
Jaarprogramma 2020
IVN Oost-Achterhoek

Landschapsbeheer:
De werkgroep landschapsbeheer werkt één keer 
per maand op een zaterdagochtend in de na-
tuur. Tijdens de winterperiode wordt er vaak ook 
één keer per week een extra middag gewerkt.
De groep houdt zich bezig met: wilgen knotten, 
het onderhouden van wandelpaden en het ver-
wijderen van ongewenste bomenopslag uit hei-
develdjes. Zo helpen we het Gelders landschap 
mooi te houden.
Tijdens de werkmomenten is er altijd een gezelli-
ge pauze met koffie en koek. Er is veel plezier te 
beleven aan het werken in de natuur!
Voor de extra dagdelen die gewerkt worden, 
ontvangt u op tijd de locatie per mail.
Werktijden zijn ‘s ochtends van 9.00/ 12.00 uur 
en ‘s middags van 13.30 / 16.00 uur.

Vleermuizen:

De vleermuizenwerkgroep houdt 
zich in de zomermaanden bezig met de organisa-
tie van wandelexcursies. De zomer is de periode 
waarin de vleermuizen bij het vallen van de avond 
actief worden. Met behulp van de bat-detector, 
die de door vleermuizen uitgezonden sonargelu-
iden kan waarnemen, gaan de daarvoor opgelei-
de gidsen samen met de deelnemers proberen 
de verschillende soorten te herkennen. Daar-
naast houdt de werkgroep zich in de gemeente 
Berkelland ook bezig met vleermuismeldingen. 
Inwoners die in of rond de woning “gevoelsmatig” 
last van vleermuizen hebben, worden bezocht. 
Tijdens dit huisbezoek wordt naar de verblijfplek 
gezocht, bij het uitvliegen de aantallen geteld en 
advies gegeven over wat de beste oplossing is 
voor zowel de huiseigenaar als de vleermuis.
Voor de actuele activiteiten van de werkgroep kan 
men de volgende sites raadplegen:
www.ivn.nl/oostachterhoek.nl of 
www.vleermuisdorp.nl.
Tevens is de werkgroep op zoek naar mensen die 
zich interesseren voor dit zoogdiertje en opgeleid 
willen worden tot vleermuisgids.

Wat doen we nog meer:

NGO Natuurgidsenopleiding

Dit jaar zal, alweer voor de 5e keer, een grote 
groep nieuwe cursisten de opleiding tot Na-
tuurgids afronden. De groep is enthousiast en 
staat te popelen om als gids aan het werk te 
gaan. Verschillende onderwerpen, zoals flora, 
fauna, maar ook milieutechnische aspecten 
en cultuurhistorische ontwikkelingen komen 
tijdens de 1½ jaar durende NatuurGidsenOplei-
ding aan de orde.
Wanneer alles volgens planning blijft lopen 
starten we in januari 2022 met de 6e NGO.
Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor al vast 
aanmelden via mailadres,
 ivn-oostachterhoek@kpnmail.nl 

Jeugd

Ook in 2020 verzorgen we weer samen met 
een aantal andere partijen het natuureducatie-
project ‘actief in het landschap’ voor de basis-
scholen binnen de gemeente Berkelland.

Wandelingen:
De werkgroep wandelingen is voor de meeste 
buitenstaanders de bekendste. Iedere 3e zondag 
van de maand is er in onze prachtige Achterhoek 
een leerzame natuurwandeling onder leiding 
van natuurgidsen. Deze wijzen op de dingen 
waar we normaal aan voorbijlopen en vertellen 
bijzonderheden over de omgeving. In januari is 
er een doorstapwandeling van ongeveer 12 km.
Voor wandelingen in de omgeving van Win-
terswijk wordt samengewerkt met de afdeling 
Oost-Achterhoek van de KNNV (Vereniging voor 
veldbiologie).
Halverwege of na afloop is er een koffiestop, 
midden in de natuur natuurlijk. 
Er kunnen ook wandelingen op aanvraag wor-
den verzorgd.

Thema-avonden:
De werkgroep organiseert in samenwerking met
de KNNV Oost-Achterhoek lezingen met interes-
sante sprekers over natuur, milieu en alles daar 
omheen. Voor 2020 zijn tien avonden gepland.
De thema-avonden zullen worden gehouden in
Aalten, Lichtenvoorde, Neede en Winterswijk.
Entreegeld: €5,- en voor IVN/KNNV-leden €3,-. Zie 
voor nadere informatie de weekbladen en
de website.
www.ivn.nl/oost-achterhoek/

Actief lid worden
Bent u geïnteresseerd in een cursus of het be-
geleiden van een activiteit of wilt u lekker aan 
het werk in de natuur dan kunt u altijd een 
keer meelopen of een kijkje nemen.

Wordt ook lid van IVN Oost-Achterhoek!
Met uw steun kunnen we nog meer mensen 
betrekken bij natuur, milieu en landschap in 
onze mooie Achterhoek. U kunt zich aanmel-
den via onze website.

Kijk voor alle actuele informatie op onze web-
site. 

www.ivn.nl/oost-achterhoek/

Plantenwerkgroep
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 tijdens de excursies ‘de 
flora’ mee te nemen zodat je aan het eind van 
de excursie in het veld zelf één of meer planten 
kunt determineren. Dit jaar gaan we intensie-
ver dan afgelopen seizoenen inventariseren en 
determineren. Let op, deelname alleen voor IVN- 
en KNNV leden en alleen na aanmelding (max. 
15 personen). 



Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Augustus

September

Oktober

November

Wo. 8 Thema-avond 
Mollen, woelmuizen en andere muizen.  
Spreker: Henriëtte van der Loo 
Aanvang: 20.00 uur Zonnebrinkkerk
Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
Entree €5,- Leden/donateurs  €3,-

Za. 11 Landschapsbeheer Wilgen knotten 
Aanvang: 9.00 uur 

Zo. 19 Wandeling  Doorstapwandeling
Neede-Haarlo  Via het oude spoor. 
Aanvang: 11.00 uur Natuurpark Kronenkamp 
Kronenkamp 14 7161 HE Neede
Ook aanmelden via : 0545-291109

Za. 8 Landschapsbeheer Wilgen knotten 
Aanvang: 9.00 uur 

Wo. 12 Thema-avond 
Natura 2000 en Beekvliet
Spreker: Dirk van den Brink 
Aanvang 20.00 uur  Natuurpark Kronenkamp
Kronenkamp 14 7161 HE Neede
Entree €5,- Leden/donateurs €3,-

Zo. 16 Wandeling Vogels en hun nesten 
Aanvang: 14.00 uur 7135KK Harreveld
Nicolaasweg  bij de brug over de veengoot

Wo. 11 Thema-avond
Wilde bijen en andere bestuivende insecten
Sprekers:Bas Kranen en Bennie Harbers. 
Aanvang: 20.00 uur Den Diek
Dijkstraat 30,  7131 DP, Lichtenvoorde
Entree €5,- Leden/donateurs €3,-

Za. 14 landschapsbeheer Wilgen knotten 
Aanvang: 9.00 uur

Zo.. 15 Wandeling
Ontluikend voorjaar in de wijk. 
Aanvang: 14.00 uur Natuurpark Kronenkamp
Kronenkamp 14 7161 HE Neede

Za. 4 Landschapsbeheer Onderhoud geologisch 
natuurpad Needse Berg 
Aanvang: 9.00 uur 
Picknickplaats Kerkhofweg, Neede

Wo. 8 Thema-avond Steenuilen
Spreker: Ronald van Harxen 
Aanvang: 20.00 uur Zonnebrinkkerk
Zonnebrink 61 7101 NB Winterswijk
Entree €5,- Leden/donateurs €3,- 

Za. 9 Plantenwerkgroep IVN/KNNV 
Inventariseren en determineren   
Aanvang:13.00 uur  Lievelde Parkeerterrein 
achter NS-station . 
Alleen voor leden vooraf aanmelden bij:
Fred Bos (KNNV) ff.bos@zonnet.nl tel. 06-10363012 of Jan 
Dirk Focker (IVN), jandirk@focker.eu tel. 06-54798164.

Wo. 13 Thema-avond De Koekoek
Spreker: Kevin Collins 
Aanvang: 20.00 uur Natuurpark Kronenkamp
Kronenkamp 14 7161 HE Neede
Entree €5,- Leden/donateurs €3,- 

Za. 11 Landschapsbeheer Start zomersnoei 
Aanvang: 9.00 uur 

Zo. 19 Wandeling ‘Bloeiende weelde’ 
Aanvang: 14.00 uur 
Lievelde Parkeerplaats Koolmansdijk

Za. 1 Plantenwerkgroep IVN/KNNV 
‘Heide‘ 
Aanvang: 13.00 uur Lievelde 
Gebiedje Brakerweg 
Start: Parkeerterrein achter NS-station 
Alleen voor leden vooraf aanmelden bij: 
Fred Bos (KNNV) ff.bos@zonnet.nl tel. 06-10363012 of Jan 
Dirk Focker (IVN), jandirk@focker.eu tel. 06-54798164. 

Zo. 16 Wandeling Heide, vroeger en nu
Aanvang: 14.00 uur  Lievelde 
Parkeerplaats achter NS-station

Wo. 14 Thema-avond Korstmossen
Spreker: Henk-Jan van de Kolk 
Aanvang: 20.00 uur Natuurpark Kronenkamp
Kronenkamp 14 7161 HE Neede
Entree €5,- Leden/donateurs €3,-

Za. 17 landschapsbeheer 
Start wintersnoei knotwilgen 
Aanvang: 9.00 uur 

Zo. 18 Wandeling Door de heideontginningen, 
nieuwe scholtenstijl en paddestoelen 
Aanvang: 14.00 uur Winterswijk-Ratum
Kruising Veldboomweg-Moezebrinkweg
Bij ANWB paddenstoel nr 72616-001

Za. 5 Plantenwerkgroep IVN/KNNV 
Inventariseren en determineren   
Aanvang: 13.00 uur Lievelde 
Parkeerterrein achter NS-station. 
Alleen voor leden vooraf aanmelden bij: 
Fred Bos (KNNV) ff.bos@zonnet.nl tel. 06-10363012 of Jan 
Dirk Focker (IVN), jandirk@focker.eu tel. 06-54798164.

Wo. 9 Thema-avond Paddenstoelen
Spreker: Klaske te Grootenhuis 
Aanvang: 20.00 uur Zonnebrinkkerk
Zonnebrink 61,  7101 NB Winterswijk

Za. 26 Landschapsbeheer 
Onderhoud geologisch natuurpad 
Aanvang: 9.00 uur

Zo. 27 Plantenwerkgroep IVN/KNNV 
Hoogveen 
Aanvang: 13.00 uur Winterswijk Wooldseveen 
Kuipersweg/Hijinkhoekweg. 
Alleen voor leden vooraf aanmelden bij: 
Fred Bos (KNNV) ff.bos@zonnet.nl tel. 06-10363012 of 
Jan Dirk Focker (IVN), jandirk@focker.eu tel. 06-54798164. 

Wo. 11 Thema-avond Nieuwe natuur op de 
Vennebulten
Spreker: Pim Leemreise.
Aanvang: 20.00 uur ‘t Romienendal
Aladnaweg 3 7122 RN Aalten
Entree €5,- Leden/donateurs €3,- 

Za. 14 landschapsbeheer 
Wilgen knotten 
Aanvang: 9.00 uur

Zo. 15 Wandeling Het altijd prachtige 
Winterswijk 
Aanvang: 14.00 uur Winterswijk-woold. 
Gosselinkweg 14  7108 BP Winterswijk

 Wo. 10 Thema-avond Vlinders
Spreker: Kars Veling 
Aanvang: 20.00 uur Den Diek
Dijkstraat 30, 7131 DP, Lichtenvoorde
Entree €5,- Leden/donateurs €3,-

Zo. 21 Wandeling Zomer in het bos. 
Aanvang: 14.00 uur Lichtenvoorde.
N18. Bij de Radstake afslaan de Landstraat in, 
loopt over in Veenweg en vervolgens Romienen-
diek Zie IVN bord.

Wo. 24 Wandeling Oude handelswegen. 
Over oude wegen en langs korenvelden. Met 
aandacht voor de verhalen over de “hessen-
kearls 
Aanvang:19.00 uur Aalten
Koningsweg/  Lichtenvoordesestraatweg 

Zo. 28 Plantenwerkgroep IVN/KNNV 
Pioniersvegetatie 
Aanvang: 13.00 uur  Neede Noordijkerveld Ben-
ninkdijk/Markveldsedijk   . 
Alleen voor leden vooraf aanmelden bij:               
Fred Bos (KNNV) ff.bos@zonnet.nl tel. 06-10363012 of 
Jan Dirk Focker (IVN), jandirk@focker.eu tel. 06-54798164.

Juli

December

Wo. 9 Thema-avond Geologie van de Achter-
hoek
Spreker: Nico Willems 
Aanvang 20.00 uur  Zonnebrinkkerk
Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
Entree €5,- Leden/donateurs €3,- 

Za. 12 landschapsbeheer 
Wilgen knotten 
Aanvang: 9.00 uur

Zo. 20 Wandeling Winterwandeling 
Aanvang: 14.00 uur Groenlo.
Parkeerplaats voetbalvelden.
Elshofweg 71 7141DH Groenlo. Zie IVN bord.

 
Check vooraf de IVN website en mail 

voor eventuele wijzigingen.
www.ivn.nl/afdeling/oost-achterhoek

Za. 18 Plantenwerkgroep IVN/KNNV 
Voorjaarsflora 
Aanvang:13.00 uur Winterswijk Het Masterveld     
Kossinkweg/Kremerweg. 
Alleen voor leden vooraf aanmelden bij: 
Fred Bos (KNNV) ff.bos@zonnet.nl tel. 06-10363012 of Jan 
Dirk Focker (IVN), jandirk@focker.eu tel. 06-54798164.

Zo. 19 Wandeling Waterleven 
Aanvang 14.00 uur 
Aalten Parkeerplaats Lage blik


