Thema-avonden:

Vleermuizen:

Plantenwerkgroep

De werkgroep organiseert in samenwerking met de
KNNV Oost-Achterhoek lezingen met interessante
sprekers over natuur en milieu. Voor 2022 zijn er
acht avonden gepland. De thema-avonden worden in
2022 gehouden in Winterswijk, Neede, Eibergen en
Aalten.
Entreegeld: €5,- voor IVN/KNNV-leden € 3
Houd rekening met de dan geldende Covid-19 maatregelen.
Zie voor nadere informatie de weekbladen en de
website

De vleermuizenwerkgroep houdt zich vooral in de
zomermaanden bezig met het organiseren van wandelexcursies. Tijdens zonsondergang worden de vleermuizen actief. Met behulp van een bat-detector gaan
we de door vleermuizen uitgezonden sonargeluiden
identificeren. De gidsen zullen samen met de deelnemers proberen de verschillende soorten te herkennen. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met
vleermuizenmeldingen in Oost Achterhoek. Inwoners
die in of rond de woning “gevoelsmatig” hinder van
vleermuizen hebben, worden bezocht. Tijdens dit
huisbezoek wordt er naar de verblijfplaats gezocht, bij
het uitvliegen de aantallen geteld en advies gegeven
over wat de beste oplossing is voor zowel de vleermuis als de huiseigenaar. Ook houdt de werkgroep
zich de laatste 2 jaar bezig met het inventariseren van
vleermuizen in de door ons opgehangen vleermuizenkasten in de regio.
Voor de actuele activiteiten van de werkgroep kan met
de volgende sites raadplegen:
www.vleermuizendorp.nl en www.ivn.nl/afdeling/
oost-achterhoek. Tevens is de werkgroep op zoek
naar mensen die zich interesseren voor de zoogdiertje
en willen deelnemen aan deze werkgroep. Voor info
kan men contact opnemen met de coördinator W.
Poortman

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. Ook dit jaar gaan we
weer inventariseren en determineren. Komend jaar
organiseert de werkgroep een plantencursus. Meer
informatie op de IVN-website. Let op, deelname
alleen voor IVN- en KNNV leden en alleen na aanmelding (max. 15 personen).

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.
Voor wandelingen in de omgeving van Winterswijk
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 worden
verzorgd.

NGO Natuurgidsenopleiding
In januari 2022 start de Natuur Gidsen Opleiding
(NGO), de 6e alweer.
Dit keer een grote groep, ± 30 Cursisten zijn de komende 1½ jaar druk bezig met deze cursus.
Wanneer alles volgens planning blijft lopen starten
we in 2025 met weer een volgende NGO. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor al vast aanmelden
via mailadres, ivn-oostachterhoek@kpnmail.nl. Ze
komen dan op een wachtlijst en krijgen t.z.t. vanzelf
bericht.

IVN Routes app
In 2020 is de eerste wandeling in Oost Achterhoek
in de IVN Routes app gezet. Dit vormde de start van
de werkgroep IVN Routes app, die als doel heeft om
meer wandelingen en fietstochten in ons gebied
aan deze app toe te voegen. De primaire doelgroep
voor deze wandelingen en fietstochten bestaat uit
recreanten en toeristen. Zij kunnen op een zelf gekozen moment de routes app gebruiken om kennis
te maken met ons prachtige gebied. De IVN Routes
app is te vinden in de Google Play Store en de Apple
App Store. Voor vragen en/of ideeën kunt u contact
opnemen met
Robert Schadd via robertschadd@outlook.com

Landschapsbeheer:
De werkgroep landschapsbeheer werkt één keer per
maand op een zaterdagochtend in de natuur. 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 verwijderen
van ongewenste bomenopslag uit heideveldjes. Zo
helpen we het Achterhoekse landschap mooi te houden.
Tijdens de werkmomenten is er altijd een gezellige
pauze met koffie en koek. Er is veel plezier te beleven
aan het werken in de natuur!
Voor de extra dagdelen die gewerkt worden, ontvangen de werkgroepleden op tijd de locatie per mail.

Actief lid worden
Bent u geïnteresseerd in een cursus of het begeleiden 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 aanmelden via
onze website.
Kijk voor alle actuele informatie op onze website.

www.ivn.nl/oost-achterhoek/

Jaarprogramma 2022
IVN Oost-Achterhoek

Januari

April

Juli

Za. 8 Landschapsbeheer Wilgen knotten
Aanvang: 9.00 uur
Werkgroep leden ontvangen de locatie via de mail.
Wo. 12 Thema-avond Korstmossen
Spreker: Henk-Jan van de Kolk
Aanvang: 20.00 uur Zonnebrinkkerk
Zonnebrink 61 7101NB Winterswijk
Zo. 16 Excursie Doorstapwandeling
aanvang: 11.00 uur Parkeerplaats Cafe Hassink GL
Rutgersweg 41 Noordijk Neede

Za. 2 Landschapsbeheer Onderhoud Geologisch
Natuurpad Needse Berg
Aanvang: 9.00 uur
Verzamelplaats: Picknickbank Kerkhofweg Neede
Wo. 13 Thema-avond Steenuilen
Spreker: Ronald van Harxen
Aanvang: 20.00 uur Zonnebrinkkerk
Zonnebrink 61 7101NB Winterswijk
Zo. 17 Excursie Ontluikend voorjaar
Aanvang:14.00 uur Ratumseweg Winterswijk na
kruising Hesselinkweg bij de brug

Zo. 3 Plantenwerkgroep IVN/KNNV
Natuurontwikkeling heischrale graslanden, kleine
zeggenmoeras.
13.30 uur tot 16.30 uur Aaltense Goor Verzamelplaats: P Radstake, N18 Varsseveld.

Zo. 24 Plantenwerkgroep IVN/KNNV Voorjaarsflora
10.00 uur tot 17.00 uur Bosjes Ahaus Per auto verzamelen bij de Storm
Haitsma Mullerweg 11 Winterswijk

Zo. 17 Excursie Vlinders
Aanvang:14.00 uur De Kunnerij, Zieuwent bij de
brug over de Baakse beek

Deelname alleen voor leden IVN-KNNV (max. 15 personen).
Vooraf aanmelden bij: T.Croese per app of sms naar tel.
06-14063024

Mei
Zo. 8 Plantenwerkgroep IVN/KNNV Inventariseren
en determineren
13.30 uur tot16.00 uur Steengroeve, Heksenbos
Willinks Weust en omgeving.
Verzamelplaats Steengroeve
Steengroeveweg Winterswijk

Deelname alleen voor leden IVN-KNNV (max. 15 personen).
Vooraf aanmelden bij: T.Croese per app of sms naar tel.
06-14063024

Za. 9 Landschapsbeheer Start Zomersnoei
knotwilgen
Aanvang: 9.00 uur
Werkgroep leden ontvangen de locatie via de mail

Zo. 31 Plantenwerkgroep IVN/KNNV
Pioniersvegetatie
13.30 uur tot 16.30 uur Needse Achterveld.
Verzamelplaats: Fondsche brug Lochuizen vanaf N824
Oude Deldenseweg nabij splitsing met Achterveldweg
Deelname alleen voor leden IVN-KNNV (max. 15 personen).
Vooraf aanmelden bij: T.Croese per app of sms naar tel.
06-14063024

Wo. 9 Thema-avond De Tao van het landschap, een
andere natuurbeleving
Spreker: Eric Brinckmann
Aanvang: 20.00 uur Natuurpark Kronenkamp
Kronenkamp 14 7161HE Neede
Za. 12 Landschapsbeheer Wilgen knotten
Aanvang: 9.00 uur
Werkgroep leden ontvangen de locatie via de mail
Zo. 20 Excursie Cultuurhistorie
Aanvang:14.00 uur Parkeerplaats Strandbad/
Bleekweide Winterswijk

Maart
Wo. 9 Thema-avond Natuurlijk en natuurrijk
tuinieren
Spreker: Hans te Loo
Aanvang: 20.00 uur De Huve
Grotestraat 52 7151 BD Eibergen
Za. 12 Landschapsbeheer Wilgen knotten
aanvang: 9.00 uur
Werkgroep leden ontvangen de locatie via de mail
Zo. 20 Excursie Vogels
Aanvang:14.00 uur Vennebulten, N18 richting
Varsseveld tegenover Radstake (bij stoplichten}
linksaf volg IVN-borden

Zo. 15 Excursie Wandelen langs de Slinge
Aanvang: 14.00 uur Weg Ruurlo-Groenlo
tegenover café De Duif. Volg de IVN-borden.
s,v.p niet bij café parkeren

Wo. 8 Thema-avond Vlinders
Spreker: Kars Veling
Aanvang: 20.00 uur Zonnebrinkkerk
Zonnebrink 61 7101NB Winterswijk
Zo. 12 Plantenwerkgroep IVN/KNNV
Orchideeënrijke natuurontwikkeling bij de Baakse
beek
13.30 uur tot16.30 uur KoffieSköpke Olde Maot Verzamelplaats: Oude Maat 2 Zieuwent
Deelname alleen voor leden IVN-KNNV (max. 15 personen).
Vooraf aanmelden bij: T.Croese per app of sms naar tel.
06-14063024

Zo. 19 Excursie Uitkijken over het Venn
Aanvang: 14.00 uur
Parkeerplaats voorbij(!) Barockkirche in Zwilbrock
(Dtsl.)
Wo. 22 Excursie Midzomernacht-wandeling
Aanvang: 19.00 uur Informatie via IVN-website

Oktober
Wo. 12 Thema-avond Nieuwe natuur op de Vennebulten en in het Aaltense Goor
Spreker: Pim Leemreise
Aanvang: 20.00 uur ’t Romienendal
Aladnaweg 3 7122RN Aalten
Za.15 Landschapsbeheer Start Wintersnoei
knotwilgen
Aanvang: 9.00 uur
Werkgroep leden ontvangen de locatie via de mail
Zo. 16 Excursie Door het oude hoevenlandschap
Aanvang:14.00 uur Haart (Aalten).
Hoek Boomkampweg-Blekkinghofweg

Wo. 9 Thema-avond Geologie
Planten en dieren schrijven geen boeken
Spreker: Nico Willems
Aanvang: 20.00 uur Zonnebrinkkerk
Zonnebrink 61 7101NB Winterswijk
Za. 12 Landschapsbeheer Wilgen knotten
Aanvang: 9.00 uur
Werkgroep leden ontvangen de locatie via de mail

Wo. 11 Thema-avond De koekoek
Spreker: Kevin Collins
Aanvang: 20.00 uur Natuurpark Kronenkamp
Kronenkamp 14 7161HE Neede

Juni

Deelname alleen voor leden IVN-KNNV (max. 15 personen).
Vooraf aanmelden bij: T.Croese per app of sms naar tel.
06-14063024

November

Deelname alleen voor leden IVN-KNNV (max. 15 personen).
Vooraf aanmelden bij: T.Croese per app of sms naar tel.
06-14063024

Februari

Zo. 25 Plantenwerkgroep IVN/KNNV Inventariseren
en determineren
Aanvang:13.30 uur tot 16.30 uur
Borkense Baan en Nonnenven
Verzamelplaats Blankersweg in de bocht bij houten
hek van Geldersch Landschap.

Zo. 20 Excursie Wandelen in de herfst
Aanvang:14.00 uur Parkeerplaats Dennenweg,
Haarlo

December
Augustus
Zo 21 Plantenwerkgroep IVN/KNNV
Heischraalgrasland en venvegetatie
13.30 uur tot 17.30 uur Heidehoekse vloed. Verzamelplaats Boldijk 6, Halle
Deelname alleen voor leden IVN-KNNV (max. 15 personen).
Vooraf aanmelden bij: T.Croese per app of sms naar tel.
06-14063024

September
Zo. 18 Excursie Op zoek naar de klokjesgentiaan
Aanvang:14.00 uur Visschemorsdijk, Neede,
parkeerplaats na de brug over de Buurserbeek
Za. 24 Landschapsbeheer
Onderhoud Geologisch Natuurpad Needse Berg
Aanvang: 9.00 uur
Verzamelplaats: Picknickbank Kerkhofweg Neede

Za. 10 Landschapsbeheer Wilgen knotten
Aanvang: 9.00 uur
Werkgroep leden ontvangen de locatie via de mail
Zo. 18 Excursie Winterwandeling
Aanvang:14.00 uur Parkeerplaats De Waareise aan
de Waareise in Zieuwent

Check vooraf de IVN website en mail
voor eventuele wijzigingen.
www.ivn.nl/afdeling/oost-achterhoek

