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Van de redactie
 
Hopelijk is dit het laatste nummer waarin vanwege de corona-maatregelen verslagen van wandelingen, the
ma-avonden en andere groepsactiviteiten vrijwel ontbreken. 
 
Gelukkig is er ook dit keer weer voldoende kopij aangeleverd als aanvulling op de vaste rubrieken (helaas ont
breekt in dit nummer het weerpraatje, maar in het volgende nummer is dat wel weer aanwezig), waarvoor op
nieuw onze dank. Ook als er weer meer verslag kan worden gedaan van groepsactiviteiten blijven deze inzendin
gen meer dan welkom.
 
In dit nummer kunt u genieten van veel prachtige foto's van Ria Groot-Zevert (de onderste foto op de voorpagi
na en de foto bij het voorwoord zijn ook van haar hand, genomen in het natuurgebied Koolmansdijk), van een
nieuwe bijdrage van Henri Harmsen en van nog veel meer kleine en grotere verhalen uit de natuur.
 
Veel lees- en kijkplezier.
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Voorwoord
 
Het IVN Oost-Achterhoek is en blijft in beweging!
Zo begin ik dit voorwoord al sinds jaar en dag. Maar door corona ging die
vlieger geruime tijd niet op, helaas! We komen weer wat op gang, maar het
blijft nog wat onzeker.
 
Een kort overzicht van wat er (hopelijk) al kan.
 
• De zomersnoei van de werkgroep landschapsbeheer is inmiddels afge
rond.
• 8 september is een leuke thema-bijeenkomst gepland in de Zonnebrink
kerk in Winterswijk over de egel met Henriëtte v.d. Loo. We hopen dat het
door kan gaan!
• De plantenwerkgroep heeft alweer een aantal bijeenkomsten georgani
seerd en werkt voor volgend jaar aan een plantencursus.
Ter voorbereiding daarop hebben vier leden met succes een uitgebreide
FLORON-cursus gevolgd. Ook is er spontaan een ‘determineerclubje’ ont
staan.
• Over cursussen gesproken. Er wordt aan een zesde gidsencursus gewerkt!
Hopen dat het allemaal lukt! Zie ook elders in deze Gentiaan.
• De vleermuiswerkgroep is druk bezig met het ophangen van vleermuis
kasten en organiseert excursies op campings.
• De route-app heeft zijn nut, zeker in coronatijd, nu al bewezen.
• Landelijk mag ik mezelf inspannen voor 1IVN, zie elders in deze Gentiaan.
 
Verder zoeken we nog iemand voor Facebook/PR en een nieuwe voorzitter.
 
Kortom, ondanks alles, we blijven volop in beweging.
 
 
Jan Dirk Focker.
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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 15 september 2021 om 20.00 uur in 

De Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161 HE te Neede. 
 

Agenda 

1. Opening & vaststelling van de agenda. 

2. Mededelingen. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 september 2020. 
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

5. Jaarverslag van de Secretaris over 2020. 
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

6. Jaarverslag van de Penningmeester over 2020. 
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering. 

7. Verslag van de Kascommissie, de heren Laurens Wildenborg en Marnix Schonewille. 

Reserve is Robert Schadd.  

8. Benoeming van de nieuwe Kascommissie. 

9. Rooster van aftreden Bestuursleden. 

- De functies van Voorzitter en Vice Voorzitter zijn vacant. 
Kandidaten dienen zich schriftelijk voor aanvang van de ALV aan te melden bij het Bestuur. 

- Aftredend in 2021 en niet herkiesbaar; Jan Dirk Focker. 

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

- Aftredend in 2023; Henk Wiggers. 

- Aftredend in 2024; André Hendriks. 

- Aftredend in 2025; Angela Tiggeloven en Anke Hollink. 

10. Rondvraag. 

11. 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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IVN-wandeling Koolmansdijk:
het mág weer!
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

 
Op zondag 18  juli organiseerden we voor het eerst na corona, een excursie naar het natuurgebied Koolmansdijk in Lie
velde. We hadden minder bekendheid gegeven aan de excursie en men moest zich van te voren opgeven. Toch waren er
zo’n 20 personen.

Gradiënten
 
De Koolmansdijk is een ongeveer 20 jaar oud natuurge
bied, gelegen ten noorden van Lichtenvoorde. Het is het
grootste blauwgraslandgebied van West-Europa. Maar
ook andere vegetatietypen spelen een rol. Gidsen waren
Thea Croese, Els van Dijk en ondergetekende. Thea liet
aan de hand van een tekening zien hoe de diverse vegeta
tietypen van droog naar nat overgaan.

Vaak is er sprake van overgangsgebieden waarin diverse
vegetatietypen te vinden zijn, we noemen dit  gradiënten.
Tijdens de wandeling was het dan ook uitermate boeiend
om te zien hoe telkens weer andere gradiënten, als een
soort mozaïek, ‘over elkaar heen buitelden’. Dan was er
weer heischraalgrasland, dan weer natte heide dan weer
droge heide maar bovenal was er blauwe zegge die bij
blauwgrasland hoort.
 
Al veel ouder
 
Het is een wonder dat er zo veel natuurschoon is terugge
komen. Rond 1900 moet het helemaal een juweel van een
gebied zijn geweest. Maar toen had men er nog geen oog
voor. Het bijzondere is namelijk dat er vanuit het Oost-
Nederlands plateau, nabij Winterswijk, door een breuk in
de onderliggende kalklaag en stuwing door golvende klei
lagen ‘basisch water’ (met kalk) naar boven komt, waar
door aantrekkelijke omstandigheden voor onder meer or
chideeën ontstaan.
Sinds de jaren ’60 ging het echter helemaal mis. Er kwam
landbouw.

Klokjesgentiaan

Er waren zo'n twintig deelnemers

Via allerlei slootjes en sloten werd het water afgevoerd.
En tot 2000 was er tot overmaat van ramp vlakbij nog een
waterwinpomp gevestigd waardoor het gebied nog meer
opdroogde.
 
Grote variatie
 
Inmiddels is alles anders. Staatsbosbeheer zwaait de
scepter en er wordt gericht beheerd om veel van het na
tuurschoon van weleer weer terug te krijgen.
 
De variatie in planten is dan ook ongekend. We zagen veel
zegge- en biessoorten. En de groeiomstandigheden zijn
heel wisselend. Diverse planten hebben zich aangepast
aan de (soms droge) omstandigheden. Zo waren er drie
halfparasieten: hengel, grote ratelaar en ogentroost die
gebruik maken van de wortels van andere planten (o.a.
grassen) om daar vocht en voedingstoffen aan te onttrek
ken. Maar ook de moeraswespenorchis, de parnassia, het
geelhartje en de klokjesgentiaan troffen we aan. Dit blad
is naar dit laatste plantje vernoemd. Met recht naar nu
wederom blijkt.

Voorzichtig!
 
De Koolmansdijk is wel kwetsbaar! Daarom gingen we
nauwelijks buiten wegen en paden en benaderden we de
parnassia, geelhartje en moeraswespenorchis heel voor
zichtig in kleine groepjes.
 
Verkwikt
 
Tussentijds kregen we een fijne versnapering van André
(waarvoor dank!) en gingen we verkwikt huiswaarts!

5IVN Oost Achterhoek



De ransuil (Asio otus).
AUTEUR: ELS VAN DIJK.

Als je al bosuilen en kerkuilen op het erf hebt, denk je niet dat er nòg een
soort uil voor kan komen in de buurt.

Een goede aanwijzing of er een of meerdere ransuilen in
de buurt zijn, is de aanwezigheid van een groot aantal
braakballen onder een boom of struik die de uil of een
groepje ransuilen als ‘roestplaats’ gebruiken. De ontmoe
ting met ‘onze uilen’ verliep op die manier: je ziet braak
ballen liggen, kijkt omhoog en opeens sta je oog in oog
met een ransuil – vijf minuten later zelfs met twee!

Ransuil.

Jonge ransuil.

 
Het bleken jonge ransuilen te zijn – zogenaamde takke
lingen.  We wisten niet meteen dat we met dit soort uil
van doen hadden. Goede herkenningspunten zijn het pos
tuur en de kleur van de ogen. Een ransuil is veel slanker
en groter dan bijvoorbeeld een bosuil. Ook heeft de ransuil
opvallend fel-oranje gekleurde ogen, terwijl bosuilen
donkere ogen hebben. Opvallend tenslotte aan het uiter
lijk van ransuilen zijn hun lange oorpluimen – wat echter
geen echte oren zijn. Het schijnt dat de jongen – de zoge
naamde takkeling –  al heel snel kleine oorpluimpjes
hebben, maar nog moeilijk zijn te zien.
In het voorjaar zoeken ransuilen een zogenaamd ‘broe
d’-territorium op om voor nageslacht te zorgen; dat kan
ook in de buurt van de ‘roestplaats’ zijn.
Ransuilen broeden al vroeg, al vanaf eind maart leggen ze
zo’n 4-6 eieren.
In jaren met veel veldmuizen, genoeg voedsel dus, kun
nen ze wel 8 eieren leggen.
 
De naam van de uil verwijst naar het oud-hollandse
woord ‘rans’, wat ‘muts’ betekent. Het dier komt voor in
bosachtige gebieden met naaldbomen en open terreinen. 
Ze maken niet zelf een nest. Ze gebruiken voornamelijk
lege kraai- en eksternesten, maar ook wel oude nesten
van roofvogels en eekhoorns. Nesten die in naaldbomen
zitten, bieden de beste bescherming.

Zoals de meeste uilen is ook de ransuil voornamelijk ac
tief in het donker en jaagt hij op knaagdieren en vogels.
Twee opgepeuzelde veldmuizen betekent één braakbal.
Eet een ransuil meer dan drie veldmuizen per dag dan
worden de voedselrestanten verdeelt over twee braakbal
len.
In de wintermaanden zoeken ransuilen elkaar op vanwege
de warme en veiligheid. Ze kunnen dan in grote groepen
(soms wel tot dertig exemplaren!) voorkomen. Knotwil
gen, struiken, naaldbomen en hagen worden gebruikt als
‘roestplaats’. In die periode is de kans om een ransuil te
zien het grootst.

 
In de winter laat de uil weinig van zich horen, pas in het
voorjaar, wanneer de balts begint en er jongen geboren
zijn, klinkt de roep van de ouder en het jong.
De jongen maken een klagende fluittoon. Met dit geluid,
het bedelen om eten, houden ze contact met hun ouders,
die dan weten waar hun jongen zich bevinden.
Dat geluid hadden we al wel vaker ’s nachts gehoord,
voordat we ‘onze uilen’ voor het eerst zagen!
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De zonnekroon
AUTEUR: ANKE HOLLINK

 
We kunnen en mogen het niet meer ontkennen, de opwarming van onze Aarde. Met alle gevolgen van dien. De na
tuurrampen volgen elkaar in rap tempo op. Alleen al in de eerste weken van juli 2021 komt er geen eind aan alle ex
tremen die onze Aarde teisteren. Enorme hittegolven in Californië, waar de natuur door blikseminslag al weken in
lichtelaaie staat en niet te blussen is. Voor mens, dier en natuur een megaramp.

Canada, waar vrienden, die er wonen, ons melden dat het
in de 40 jaar dat ze er wonen nog nooit zo warm is ge
weest. De oogst staat te verbranden op het land, geen
druppel regen valt er en is er ook nog geen vooruitzicht
op enige regenval.
 14-7 Ons eigen Limburg staat blank als de rivieren door
overvloedige regenval buiten hun oevers treden. Mensen
verliezen huis en haard en maken angstige momenten
door.
België en Luxemburg, hetzelfde scenario, maar hier vallen
helaas ook veel slachtoffers. Overal laat het verwoestende
water chaos en verdriet achter.
Maar de grootste klap viel in Nord Rhein Westfalen, waar
het kolkende water de bewoners binnen een uur overviel.
Vreselijke beelden van weggevaagde dorpen en hier heeft
de ramp vooral veel mensenlevens geëist.
En op het moment dat ik dit schrijf is het water hier aan
het zakken maar stroomt de enorme waterhoeveelheid
richting Zuid-Duitsland.
 
Nadat wij in onze regio op donderdag 15 juli nog een re
gendag hebben is het op vrijdag heerlijk zonnig weer. Een
explosie van vlinders vliegt van bloem tot bloem, soms
met zijn tienen tegelijk op dezelfde plant. Op zo’n mo
ment kan ik me moeilijk voorstellen dat 200 km. verder
het water voor zoveel ellende zorgt.
Ik maak een rondje tuin om van zoveel vlinders en bijen
te genieten, vooral op de kattenstaart, maar ook op de
zonnekroon ( Silphium perfoliatum), een plant die al
jaren in onze tuin staat.
 
Dan brengt de zaterdagkrant een artikel met de titel:
“EEN HEILIG GELOOF IN DE POTENTIE VAN DE ZONNE
KROON”.
 
Het gewas kan prima als veevoer dienen en de vezels
kunnen zonder chemische toevoegingen grondstof zijn
voor tal van producten. Een gewas dat energie levert voor
biogas-installaties, dat geen pesticiden nodig heeft, een
vaste plant is en CO2 in de bodem opslaat. En het is een
gewas dat bloemen heeft waarmee bijen honing maken, 2
meter diep wortelt en daardoor beter tegen droogte is be
stand.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de zonnekroon de akker
bouw, maar ook de veehouderij in Nederland gaat veran
deren. Maar zeker ook het landschap!

De verwachting is dat maïsvelden binnen een aantal jaren
worden vervangen door zonnekroon. De plant kan wel 3,5
meter hoog worden, is slanker dan maïs, maar omdat ze
zo hoog zijn bevatten ze bijna net zoveel “droge stof”dan
maïs. Wat ze niet hebben zijn uiteraard de maïskolven, die
veel zetmeel bevatten, wat koeien wel graag willen heb
ben.
Als de melkveehouders op een deel van hun land hun maïs
vervangen door zonnekroon in te zaaien, dan zou dit al
een enorme bijdrage leveren aan het milieu. Eén keer
zaaien en de planten geven je 20 tot 30 jaar plezier.
Niet meer ploegen en zaaien en diesel verbruiken. On
kruid bestrijden hoeft niet meer want in januari komt de
zonnekroon alweer boven de grond.
De plant bevat zoveel vezels, dat er allerlei producten op
basis van biologische grondstoffen gemaakt kunnen wor
den. Papier, karton, bakjes voor de supermarkt. Boven
dien kan zonnekroon ook toegepast worden in biogas
centrales, want van een hectare zonnekroon maak je 12
miljoen liter biogas, dus een geweldige bijdrage aan de
energietransitie en aan de transitie van de veeteelt en ak
kerbouw.
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En dan zijn er nog de bijen, die in de zomer tijdens de
bloei van de plant, af en aan zoemen. Daarom is de plant
ook zeer gewild bij imkers en staan de bijenkasten in
grote aantallen aan de rand van het proefveld.
De diep wortelende plant verbetert de bodem en brengt
deze terug van zand naar humus. En daar wordt ook de
CO2 in opgeslagen, elk jaar opnieuw.
Maar waarom is de zonnekroon dan nog geen “Booming
business”? Omdat de zonnekroon pas sinds 2 jaar in Ne
derland geteeld mag worden! In Breklenkamp ( bij Lat
trop) is inmiddels een enorm proefveld aangelegd .
Zonnekroon is in Nederland zo nieuw, dat de Wageningen
Universiteit er nog nauwelijks onderzoek naar heeft ge
daan. Ze deden alleen een studie naar het gewas, in relatie
tot de bijen!
In Duitsland en in Oost-Europese landen is er veel meer
onderzoek gedaan. Een Pools onderzoek dat 121 publica
ties over Silphium perfoliatum onder de loep nam, con
cludeert datzZonnekroon een veelbelovend meerjarig
gewas is. Ze beschrijven de voordelen in termen van
energie, biodiversiteit, bodemkwaliteit, en de toepassin
gen in de geneeskunde en farmacologie.

Buro Collou  Looweg 10 7152AL Eibergen

E: jac@burocollou.nl  T: 0545-479765 www.burocollou.nl

tuin & landschapsontwerp 

Tuin- en landschapsontwerp voor overheden, instellingen en pariculieren:
• Beleef- en beweegtuinen    • Openbare ruimte   • Natuurinriching
• Tuinen en boerenerven    • Landschappelijke inpassingen

En hoe komt de zonnekroon dan in onze tuin? Twaalf jaar
geleden bezochten we een boerderijtuin in Den Ham. Daar
stond de zonnekroon te stralen in de tuin. De eigenaresse
had tijdens een tuinreis naar Duitsland en Polen grote
velden met zonnekroon gezien en kocht er een paar
plantjes. Wij kregen van haar een paar stekjes, die inmid
dels in onze tuin zijn uitgegroeid tot een veld van enkele
vierkante meters, waar we ieder jaar opnieuw van genie
ten met als extraatje de bezoeken van de vele vlinders en
de bijen.
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Nieuwe natuurgidsencursus
AUTEUR: HENK WIGGERS

Januari 2022 starten we weer met een NGO (Natuur Gidsen Opleiding). 
 
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de natuur. Lezen erover in de krant, zien het op het nieuws, kijken naar na
tuurfilms of volgen via camera’s het nestgedrag van allerlei vogels.
Voor die geïnteresseerden is de NGO. De cursus duurt 1½ jaar, waarbij je 2-wekelijks op een dinsdagavond met aan
sluitend een zaterdagochtend allerlei natuurzaken behandelt en onderzoekt.

Tijdens de cursus krijgen de gidsen in opleiding uitleg
over de flora en fauna van ons gebied. Ook milieutechni
sche aspecten en cultuurhistorische ontwikkelingen
komen aan de orde. Daarnaast is het enthousiast over
brengen van de opgedane kennis onderdeel van de oplei
ding.
 
Natuurgids worden vraagt veel waarnemen zoals kijken,
luisteren, ruiken en voelen. Werken met hoofd, hart en
handen hoort daar bij. De opgedane informatie wordt
thuis uitgewerkt en later gezamenlijk besproken. Ontdek
ken hoe de samenhang in de natuur tot stand komt en dat
alles afhankelijk is van elkaar, is misschien wel het mooi
ste van de Natuur Gidsen Opleiding.
 
Om deel te kunnen nemen worden er geen specifieke
vaardigheden gevraagd. Het is juist de bedoeling van deze
IVN-cursus om te werken aan biologische kennis, over
brengen van informatie en het omgaan met een groep.
 
De cursus start in januari 2022 en duurt tot juli 2023. De
gemiddelde belasting is vier tot zes uur per week. Onge
veer 25 theorielessen en 25 praktijklessen. Verder zijn er
nog een aantal opdrachten, zowel individueel als in
groepsverband, gedurende de cursus.

Verplaatsing thema-avond
 
Zoals ook in de agenda te zien is de thema-avond van 10
november 's avonds verplaatst naar zatermiddag 13 no
vember.
Op deze  thema-avond zal Romke van der Kaa de spreker
zijn.

 
En na 1½ jaar, een ervaring rijker, vele nieuwe vrienden
erbij en heel, heel veel wijzer verwonder je je nog veel
meer over alles om je heen. Zie je verbanden en neem je
heel anders – lees: veel nauwkeuriger – waar en wil je,
van al het geleerde, dat ook nog graag doorgeven aan an
deren.
 
Het is een veelzijdige, intensieve cursus voor eenieder die
als Natuurgids aan de slag wil. Na het afronden van de
cursus hopen wij natuurlijk dat uw groene hart nog groe
ner geworden is en dat u actief wordt bij een van de IVN-
werkgroepen. Er is plaats voor een 30-tal gidsen in oplei
ding.
 
Geïnteresseerden kunnen zich via mail aanmelden:
ivn-oostachterhoek@kpnmail.nl
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Aan de slag!
 
Inmiddels is de nieuwe vereniging aan de slag. Er is voor
het eerst een presidium waar ik aan mag deelnemen. En
verenigingsdemocratie is een thema waar wij op willen
voortborduren. We willen proberen antwoord te geven op
de volgende vragen:
•  Is de vertegenwoordiging in de Landelijke Raad goed
geborgd in regio’s en afdelingen?
•  Zijn afdelingen voldoende in staat deel te nemen aan de
verenigingsdemocratie?
•  Is de Landelijke Raad herkenbaar als hoogste bestuurs
orgaan van de vereniging?
•  Is de rol van leden van de Landelijke Raad duidelijk?
•  Voert de Landelijke Raad voldoende eigen regie?
•  Luisteren we wel echt naar onze leden en vrijwilligers?
Klinken hun wensen en noden voldoende door op het lan
delijke niveau?
•  Faciliteren en stimuleren we de samenwerking binnen
IVN voldoende?
•  Verbinden we de beroepsorganisatie op een goede ma
nier met de vrijwilligers en afdelingen?
 
Reageren? 
Wordt vervolgd. Maar als je je aangesproken voelt en wilt
reageren graag! Mail me dan naar: jandirk@focker.eu.

Naar een democratisch IVN
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

 ‘Van vereniging naar beweging’
 
Landelijke Raad
 
Acht jaar geleden kreeg ik het verzoek om namens de regio Achterhoek in de Landelijke Raad zitting te nemen. Onze
162 afdelingen zijn via de 22 regio’s in dit hoogste orgaan van het IVN vertegenwoordigd. 

Wij waren altijd nogal kritisch op de landelijke organisa
tie. En ik vond dat ik niet mocht wegkruipen als er zoiets
op je pad komt. Vanuit de Landelijke Raad heb ik vervol
gens aan diverse projecten mee gedaan om te bereiken
wat wij vanuit onze afdeling destijds al wilden: MEER DE
MOCRATIE IN DE LANDELIJKE VERENIGING IVN.
 
Maar dat valt niet mee. Iedereen is op zich van goede
wille. Maar de professionals in Amsterdam en op diverse
andere plekken in het land leven in een andere wereld dan
de vrijwilligers in de afdelingen. Ze bedenken zelf allerlei
projecten waarvan ze vinden dat wij die moeten uitvoeren
en zijn dan teleurgesteld als wij dat niet doen. En de
dienstverlening door professionals aan de vrijwilligers
laat naar de mening van de afdelingen andersom nog wel
eens te wensen over.
 
 
1IVN 
Maar er is wel de wil om er iets aan te doen. De toon in de
Landelijke Raad is in de jaren dat ik er in zit veranderd.
Hier en daar zijn we nog steeds best kritisch, maar met
respect. En bestuur en directeur/management doen van
hun kant echt hun best om bruggen te slaan, hoewel dat
niet altijd bij de medewerkers terecht komt.  Er spelen nu
twee onderwerpen die te vangen zijn onder ‘1IVN’ waar
mee we in dit proces stappen proberen te zetten.
 
•    Er is ooit voor gekozen het IVN te splitsen in een vere
niging (afdelingen met Landelijke Raad als hoogste or
gaan) en een stichting met professionals en een Raad van
Toezicht. Destijds is dat gedaan omdat het financieel niet
goed ging met wat stichting is geworden. Maar inmiddels
is dat ten goede gekeerd en komen we er achter dat het
een gekunstelde situatie is die de samenwerking niet ten
goede komt. Je kunt wel roepen dat je één bent. Maar als
er toch steeds verschillende verantwoordelijkheden zijn..
Daarom hebben we sinds dit jaar 1IVN, 1 vereniging met
de Landelijke Raad als hoogste orgaan, ondersteund door
een Raad van Toezicht.
•    Onderzoek toont aan dat zo’n anderhalf miljoen Ne
derlanders ‘een groen hart hebben’ en derhalve de missie
van het IVN onderschrijven. Maar er zijn 27.500 leden.
Daarom zijn we bezig met een nieuwe visie met als titel ‘
van vereniging naar beweging’. Het is met name aan de
afdelingen om het verhaal van die beweging verder uit te
dragen.
Ook hier 1IVN, werken vanuit 1 visie: de natuur dichter bij
de mensen brengen!
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Natuureducatie
AUTEUR: LIES JACOBS

 
Je bent met school naar het Zwillbrocker Venn gefietst. De
meeuwen krijsen, er is geen flamingo te zien en het re
gent.
Je schuilt in de vogelkijkhut en vraagt je af wat je hier ei
genlijk komt doen. Je besluit van je hart geen moordkuil
te maken. Gelukkig heb je je schooletui bij je met daarin
een fijne viltstift. De hele wereld mag het weten:
 
En Chantal is het er helemaal mee eens.

Ooievaarsnest
AUTEUR: JAN SCHONEWILLE

 
24 juni 2021 zag ik in het noorden van Drenthe, tijdens
onze fietstocht v/h Pieterpad, dit ooievaarsnest, boven op
een cementsilo.
 
 
 

Kopij
 
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd en wilt u dat
delen met anderen, stuur dat dan uiterlijk 15 november
2021 in voor de volgende Gentiaan.
Op bladzijde 3 ziet u hoe.

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!
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In herinnering
 
Op 6 juni 2021 overleed Diny Schadee-Hop, echtgenote van Piet Schadee.
 
Diny was een creatieve vrouw, betrokken bij wat er in het leven speelde en iemand die volop genoot van de na
tuur. Helaas kreeg ze steeds meer fysieke klachten, waardoor het maken van wandelingen niet meer ging. Fiet
sen heeft ze tot het laatst toe gelukkig nog gekund.
 
Piet, die 15 jaar voorzitter is geweest van onze IVN-afdeling, kon altijd rekenen op de steun van Diny. Echter, na
15 jaar vond Diny het voorzitterschap van Piet genoeg geweest.
 
Veel mooie reizen maakte ze samen met Piet. Naar de zoon en zijn gezin in Alaska, Naar Afrika waar dochter
Yvonne en kleindochter Megan woonden en die nu met haar gezin in Australië woont. Helaas konden zij allen
niet persoonlijk bij het afscheid van hun moeder zijn, beperkingen rond corona maakte dit onmogelijk.
 
Gelukkig was zoon Erik en zijn gezin, die in Nederland wonen er voor Piet om hem na het overlijden van Diny te
steunen.
 
We wensen Piet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke periode.

Grevelingskamp Beltrum Foto: Ria Groot-Zevert
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 Salomonszegel
AUTEUR: LIES JACOBS

De mooie groep salomonszegel was aangevreten. Na
tuurlijk, de gevreesde gasten, naakt- en huisjesslak,
zouden hier wel huisgehouden hebben.
 
Maar er was geen slak te bekennen en een paar dagen
later was de eens zo fiere groep salomonszegel bijna kaal
gevreten. Toen ontdekte ik op 19 juni ( een heterdaadje!)
wel honderden witte rupsjes met zwarte koppen. Met mi
litaire precisie, van buiten naar binnen deden ze zich te
goed aan de laatste sappige blaadjes. Als ik het al gewild
had: er viel niets meer te bestrijden.
 
Van welke vlinder waren deze rupsjes?
Na wat gegoogle bleken het de schijnrupsen van de salo
monszegelbladwesp ( Phymatocera aterrima) te zijn. Ze
mogen de naam “rups” niet dragen. Die naam is voorbe
houden aan de larven van de vlinder. Ze verpoppen zich in
een cocon onder de grond. Alle kans dat ik de volwassen
bladwespen volgend jaar zie vliegen, dat ze eitjes leggen
op de salomonszegel, dat daar weer schijnrupsjes uitko
men en dat die dan weer…… 
 
Opletten dus.

(advertentie)
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Maartse vlieg
AUTEUR: COOSJE HEIJ-SCHOT

In mijn tuin zag ik een insect die ik niet eerder gezien had. Ik dacht eerst aan een vliegende mier maar daar was hij te
groot voor. Het was de maartse vlieg, ook wel rouwvlieg genoemd. Maar het zijn eigenlijk muggen.  Ze komen alge
meen voor rond het begin van de lente.

Larven zijn pootloos en lijken sterk op emelten, maar
hebben een duidelijk zichtbare zwarte kop. Hun kleur is
grijs bruin en een lengte maximaal tot 15 mm en ze heb
ben fijne doorns aan de segmenten. Ze hebben krachtige
kaken waarmee ze plantenwortels kunnen beschadigen.
Een volwassen kleine rouwvlieg varieert in grootte van
3,5-7 mm, is vaak behaard en zeer donker, overwegend
zwart van kleur.  Een volwassen maartse vlieg is met zo’n
8-10 mm iets groter.
In verhouding tot de kop hebben rouwvliegen grote ogen.
De antennes zijn kort en stevig en staan ingeplant onder
de ogen. Aan hun schenen dragen ze karakteristieke groe
pen doorns.
 
Leefwijze
 
Van de rouwvlieg treden per jaar twee generaties op. Vol
wassen rouwvliegen vliegen vanaf april tot september,
waarbij de mannetjes vaak met meerdere exemplaren bij
elkaar vliegen of zweven, zonder dat er sprake is van een
echte zwerm.
 
Het zijn belangrijke bestuivers en ze kunnen in grote
aantallen worden aangetroffen op bloeiende planten, ap
pel- en andere vruchtbomen en lindebomen. Sommige
bloeiende planten hebben een enorme aantrekkingskracht
op de vliegen; ook planten, struiken en bomen die bedekt
zijn met honingdauw, een afscheidingsproduct van blad
luizen, zijn aantrekkelijk voor rouwvliegen.

 
Een massaal optreden van rouwvliegen is in het algemeen
slechts van korte duur.
De eitjes worden afgezet in grasland en gazon. De larven
voeden zich met dood organisch materiaal en vreten aan
de wortelhals van grasplanten. Na verpopping komen de
muggen eind april tot half mei massaal uit de grond. Ze
steken of bijten niet.

Grevelinkskamp Beltrum Foto: Ria Groot-Zevert
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Veelvuldig is het ook dumpplaats voor drugsafval.
Bosbouwers hebben belangstelling voor het hout en kap
pen het op grote schaal of soms selectief. Bomen zouden
onderling een voortdurende concurrentieslag om het licht
voeren. Bosbouw-slogan: haal de mooiste bomen of alle
bomen weg en er ontstaat ruimte voor anderen.
 
Maar de ontdekker van het “wood wide web”, Suzanne
Simard (1), hoogleraar in Canada komt na decennia we
tenschappelijk onderzoek in haar proefschrift (1995) tot
de conclusie dat alle bomen in een bos met elkaar verbon
den zijn d.m.v. wortels en schimmeldraden. Ze blijken zo
een hechte gemeenschap te vormen. Via dit netwerk van
wortels en schimmeldraden kunnen ze water en voe
dingsstoffen geven aan leden die “laten weten” dat ze
hulp nodig hebben.
 
Er zijn enkele grote bomen in het bos met de meeste
schimmeldraden. Via dit netwerk bieden ze bomen die
hulp nodig hebben extra koolstof. Haal je deze dominante
bomen weg dan lijden de andere ook en kan het hele eco
systeem instorten. Natuurvolken lieten dan ook de groot
ste en beste bomen staan als ze enkele bomen kapten. Dit
wel zeer oude normaal is uit een heel ander houtje gesne
den.
 
(1) Suzanne Simard: Op zoek naar moeder boom
..

Het bos en het oude normaal
AUTEUR: KEES DE ROOIJ

Het oude normaal en ik
 
In het vroege voorjaar vielen enkele wel erg warme weken ons ten deel. Het deed de corona thuiswerkers de natuur en
tuin in gaan. Ik ging naar het oude bankje bij de poel

 
Het plan ontstond om permacultuur te volgen in de
groentetuin. Dat mislukte al spoedig. Dus ontwikkelde ik
mijn eigen methode door al het “onkruid” te laten staan
en als het te erg werd, gewoon onder te spitten of los te
trekken. Onder het denken hoorde ik soms een vogel en
kwam er een vlinder langs. Een triest beeld van de van
ouds bruisende ontwakende lente. Soms dacht ik aan mijn
oude normaal waar het barste van vlinders, insecten,
waar bloemengeur de weilanden bezwangerde. En de vo
gels complete concerten vertolkten. Als vanouds begon ik
maar keurig op rijtjes de snijbiet en pastinaak te zaaien.
Toen viel het koude en droge voorjaar in. De binnen opge
kweekte  tomatenplantjes moesten maar een tijdje geduld
hebben.
 
Het ontnomen oude normaal
 
Er werd geweeklaagd over het vanwege corona ontnomen
oude normaal. Thuiswerken en beperkt inkopen doen was
het adagium. Gesloten scholen, gesloten vakantielanden,
gesloten theaters en festivals. Zelfs de wereldhandel ging
wat minder. De grotere vraag naar volkstuintjes deed
lange wachtlijsten ontstaan. De dieren en paardenhandel
deden goede zaken!. Men zocht verpozing bij huisdieren
en natuurgebieden. Men baande paden die er niet waren.
Een spoor van zwerfvuil achterlatend. Het werd allemaal
in de media breed uitgemeten
.
Ondertussen heerste op de ene helft van de aardbol een
verschroeiende hitte en uitgestrekte bosbranden stuurden
giga hoeveelheden CO2 de lucht in. De andere helft van de
wereld werd geteisterd door plotselinge cyclonen en wa
tersnoden. Zelfs woestijnen kwamen onder water. Andere
gebieden werden als woestijnen.
Om het tij te keren belegde men on-line conferenties.
Ambities werden in lijvige rapporten opgesteld en aange
nomen voor zover het betaalbaar is.
Nochtans  werd de roep om het oude normaal steeds ster
ker, een wegwerp-leefwijze die juist een snelle versprei
ding van Covid 19 in de hand werkte (en mede oorzaak
van de klimaatcrisis).
 
Corona en het donkere bomenbos
 
Bossen hebben altijd iets geheimzinnigs gehad. Kromme
takken, steltwortels als gedrochten. Een eldorado voor ro
mantici en een toevluchtsoord voor oude-normaal ont
beerders. Maar ook voor de picknick, een boswandeling,
een zwammenzoektocht is het in het bos goed toeven.

15IVN Oost Achterhoek



Het Zilveren boomkussen.
AUTEUR: COOSJE HEIJ - SCHOT

 
In April dit jaar, zag ik aan de Drieveweg in Eibergen,  een witte uitstulping aan de stam van de Gewone Vogelkers, die
in slechte staat was.  Ik had geen idee wat dit kon zijn.

Een paar uur later zag ik wat losse schilletjes aan de bui
tenkant, en kon ik de poederachtige donkerbruine sporen
in de binnenkant zien. Toen was het me duidelijk dat het
om een zwam ging. Na wat zoeken bleek het om het Zil
veren boomkussen, een slijmzwam, te gaan. Ik besloot
elke dag een foto te maken tot alleen de bruine sporen
zichtbaar waren. Kort erna, tijdens een hagelbui, waren
de sporen hun eigen weg gegaan.

Het zilveren boomkussen (Reticularia lycoperdon of Ente
ridium lycoperdon) is een vrijwel over de hele wereld
voorkomende slijmzwam. In België en Nederland is hij
vrij algemeen.
Het plasmodium van de zwam is kussenvormig en kan tot
tien centimeter uitgroeien. Het verschijnt vaak al in het
voorjaar op staand of liggend dood hout, meestal van
loofbomen. De inhoud is aanvankelijk zacht en wit maar
wordt later droog en chocoladebruin door het zich ont
wikkelende sporenstof. De buitenkant is wit en dun als
papier, daarna zilverachtig glanzend en tenslotte ook
chocoladebruin. De huid scheurt open waarna de sporen
zich met de hulp van regen en wind verspreiden.
Het boomkussen is niet giftig maar wordt als oneetbaar
beschouwd.
Uit: Wikipedia
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Een nieuwe natuurgids vertelt
verder
AUTEUR: HENRI HARMSEN

In de vorige uitgave is er een stukje geplaatst over mij, mijn werk en de interesse in de natuur.
Zag dat er weer ruimte was in de Gentiaan om een stukje tekst te plaatsen over belevingen of momenten in de natuur.
Nou ik neem weer de kans waar om wat te vertellen en te laten zien over de akkerranden en bloemenweiden die we
afgelopen voorjaar hadden ingezaaid. 

Afgelopen twee jaar waren de resultaten niet zo overwel
digend, vooral door de droogte die tijdens en na het zaai
en heerste. De opkomst was teleurstellend, toch een enkel
perceeltje hier in de buurt die beregend konden worden
waren prachtig.( We zitten hier op de zandgrond met vaak
geen mogelijkheid om te beregenen.)  Resultaat veelal
melganzevoet, perzikkruid en wat meerjarige onkruiden
als duizendblad. Mede door de droogte waren er afgelopen
jaren ook minder fazanten en patrijzen kuikens. Gelukkig
dit jaar veel meer en kon ik ook meer nesten waarnemen.
Hoe zijn we van dit voorjaar te werk gegaan!
Nieuwe perceeltjes aanleggen door eerst grondbewerking
toe te passen als frezen en omploegen.

Een perceel die vorig jaar was ingezaaid met een akker
randen mengsel had ik  de winter door laten gaan. (Dus
geen bewerking in de winter of voorjaar). Prachtig om te
zien hoeveel vogels als putters de hele winter bezig waren
met de zaaddozen leeg te maken.

 
De oude zode of gewasresten onderploegen en je begint
met “schone” grond om ongewenste kruiden weg te krij
gen. Met name grassen kunnen er voorzorgen dat het re
sultaat tegen valt.
Ik had van het voorjaar meerdere proefpercelen aangelegd
om eens te kijken wat het beste is. Gewoon proberen, le
veranciers van zaaizaden en landschapsarchitecten heb
ben allemaal hun eigen mening en adviezen. Allemaal
prima, ben een klein beetje eigenwijs vandaar toch zelf
wat proberen en bevindingen te delen door ervaringen die
ik afgelopen jaren had ondervonden. De natuur laat zich
niet sturen, wij willen graag natuur creëren, dat kan op
zekere hoogte.   Er zijn zoveel aspecten om tot een goed
resultaat te komen, vochtigheid, grondsoort, zuurgraad
van de grond, welke kruiden zaai ik waar, de bemestings
toestand.

Uiteindelijke zijn de akkerranden ook voor de vogels inge
zaaid. Er wordt vaak gezegd aan het eind van het seizoen
alles maaien en hooien om vervolgens de gewasresten af
te voeren. Dit om de grond te verschralen. Zaden die er
nog inzitten vallen op de grond om het jaar er op weer te
ontkiemen. Je kunt ook in het voorjaar de overgebleven
stengels afmaaien of klepelen om vervolgens in onbe
werkte grond te zaaien. Overgebleven zaden ontkiemen
dan ook. Mijn ervaring is dat op de beste landbouwgron
den en waar de hoogste opbrengesten van een hectare
worden gehaald ook de mooist ontwikkelde akkerbloe
men/kruiden groeien. Thuis een perceeltje ingezaaid en
de helft ervan bemest met mestkorrels, nou op de streep
af kon je zien wat de resultaten waren.
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Alles werd ingezaaid met een computergestuurde machine
met luchtondersteuning en een kunststof rol. Deze drukt
de zaden aan tot de beste zaaidiepte. Al met al hebben we
tientallen hectaren mogen inzaaien bij burgers, boeren,
gemeenten, provincie en terreinen van het Gelders Land
schap.
 
Uiteindelijk een perfecte opkomst en resultaat.

 
Een ander perceel had ik helemaal aan z’n lot overgelaten,
twee jaar geleden ingezaaid met het zelfde mengsel en
resultaat. Het jaar erop  een begin met margrieten en
klaprozen, na de bloei kwam alleen kamille naar voren,
dit jaar bijna 80% kamille. Helemaal niets aan gedaan af
gelopen twee jaar.

Natuurlijk ook mooi, maar nu kun je zien wat de natuur
doet. Het is niet allemaal vanzelf- sprekend. Op het mo
ment zie ik toch wel een klein beetje zorgelijk het Jacobs
kruiskruid rijkelijk bloeien langs de wegen en in schrale
graslanden en vooral in paardenweiden. Prachtige plant
maar zeer giftig voor het vee, hier moeten we toch reke
ning mee houden en proberen ze te verwijderen.
 
Waar doen we het voor: de biodiversiteit vergroten,
schuilgelegenheden maken voor patrijzen en fazanten om
te nestelen en hun jongen groot te brengen.  Zorgen dat er
weer ruimte is voor de natuurlijke vijanden van eikenpro
cessierupsen en andere plaagdieren. Bijen en andere in
secten kunnen hier voedsel vinden. Het trekt ook zoog
dieren aan.

 
Afgelopen voorjaar hadden we volop regen wat de groei en
bloei ten goede kwam voor alle planten. Ik kon dit jaar
meer nesten van fazanten ontdekken, jongen fazanten
waren er volop. Een paar koppels patrijzen met jongen
ontdekt, hoe het verder met al het jonge spul is vergaan
na de overvloedige hoosbuien van de afgelopen weken kan
ik nog niet zeggen. De meeste hadden al voldoende dek
veren maar toch.
 

Ook het aantal muizen dat een plekje had gevonden in de
randen werden opgemerkt door de roofvogels en uilen.
Vaak kon je ze zien “bidden” boven de akkerranden of ze
gingen even rustig op een paaltje zitten om er één te pak
ken.

 
En niet te vergeten de vele toeristen die we mogen be
groeten kunnen natuurlijk ook genieten van de mooie ak
kerranden. Er zijn in Aalten hele mooie fietsroutes uitge
zet die langs de mooie percelen komen die op dit moment
nog prachtig bloeien. Voor een paar euro heb je een mooie
omschreven route die verkrijgbaar is bij de VVV in Aalten,
Bredevoort en Dinxperlo. De meeste percelen zijn voor
zien van een informatiebord.
Kom ook eens kijken en vraag informatie aan of mis
schien kunnen we u helpen met wat tips of kunnen we
voor u verder nog wat betekenen. Ik hoor graag van u.
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Foto's van Ria Groot-Zevert: Grevelingskamp Beltrum op
Hemelvaartsochtend
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Het lukte om hem eruit te krijgen. Hij was vederlicht en
het was al snel duidelijk dat dit om de binnenzijde van de
Reuzenbovist ging. De buitenzijde is normaliter wit, jonge
exemplaren hebben aan de binnenzijde wit vlees wat ge
geten kan worden. Bij het ouder worden verandert alles in
een sporendragende binnen massa van bepaalde schim
mels.

Reuzenbovist 
AUTEUR: COOSJE HEIJ -SCHOT

Bij een wandeling, langs de Ramsbeek in Eibergen, zag ik een grote bruine bol in het water drijven.

 
De Reuzenbovist kan gemakkelijk 50-75 cm in doorsnede
worden. De Reuzenbovist is één van de “zomer”-padden
stoelen. Hij houdt van redelijk warm en vochtig weer.
Eind mei tot eind september kunnen ze gevonden worden
in hooi- en weilanden, vochtige loofbossen en parken en
tuinen. De Reuzenbovist houdt van stikstofrijke grond.
Door hun grootte zijn ze niet te verwisselen met andere
paddenstoelen (een witte voetbal in een weiland zou eer
der tot verwarring kunnen leiden). In jonge toestand is hij
prachtig wit, wat ouder licht beige en later bruin. Deze
paddenstoel is de meeste sporen producerende zwam. Als
je de bruine exemplaren aanraakt komt een hele wolk van
sporen vrij.
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Sakura�

 

Sakura bleuit vol passie 

met heur rose bleumkes 

in tröskes an nen tak 

 

De weend höldt van blomen 

aait ze heel henig 

stelt Sakura op heur gemak 

 

At de reagen dit zut 

wördt hee zo mieterig 

hee pleert lellik op Sakura neer 

 

Hee mek de blossem kliedernat  

Zee buugt zwoar noar de groond 

Sakura‛s täkke-earmkes doot zo zeer 

 

De weend kan ’t neet an zeen 

hee blös hellig in ’t roond 

ut döt um zo wee 

 

Joa, Sakura‛s blomen verwelken 

bleuit neet langer an nen tak 

mar valt dale as blossemsnee 

 

Annemarie Damveld 
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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

Corona-maatregelen
 
Alle activiteiten onder voorbehoud vanwege de corona-maatregelen. Kijk op de websites of de activiteiten door
gaan en onder welke voorwaarden (aantal personen, vooraf aanmelden).

Agenda
Donderdag 26 augustus 2021 IVN NMA
Vleermuizenexcursie.
Start: 20.00 uur.
Startpunt: Camping Domein Groot Besselink, Lage Lo
chemseweg 31C, 7218 PA  Almen.
 
Zaterdag 29 augustus 2021 KNNV Oost-Achterhoek
Excursie: Geologische fietsexcursie Winterswijk.
Vertrek: 13.30 uur.
 
Woensdag 8 september 2021 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: De egel.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Win
terswijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zaterdag 11 september 2021 KNNV Oost-Achterhoek
Excursie: Plantenexcursie Vennebulten/Aaltense Goor.
Vertrek: 13.30 uur.
Vertrekpunt: Radstake, Varsseveld.
 
Zondag 12 september 2021 IVN NMA
Wandeling: Stadswandeling Borulo, natuur in de straat.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Zie de website van IVN NMA.
 
Zondag 19 september 2021 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Door de heideontginningen nieuwe scholten
stijl en paddenstoelen, vroeger en nu.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Winterswijk-Ratum. Kruising Veldboomweg/
Moezebrinkweg bij ANWB paddenstoel nr. 72616-001.
 
Zondag 10 oktober 2021 KNNV/IVN Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Hoogveenbos.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Vertrek: 13.00 uur.
Vertrekpunt: Parkeerplaats Vragenderveen, Maneschijn
weg, Vragender.
 
Zondag 10 oktober 2021 IVN NMA
Paddenstoelen zoeken op landgoed Beekvliet.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Tegenover Borculoseweg 36, Barchem.

 
Woensdag 13 oktober 2021 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: De Achterhoek verdroogt. Wat kunnen we
er tegen doen?
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Win
terswijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zondag 17 oktober 2021 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Paddenstoelen.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Lichtenvoorde, zie voor infomatie over de
startplaats de website.
 
Zaterdag 13 november 2021 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: De onderwereld van de tuin, van microbe
tot mol.
Aanvang: 14.00 uur.
Locatie: De Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zondag 14 november 2021 IVN NMA
Wandeling: De Heijkamp Ruurlo.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Kasteel Ruurlo.
 
Zondag 21 november 2021 KNNV/IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Het altijd prachtige Winterswijk.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Winterswijk-Woold, Gosselinkweg 14, 7108 BP
Winterswijk.
 
Zondag 12 december 2021 IVN NMA
Wandeling: Pinetum De Belten.
Start 14.00 uur.
Startpunt: Bij kruising Galgengoorweg en Vordensebin
nenweg, 7241 RM Lochem.
 
Zondag 19 december 2021 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Winterwandeling.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats voetbalvelden, Elshofweg 71,
7141 DH Groenlo.
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Hoveniersbedrijf:

- Aanleg 

- Renovaie
- Onderhoud van tuinen

Groencentrum:

- Ruim assoriment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Hoeninkstegge 5 Winterswijk Meddo 0543-569302


