
gaandeweg de jaren en ongeveer een miljoen subsidie
later blijkt dat we een 'juweeltje' hebben geschapen. We
feliciteren Stichting de Kronenkamp nogmaals van harte
met deze mijlpaal en we hopen er nog jaren van mee te
mogen genieten. Onze landschapswerkgroep heeft de
Kronenkamp inmiddels als uitvalsbasis. En we organise
ren er onze nieuwjaarsreceptie. Wees allen welkom om
het wonder te aanschouwen!

Reüniewandeling
AUTEUR: HENK WIGGERS

 
Zondag 29 september heeft de groep van de Gidsencursus 2016/2017 weer hun jaarlijkse Reüniewandeling gehouden.
Het wordt een mooie traditie en uit de grote opkomst blijkt wel dat het een hechte groep is geworden.
 
Dit keer werd er gewandeld in het Aamsveen en gegidst door Erika van Oldeneel en aansluitend hebben we gezamenlijk
heerlijk gegeten, top.De plannen voor volgend jaar zijn er al weer, dan in Diepenheim.

19IVN Oost Achterhoek



• Landschapsonderhoud

• Landschapsinriching
• Ondersteuning en advies
• Cursussen en excursies

• Houtproducten

• Plantgoed

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel & Slinge
WWW.VANBERKELENSLINGE.NL

‘T Brendeke 10 Eibergen 0545-477587

 
De gemeente Berkelland maakt samen met de Provincie
Gelderland al enige jaren budget vrij voor natuureducatie
in het onderwijs. Dit budget komt uit de ‘Regeling Land
schap’ een subsidieregeling die bestemd is voor land
schapsinrichtingsprojecten. Denk hierbij aan het aanleg
gen van hout- of struweelsingels, hoogstamboomgaarden
of het aanleggen van poelen. Om ervoor te zorgen dat de
projecten die nu worden aangelegd in de toekomst ook
worden gewaardeerd en onderhouden, is het van belang
dat de jeugd actief in aanraking komt met het landschap
om ons heen, onder het motto ‘jong geleerd is oud ge
daan’. Het IVN Oost-Achterhoek heeft in samenwerking
met de VAN Berkel&Slinge, het IVN NMA, Staring advies
en een aantal landgoedeigenaren, enige jaren geleden een
programma voor het basisonderwijs samengesteld dat
jaarlijks wordt uitgevoerd. Op meerdere locaties in heel
Berkelland bieden we vanaf het voorjaar actieve buiten
lessen aan zoals bos- of wateractiviteiten waarbij leerlin
gen allerlei opdrachten moeten uitvoeren. Er kan actief in
het landschap worden gewerkt en in het voorjaar kunnen
kinderen op pad om op zoek te gaan naar weidevogels
enz., enz. In de maanden april t/m juni gaan we met 90
groepen op pad. Het is een hele klus om dit georganiseerd
te krijgen. Gelukkig zijn er ook vanuit andere organisaties
begeleiders beschikbaar waardoor we de begeleiding rond
hebben kunnen krijgen. Op deze manier kunnen we jaar
lijks met ± 1200 kinderen de natuur in. Hierbij hopen we
natuurlijk dat ons enthousiasme voor natuur en land
schap zo aanstekelijk werkt, dat er een nieuwe generatie
natuurliefhebbers ontstaat. De reacties van de kinderen en

de scholen zijn erg positief. Ook de begeleiders komen al
lemaal met enthousiaste verhalen terug. Ondanks dat we
een goed en enthousiast team hebben, loopt het aantal
vrijwilligers om allerlei verklaarbare redenen wat terug.
We zijn daarom op zoek naar uitbreiding van dit team
zodat we aan de vraag kunnen voldoen. Hiervoor heb je
enthousiasme voor de natuur nodig en je moet het leuk
vinden om met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar te
werken. Hierbij heb je wel de keus tussen de jongere en de
oudere groepen. Per activiteit krijg je de benodigde mate
rialen en activiteit inhoud aangereikt. De belangrijkste
doelstelling is dat kinderen lekker actief bezig zijn in de
natuur, met de natuur.
Mensen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact op
nemen met Jacqueline Collou via jac@burocollou.nl of
0545-479765.
Jacqueline Borgers-Collou

Educatieproject Berkelland:
Vrijwilligers gezocht.
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Uitnodiging
IVN Oost Achterhoek houdt op 5 Januari 2020

van 14.30-17.00 uur haar Nieuwjaarsbijeenkomst.

In Het Filter op Natuurpark Kronenkamp. 
 Kronenkamp 14 Neede.

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 oicieel gedeelte is er volop tijd om het glas te hefen en 
met elkaar te praten. 

We wensen U hele ijne feestdagen en noteer deze bijeenkomst alvast 
in de agenda! 

Hopelijk mogen we ook U begroeten.

Voor de liefhebbers is er een rondleiding over het terrein gepland.
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Zie ook de actuele agen
da's op:
 
www.ivn.nl/oost-achterhoek
www.knnv.nl/oost-achterhoek
www.ivn.nl/afdeling/noord-middden-achterhoek

De activiteiten van de KNNV Oost-Achterhoek en
van de IVN-afdleing NMA waren bij het ter perse
gaan van deze Gentiaan helaas nog niet (of slechts
beperkt) beschikbaar.

Agenda
 
 
Woensdag 11 december 2019 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Wie het kleine niet eert.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).

Zondag 15 december 2019 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Winterwandeling.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Kruidenhof, Mallumsemolen
weg,
Eibergen.
 
Zondag 29 december 2019 KNNV Oost-Achterhoek
Bloeiende plantenwandeling in de bebouwde kom van
Winterswijk.
Aanvang: 10.30 uur.
Startpunt: VVV-kantoor Winterswijk.
 
Woensdag 8 januari 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Mollen, woelmuizen en andere muizen.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winters
wijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zaterdag 11 januari 2020 IVN Oost-Achterhoek
Landschapsbeheer: Wilgen Knotten.
Aanvang: 09.00 uur.
 
Zondag 19 januari 2020 IVN Oost-Achterhoek
Doorstapwandeling: Neede-Haarlo via het oude spoor.
Aanvang: 11.00 uur.
Startpunt: Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161
HE Neede.
Aanmelden via Anke Hollink: 0545-291109
 
Zaterdag 8 februari 2020 IVN Oost-Achterhoek
Landschapsbeheer: Wilgen Knotten.
Aanvang: 09.00 uur.
 
Woensdag 12 februari 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Natura 2000 en Beekvliet.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161
HE Neede.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zondag 16 februari 2020 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Vogels en hun nesten.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Nicolaasweg bij de brug over de veengoot, 7135
KK Harreveld.
 

Woensdag 11 maart 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Wilde bijen en andere bestuivende insec
ten.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zaterdag 14 maart 2020 IVN Oost-Achterhoek
Landschapsbeheer: Wilgen Knotten.
Aanvang: 09.00 uur.
 
Zondag 15 maart 2020 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Ontluikend voorjaar in de wijk.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161
HE Neede.
 
Zaterdag 4 april 2020 IVN Oost-Achterhoek
Landschapsbeheer: Onderhoud geologisch pad Needse
Berg.
Aanvang: 09.00 uur.
Locatie: Picknickplaats, Kerkhofweg Neede.
 
Woensdag 8 april 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Steenuilen.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winters
wijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zondag 19 april 2020 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Waterleven.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Lage Blik, Aalten.

Foto: Ben ter Braak
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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.
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