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Waar staat het IVN voor? 
-Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te  
 betrekken bij natuur, milieu en landschap.  
-Wij concentreren ons op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit 
  van de natuur.  
-Het middel om dat te bereiken is natuureducatie en duurzaamheid.  
-Hiervoor wordt samengewerkt binnen een landelijk netwerk van vrijwilligers  
 en beroepskrachten.  
 

 

  

 

Van de Redactie 



 

 

Plaatsing Huiszwaluwentil Elzenerbeek 

Hij staat, de huiszwaluwentil bij de Elzenerbeek. Begin mei met een aantal vrijwilligers en steun 
van Staatsbosbeheer en de gemeente Rijssen-Holten, de paal + kap op z'n plek gezet. Door de 
inzet van de shovel, met als machinist Gerrit Langkamp, was het gat graven voor de betonnen 
plaat en het plaatsen van de paal en til een fluitje van een cent. De paal werd met waterkracht 
door Arie Peters van Staatsbosbeheer de grond ingespoten. Toen de kap er op en daarna kon het 
afwerken beginnen. Onder de kap zijn een aantal voorgevormde nesten vastgeplakt. Sommige 
nesten zijn half afgewerkt zodat het de bedoeling is dat de huiszwaluw dit nest zelf verder 
afbouwt. De locatie van de til moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er in een 
straal van 300 meter water zijn, modder, en agrarische activiteiten. De zwaluw is hier erg secuur 
in. In de kap werd een klein speakertje geplaatst die elk uur, vanaf 06.30 uur een paar minuten 
lang huiszwaluwgeluiden afspeelt. Dit geluid is voor ons als mensen bijna niet hoorbaar dus geen 
geluidsoverlast voor de buurt. Daarna werd de timer, die voor het afspelen zorgt, geplaatst, 
alsmede een klein zonnepaneeltje voor de stroomvoorziening. Tijdens de werkzaamheden vlogen 
de eerste huiszwaluwen al rond, dat is een goed teken. Nu maar afwachten wanneer de eerste 
bewoners zich melden. Meer informatie over de zwaluwen en dan met name de Huiszwaluw, vindt 
u hier. https://www.vogelbescherming.nl/.../voge.../vogel/huiszwaluw 

Op de een na laatste foto zie je het aantal tils dat geplaatst is in Nederland, en dat zijn er zo'n 
250. 

  

 



 

 

  
 

 



 

 

  
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

Locaties in Nederland waar een Huiszwaluwentil staat. 
 

  

  



 

 

Het eindresultaat: de paal, de til, het zonnepaneel en het kastje met de apparatuur. 
Zoals je ziet zijn deze nesten geplaatst en het is de bedoeling dat de Huiszwaluw de lege 

ruimtes zelf opvult met eigengemaakte nesten. 

 

Wim Baan 



 

 

Komende activiteiten: 

Zaterdag 9 + 16 juli: Nachtzwaluwenexcursie 

Op zaterdag 9 en 16 juli wordt er weer de Nachtzwaluwenexcursie gehouden. 
Onder leiding van de deskundige gids, Herman Bruggink, wordt er een bezoek gebracht aan 
de Borkeld, en dan met name de plek waar de nachtzwaluw verblijft. 

 

Uiteraard hopen we de Nachtzwaluw te zien, maar ook vooral om te horen. 
Verzamelen om 20.45 uur op de parkeerplaats van de dagcamping op de Borkeld, waarna we 
ons om 21.00 uur naar de locatie begeven. 
Maximaal aantal deelnemers is 15, en opgave voor deelname is verplicht op emailadres: 
ivn.rijssenenter@gmail.com 

IVN-leden kunnen gratis mee en niet leden betalen € 3,00 p.p 

 



 

 

Slootjesdag op zaterdag 18 juni: 

Na heel wat succesvolle voorgaande edities, organiseert het IVN Rijssen-Enter dit voorjaar opnieuw 
een mooie activiteit in de natuur. Wij gaan slootjesvissen! Helaas niet in de bekende kikkerpoel van 
Staatsbosbeheer in Rijssen. We hebben dit keer een vergunning om op een prachtige nieuwe locatie 
te vissen op zo’n 20 minuten rijden vanaf Rijssen. Daar vindt op zaterdag 18 juni Slootjesdag plaats 
bij een meer met kikkerpoel waar je allerlei waterdiertjes kunt vangen. Het is een prachtig gebied 
met veel watervogels. Als jij op de basisschool zit en graag buiten bezig bent, is dit zeker een 
activiteit voor jou!   

 

Welk dier kan schaatsen in de zomer? Wie zwemt er altijd op zijn rug? Je komt erachter tijdens 
Slootjesdag. Wanneer je aankomt, krijg je uitleg en ga je met je ouders of vriendjes/vriendinnen aan 
de slag. Gewapend met een netje en loeppotje ga je lekker in de sloot op zoek naar kikkertjes, 
insecten en ‘watermonsters’.  Op een zoekkaart kun je zelf uitpluizen wat je gevangen hebt. Misschien 
lukt het wel om een bloedzuiger te vangen! Er zijn natuurlijk een paar echte kenners bij die je alles 
over de waterdiertjes kunnen vertellen. We zorgen voor drinken met wat lekkers; en uiteraard voor 
schepnetjes en loeppotjes, maar die mag je zelf natuurlijk ook meenemen. Heb je zin om te komen, 
geef je dan op. Er kunnen een beperkt aantal kids mee doen dit keer!! 

  
 



 

 

Even alle informatie op een rij. Slootjesdag vindt plaats op zaterdag 18 juni van 9.30 tot 
12.30. De kinderen vissen in kleine groepjes onder begeleiding van de eigen 
ouders/verzorgers. Je kunt met broertjes/zusjes of vriendjes/vriendinnetjes zelf een 
groepje opgeven. Oudere kinderen (vanaf groep 7) kunnen zelfstandig komen, maar de 
verantwoording ligt bij ouders. 

De mensen van het IVN zijn aanwezig vanaf half 10 
tot ongeveer half 1. 

Als je je opgeeft krijg je een mail met de locatie en 
extra informatie toegestuurd.  

 

Opgave bij Wim van Wingerden via email: 
ivnkidsrijssen@gmail.com of telefoon: 0548 518664 

/ 06 26301544.  

Bij opgave vermeld je even je naam en je leeftijd en een telefoonnummer.  

We vragen een eigen bijdrage van €2,00. 

IVN Rijssen-Enter 

De bijgevoegde afbeeldingen zijn rechtenvrij. 

 



 

 

Informatieboerderij ’n Witten op de Borkeld 

Bij de dagcamping op de Borkeld, staat de Informatieboerderij ’n Witten. 

 

 
In de boerderij is een permanente tentoonstelling aanwezig die het ontstaan van het gebied 
de Borkeld weergeeft. 
Elke zaterdag- en zondagmiddag in de periode 1 mei t/m 31 okt, is de boerderij geopend voor 
het publiek van 14.00 – 17.00 uur. 
Er is dan een vrijwilliger aanwezig die u meer kan vertellen over de boerderij en het 
natuurgebied de Borkeld. 
Rondom de boerderij ligt een prachtige heemtuin die onderhouden wordt een enthousiaste 
groep vrijwilligers die elke woensdagmorgen hier aan het werk zijn. 

  
 

  



 

 

In deze tuin vindt u de prachtigste bloemen, met liefde verzorgd door de tuingroep. 

  
 

  
 

 
 



 

 

Achter de boerderij ligt een mooie stenentuin met zwerfstenen die ooit door de laatste 
ijstijd in Twente zijn achtergebleven. 

 
 

 

Mocht u interesse hebben om als gastheer of gastvrouw te willen optreden op één van deze 
middagen of wilt u deelnemen aan de tuinwerkgroep? 
Mail dan naar ivn.rijssenenter@gmail.com voor meer informatie. 

 

Wim Baan 


