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Van de voorzitter
Geachte lezer,
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we de intocht
van Sinterklaas achter de rug. Voor de jongsten onder ons is dit weer een spannende periode.
IVN kan terug kijken op een drukke tijd voor menigeen, er is weer veel werk verzet o.a. In de diverse terreintjes zoals het ivnetje en in de vlindertuin. Vooral
merken wij dat in de vlindertuin veel opslag ontstaat
door de Elsen die er langs geplant zijn. Dit is een
bewijs dat de natuur niet stilstaat en er soms door
menselijke invloed maatregelen genomen moeten
worden. Ook dit jaar is weer voorbij gevlogen.
Namens het bestuur wens ik u allen alvast prettige
feestdagen en een voorspoedig en een gezond 2018
toe.
Hans Langkamp

Colofon 		
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Het IVN, Vereniging voor natuur- en milieueducatie is een
vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft
naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu.
Verspreid over Nederland heeft het IVN ruim 180 afdelingen. Meer dan 16.000 leden zetten zich actief in voor
natuur en milieu door middel van allerlei voorlichtende
en educatieve activiteiten. “Buitenblad” is een periodieke
uitgave van de afdeling Diepenheim en wordt gratis verspreid aan leden van de afdeling Diepenheim alsmede
een aantal belanghebbenden.
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Onderhoud vlindertuin
Na een jaar met veel (bloeiende) planten kwam in
het najaar weer het jaarlijkse onderhoud te beginnen
met het boompjes trekken op 10 september. Er werd
ijverig gewerkt, maar met 8 vrijwilligers en heel veel
opslag van elzen, wilgen en berkjes kon maar een
beperkt deel gedaan worden, Daarom werd besloten om nog twee zaterdagen boompjes te gaan trekken. We konden de aanhanger van het Landschap
Overijssel die voor de werkdag in het IVnNetje op 7
oktober werd opgehaald houden tot en met de natuurwerkdag van 4 november. Op 14 en 21 oktober
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gingen we met resp. 10 en 6 vrijwilligers aan de slag.
Op 14 oktober was het prachtig weer, de koffie was
die keer bij de familie Ordelmans aan de Hazendammerweg waarvoor onze dank. Helaas was het een
week later druilerig weer, maar na de koffie nu weer
van Riekie was het een beetje beter en zijn we toch
tot de middag doorgegaan, we hadden toen het vlindertuingedeelte klaar, op het andere deel (het eilandje) zijn ze afgemaaid, met de natuurwerkdag hebben nog een aantal vrijwilligers de niet afgemaaide
boompjes opgetrokken en doordat er door de andere
vrijwilligers het maaisel afgevoerd hebben lag ook de
vlindertuin er weer goed bij voor de winter.
Henk Meutstege

Marjan Haveman interviewt ... Henk Jan Kempers
In gesprek met Henk Jan Kempers,
de nieuwe IVN secretaris
Zo’n zeven jaar woont Henk Jan Kempers nu in
Diepenheim. Samen met Heleen woont hij in een
huis met een weids uitzicht door grote ramen en een
ruime tuin waarin veel te zien is: een broeikas, een
overkapping, bomen, planten, bloemen en een door
hemzelf gemaakt kunstwerk van wilgentenen. Henk
Jan groeide op in Enschede en woonde o.a. in de
buurt van de Holterhof. Dit ligt afgelegen en midden
in het Aamsveen. Samen met zijn neef struinde hij
er graag rond, soms tot in Duitsland toe. Specifieke
kennis van planten en dieren heeft hij niet ontwikkeld, maar hij geniet van alles wat de natuur te bieden
heeft. Hoewel hij van huis uit Nederlands Hervormd
is opgevoed, ging hij naar het Katholieke Voortgezet
Onderwijs, zeker niet gebruikelijk in die tijd, en lang
niet altijd eenvoudig, maar die school lag het dichtst
in de buurt. Vervolgens ging hij naar de Koninklijke
Militaire Academie (KMA) in Breda. Het vele oefenen
buiten trok hem het meest. Toen de dienstplicht werd
opgeschort en Nederland besloot tot een beroepsleger
miste Henk Jan de brede maatschappelijke deelname en nam hij afscheid van het leger. Hij volgde
een informatica opleiding, maar toen in 1990 in deze
branche de klad kwam koos hij voor een omscholing naar kwaliteitszorg (procesmatig en milieubelangen). In deze vooral commerciële wereld voelde hij
zich echter ook niet thuis. Inmiddels maakte hij deel
uit van de vrijwillige politie. Daar kreeg hij het advies
om er zijn beroep van te maken en hij ging naar de
Politieschool in Lochem. Met milieu als specialisatie
werd hij eerst in Brummen en later in Eerbeek geplaatst . Daar werkte hij samen met boswachters en
kreeg hij te maken met milieuwetgeving binnen bedrijven. Met veel familie in het oosten van het land
bleef Twente trekken, zodat Henk Jan eerst in Goor
en nu in Enschede recherchewerk doet.
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Henk Jan houdt veel van honden en heeft 11 jaar
een bouvier gehad, die hij uit het asiel haalde. Hij
vindt dat je zo’n huisgenoot voldoende aandacht
moet geven. Als hij meer vrije tijd krijgt komt er vast
en zeker weer een viervoeter in zijn leven. Fotograferen heeft hij zichzelf aangeleerd en hij deed dit vrij
fanatiek. Samen met collega’s en op vakanties heeft
hij heel wat plaatjes geschoten. In deze fase van zijn
leven probeert hij zonder camera meer in het nu te
zijn. Een paar dagen alleen in de natuur zijn vindt hij
fantastisch. In het directe contact met de omgeving
komt hij tot rust en hij kan ook erg genieten van tvprogramma’s over bushcraft met mensen die zichzelf

kunnen redden in natuurlijke omstandigheden.
Henk Jan is namens IVN lid van de werkgroep “Hof
voor de steenuil”. Dit is een project in de gemeente
Hof van Twente, waarbij de steenuil als soort is geadopteerd. In dit project werken de gemeente Hof
van Twente, Landschap Overijssel, IVN Diepenheim,
IVN Markelo, de stichting Hofvogels en OBS Heeckeren uit Goor samen. Hij geniet van de aanwezige
kennis binnen de groep over de habitat en het gedijen van deze kleine uilensoort. Als lid van de werkgroep is zijn liefde voor deze vogelsoort gegroeid. De
IVN-poot “duurzaamheid” vindt Henk Jan bijzonder
waardevol. In zijn omgeving ziet hij veel mensen die
vervreemd raken van de natuur en dat vindt hij jammer. Hij heeft veel workshops gevolgd waarin oude
ambachten onderwezen worden. Bijvoorbeeld manden vlechten, leerlooien en koken met ingrediënten
uit de natuur. Ontwikkelingen binnen de natuur begrijpen en waar nodig bewaken vindt hij erg belangrijk. Terug naar de basis met behoud van het goede.
Als secretaris van een bloeiende IVN met veel actieve leden wil hij zijn steentje bijdragen aan een toekomstbestendige club. Vanaf deze plek wensen we
hem daarbij veel succes!
Marjan Haveman, interviewer (April 2017)
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Nieuwjaarswandeling
Voor zondag 8 januari 2017 had IVN afd. Diepenheim weer een prachtige wandeling uitgezet. Dit keer was het
doel de Gorsselse Heide en was onder leiding van Harrie Alberts. Hij wist veel van dit gebied, want hij had meegedacht over de realisatie van dit gebied, samen met waterschappen, provincie en buurtbewoners.
Om 14.00 uur vertrokken wij met 21 personen per auto naar het startpunt van de wandeling aan de Elzerdijk in
Joppe. Harrie ging ons voor via allerlei B-weggetjes, zodat wij onderweg ook nog konden genieten van de mooie
omgeving. Via een nog bevroren pad kwamen we al gauw bij een plek waar vroeger een boerderijtje heeft gestaan. Alleen de overblijfselen van een beukenhaag waren in de vorm van enkele oude, mooie beuken nog aanwezig. Hier waren ook enkele akkertjes in ere hersteld, waar ’s zomers o.a. spelt en spurrie werden verbouwd.
Even verder gingen we over smalle, drassige paadjes, die ook soms wat glibberig waren. Het was dus uitkijken
geblazen. Op wat lager gelegen plekken was er nog gagel te zien. En er groeien verschillende soorten heide.
Ook was er een stukje waar in mei de orchideeën bloeien. Dus een aanrader om tegen die tijd terug te komen.
Al gauw kwamen we op een groot terrein, dat vroeger diende als militair oefenterrein. In de verte zagen we een
groene “berg”, dat in die tijd als kogelvanger diende. Verderop was een 2 meter hoge heuvel aangelegd als uitkijkpunt voor koningin Wilhelmina, toen zij op bezoek kwam bij de militairen. Zo had zij een mooi overzicht over
het terrein. Deze heuvel was nu begroeid met struikgewas. Een eindje verder was een muur die aan één zijde
overhelde. Achter deze muur moesten de soldaten tijdens oefeningen met explosieven wachten op commando’s
van hoger hand. Deze kregen ze via de telefoon, waarvan de aansluiting aan de muur was bevestigd. Harrie wist
hier veel over te vertellen, daar hij vroeger zelf ook aan diverse oefeningen had deelgenomen. Over sommige
plekken van het terrein hing een laag mist. Volgens Harrie is het terrein daar laag en nat. Na een fijne wandeling
kwamen we weer bij de auto’s. Daar werden we uitgenodigd om ter afsluiting bij café-restaurant De Aanleg in
Almen gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken. Natuurlijk werd daar graag gebruik van gemaakt. Hans
Langkamp bedankte Harrie voor zijn begeleiding van deze wandeling en de aanwezige dames en heren voor
hun deelname aan deze wandeling.
Het was een fijne, leerzame wandeling.
Henk en Hanke Hilferink

IVN wandeling in het Vitens waterwingebied in Noordijk
We zijn gestart bij het informatiebord en hebben langs de plas een aantal hier voorkomende planten bekeken Zo
neem ik er een paar uit: de vlasleeuwebek, grote muur, grote pimpernel De bladeren, bloemen en bloemknopjes
hiervan zijn eetbaar. De geneeskrachtige werking van de grote pimpernel wordt toegepast bij: brandwonden,
dysenterie en insectenbeten. De grote pimpernel is een waardplant voor het pimpernelblauwtje. De bijzondere
levenswijze van het pimpernelblauwtje:
A. De vlinders vliegen tussen begin juli en half augustus in een generatie.
B. In juli-aug. Zet het vrouwtje van het pimpernelblauwtje haar eitjes af op de jonge bloemknopjes.
C. De jonge rupsen eten nadat ze uit de eitjes zijn gekomen van de bloemknopjes van de pimpernel.
D. Na drie van vier weken, begin september, laten ze zich uit de plant vallen en hopen te worden meegenomen
door moerassteekmieren.
E. De mieren nemen de rups mee naar het mierennest onder de grond.
F. De hele winter verblijft de rups in het mierennest en leeft van het broed van de mieren. In ruil daarvoor likken
de mieren van een zoete stof die de rups uitstoot.
G. In juni verpopt de rups in het mierennest en na ongeveer vier weken, in juli komt de vlinder tevoorschijn.
De wolfsmelk, vogelwikke, de pastinaak (een vergeten groente) waarvan de bloemschermen veel zweefvliegen
aantrekken. De ratelaar heeft haar naam te danken aan het rammelende zaad en ze is een half parasiet omdat
ze voor haar bestaan groeit op de wortels van gras. Iets verderop langs ons pad zagen we grasmuur, dagkoekoeksbloem, wilde marjolein, duizendguldenkruid (hele fijne roze bloempjes). Het bos ingaande, gaan we even
over naar de paddenstoelen, waaronder de russula de roodbruine slanke amaniet de heksenboleet. Een stukje
heidegebied met :de kleine waternavel, de stekelbrem en de klokjesgentiaan, vervolgen ons pad, het bos uitlopende langs de andere kant van de plas hebben we de adelaarsvaren, de lisdodde, en een mooie rand met
engelwortel leidt ons weer naar het startpunt. De vlinders die we tijdens ons verblijf van zo’n dik twee uur in dit
gebied ontmoetten waren het bruin zandoogje, het koolwitje, de citroenvlinder.
We waren met 16 belangstellenden. Een mooie informatieve middag en gezellig kuieren in de natuur.
Ria Varenhorst
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Nachtegalenwandeling
Het was een windstille avond op 12 mei. De dreigende wolkenlucht beloofde geen mooie zonsondergang en de
volle maan kreeg geen kans zijn licht te laten schijnen. Maar de rust in de natuur was een ideale gelegenheid
om naar de nachtegaal te luisteren. Op het Looiersplantsoen verzamelt, vertelde IVN gids Chris Koens over
de schuwe vogel met zijn prachtige zang en sloot zijn
introductie af met een mooi gedicht om het gezelschap
in de juiste stemming te brengen. Met de auto ging het
richting Delden naar de bossige ruigten, want daar houdt
de nachtegaal van. We liepen in stilte, af en toe fluisterend en met gespitste oren om het geluid van de nachtegaal te lokaliseren. Af en toe hoorden we iets in de verte,
maar de mooie jubel bleef uit. Ondertussen hoorden we
genoeg ander vogelgezang en genoten van een ree in
het veld.
De nachtegaal liet zich niet goed horen, maar van opgeven was geen sprake. Dus werd er nog een poging ondernomen. Op naar een ander gebiedje met struikgewas
onder de spoorbrug door, die over het kanaal gaat. En
daar hoorden we de nachtegaal, wel tamelijk op afstand,
maar het was een genot. Jac. P. Thijsse beschrijft de virtuositeit van de nachtegaal als volgt: hij kan hoger zingen dan een sijsje, lager dan een merel, sneller dan een
goudhaantje en tonen voortbrengen, die langer dan 2 sec. aanhouden. Pianissimo en forto, hij kan het allemaal.
Het zijn tirades van korte duur, maar wel kan hij onafgebroken achtereen zingen. Wij moesten het doen met
eenvoudiger klanken, maar hebben genoten van wat we hoorden. Het was reeds donker, toen we bij de auto’s
terugkwamen, bedankten de gids en keerden tevreden huiswaarts.
Greet Jüngeling
IVN zomerwandeling
Woensdagmiddag 2 augustus was er een wandeling van het IVN in Diepenheim. In totaal namen 18 mensen
deel aan deze wandeling. Onder leiding van Harrie Alberts werd er gewandeld in het Westerflier en een klein
deel Hogelaar. Harrie vertelde op een boeiende manier over de ontwikkeling van het landschap vanaf begin
vorige eeuw tot heden. Cultuur, landbouw...  Ook hoe nu weer geprobeerd wordt kleine delen van het landschap
toch weer aan de natuur te geven. Rond Diepenheim is toch veel bewaard gebleven door de aanwezigheid van
de landgoederen. En kent u de schepping van het graan van de duivel....? Dat lukte niet echt, gevolg een duivelsbeet. Wilt u meer weten...., dan de volgende keer.
Jan Boink
Zomerfietstocht
Op zondag 20 augustus hebben we onder begeleiding van gidsen van IVN afdeling Diepenheim een mooie
fietstocht gemaakt over de Borkeld. Om 11.00 waren er 10 fietsers verzameld onder de Platanen en kon de
tocht beginnen. Onderweg kregen we nog interessante informatie over leemkuilen, blauwe klei en stenen en
over de boombeplanting. Op de Borkeld hebben we geluncht bij de schaapskooi en ook daar kregen we van de
herder, interessante informatie over zijn werkzaamheden. Nadat we de kudde bekeken hadden ging de tocht
over de Borkeld verder, langs de schitterend bloeiende heide. Een korte regenbui hebben we onder de bomen
afgewacht en daarna zijn we via Markelo en Goor terug gefietst naar Diepenheim. Daar hebben we de tocht gezamenlijk afgesloten op een terras onder het genot van een drankje met op de achtergrond muziek van diverse
optredende artiesten. Het was een geslaagde dag.
Met dank, Marlies Vis

5

IVN voorjaarswandeling Weldam
Over de onbekende reus en andere wetenswaardigheden verteld door Harrie Alberts en Hans Langkamp.
Met een groep van zo’n 25 geïnteresseerden hoorden
we van onze deskundige gids Harrie Alberts - in een notendop - allerlei interessante weetjes over het kasteel
Weldam, haar historie en omgeving. De geschiedenis
van het Weldam gaat terug tot 1380 toen het voor het
eerst beschreven werd. Het kasteel is genoemd naar
één van de dammen in deze omgeving die in de Regge
aangelegd werden om de waterstand en het vervoer over
de rivier te regelen. De vele kastelen en havezaten en
familienamen danken er hun naam aan zoals: Weldam,
Wegdam, Koedam. De huidige eigenaar van het Weldam, Graaf Alfred Solms zu Sonnewalde en zijn familie
stellen zich als taak het mooie bezit zo goed mogelijk te beheren en aan de volgende generatie door te geven.
De eerste grote boom die uitleg vroeg, was de Metasequoia Glyptostroboides de enige soort die overgebleven
is van de Metasequoia. Men dacht dat deze 60 miljoen jaar oude fossiele boom uitgestorven was, zo vertelde
Harrie. Maar in de veertiger jaren van de vorige eeuw vond men in een kloof in China nog een paar exemplaren
van deze boom, waarvan de naalden afvielen in de winterperiode zoals we dat van de lariks kennen. Men heeft
toen bij een tweede expeditie zaden en stekken meegenomen en deze over de wereld verdeeld. Nu verrijst één
van die stekken van deze gigant op het landgoed Weldam. De volgende boom die op het landgoed aandacht
vroeg was de haagbeuk. Ogenschijnlijk een wat wild aandoend exemplaar maar die toch ontzag inboezemt door
zijn hardheid en taaiheid. Door zijn eigenschappen werden er assen voor wagens van gemaakt. Maar het was
een zeer moeilijk te bewerken houtsoort en doet niet onder voor het beste hardhout.
Ook bomen gaan dood en een zgn. boomlijk was de omgevallen boom begroeid met mos en vol met leven als
schimmels en insecten die er het nodige uithalen en zo weer voeding en mineralen aan de bodem teruggeven.
De zieke bomen zoals de paardenkastanje kregen aandacht van Harrie, want iedereen kent wel de ziekte die
deze bomen kwelt, waardoor het blad vroegtijdig verkleurt en van de boom valt. Waar het blad aan de stam zit
is de steel hoefvormig, vandaar de naam paardenkastanje. De virusziekte van deze boom wordt ook bij anderen bomen gezien, zoals de es en de iep en wordt veroorzaakt door virus/schimmel en micro-organismen. De
natuurlijke omgeving/biotoop is van belang voor de soorten en dat wordt nu alom beseft. De organisaties als
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer etc. letten meer op de bomen die de omgeving en het cultuurlandschap
horen en dus minder op exoten.
Het lente- en zomerklokje ontsnapten niet aan de aandacht. Kent u het verschil? Het lenteklokje is wat zuiniger
met één klokje, maar het zomerklokje heeft er meerdere. Een blauwtje trok de aandacht: een scillia of sterhyacint. Harrie trok een plantje uit de grond ….fluitenkruid en behoort tot dezelfde familie als kervel, dat we allemaal
kennen van de kruudmoes. Bij een ander plantje wreef hij langs de wortels tot er kleine knobbeltjes of speentjes
tevoorschijn kwamen: speenkruid. Die werden volgens Harrie gebruikt tegen aambeien. We dachten dat we in
een programma van “Mien uut Zalk” terecht gekomen waren, maar Harrie maakte duidelijk dat de geneesmiddelen vroeger uit de natuur gehaald werden. Heel normaal! Maar sommige mengsels waren giftig, maar dat wist
men en men compenseerde dat door te verdunnen.
Toen we bij een lager gelegen deel van het Weldam aankwamen, bleek dat het overstromingsgebied van het oude gedeelte
van de Poelsbeek te zijn. In de moderne tijd heeft men een
omleiding aangelegd met stuwen om het water snel af te voeren als het nodig is en op te stuwen als er droogte dreigt. Toen
we bij een weiland met veel pitrus kwamen was de vraag van
een geïnteresseerde: “is dit geen vloedland?” Vroeger liet men
het land overstromen, om er vruchtbare klei en voedingstoffen
te laten bezinken, ook gebruikte men de techniek wel om de
mollen en muizen te verdrijven door het onder water te laten
lopen. Maar het was niet duidelijk of het hier ook zo gebruikt is.
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De beuk kwam nog een keer ter sprake maar nu van als heerser van het bos die geen “onderdanen” duldt. Er
groeit nl. niets onder een beukenbos. Maar de oud voorzitter van het IVN, Jan van den Linden, wist dat er de
eetbare rodekoolzwam groeide, maar let op de giftige paddenstoelen met bijna dezelfde kenmerken. Onderweg
trakteerde Harrie ons op een paar oneliners: Snoeien is mesten met de biele. De mens heeft de natuur nodig,
maar de natuur niet de mens. Boompje groot, plantertje dood. En zo waren er nog wel meer interessante uitspraken. Toen we bij het beginpunt aankwamen was dat het eindpunt van de boeiende natuurtocht. De pet van
Harrie ging af en werd gevuld met klinkende munt en papiergeld. Chapeau voor Harrie.
Henk Jan Kempers
Fietstocht voor nieuwe leden
Zaterdag 17 juni heeft het IVN een fietstocht georganiseerd voor nieuwe leden om kennis te maken met al het
moois in/rond Diepenheim en om te laten zien waar de IVN allemaal mee bezig is.
Onder leiding van Harrie Alberts zijn we met 14 mensen kris kras, in/rond/bij Diepenheim gefietst; er bleek veel
te vertellen en om trots op te zijn. Er waren ook leden aanwezig die enthousiast vertelden waar zij zich voor
inzetten binnen de IVN; of het nou om het beheer van het IVnNetje ging of de steenuil - iedereen is even begaan. Zelf ben ik sinds een paar maanden lid. Ik woon in Goor, dus voor mij was de ruime meerderheid waar
we zijn geweest onbekend en dus even verrassend om te ontdekken hoeveel mooie plekjes er zijn. En natuurlijk ook van alles geleerd; van de meidoornstruik tot het zonnedauw, van de vlindertuin tot de orchideeën, van
de korenbloemen tot de kerkenpaden en van het nestje van een ijsvogel tot dat helaas maar een 0,5% van de
mezenjonkies uiteindelijk volwassen zal worden. Kortom: interessant allemaal. Met een lekker weertje en goed
gezelschap! Dank voor de organisatie!
Marianne Hutten (nieuw lid uit Goor)
Natuurwerkdag vlindertuin IVN
Zaterdag 4 november was de landelijke natuurwerkdag. Natuurlijk deed IVN Diepenheim mee. Deze dag werd
de vlindertuin aan de Hazendammerweg aangepakt. Jan Boink had een paar dagen er voor het perceel gemaaid
en de bedoeling van vandaag was dat het gemaaide gras afgevoerd werd. Om 9.30 uur gingen 22 personen met
harken, hooivorken en kruiwagens aan de slag. Naast diverse leden van IVN Diepenheim waren ook andere natuurwerkers op deze activiteit afgekomen. Zo was D66 Hof van Twente met vier personen, duidelijk herkenbaar
aan de D66 sjaal, aanwezig. Zij wilden niet alleen maar praten over natuur en milieu, maar vandaag ook zelf de
handen uit de mouwen steken. Chapeau! Ook de kantoormedewerkers van Landschap Overijssel hadden zich
over de provincie verdeeld om op diverse locaties mee te werken.
Zoals gebruikelijk was de catering weer uitstekend verzorgd. Na een uurtje werken was het tijd voor koffie met
broodjes en/of cake. Om half twaalf werden we getrakteerd door D66 op oliebollen en natuurlijk was er om half
één erwtensoep van slagerij Kastelein. Omdat we met
zo’n grote groep waren, is het ook nog gelukt om tussen
de eetpauzes door de klus te klaren. Na de gebruikelijke
afsluitende borrel ging een ieder met een volle maag
huiswaarts. En waar was dit nu allemaal goed voor? Vijf
jaar geleden was dit perceel nog in gebruik als maisakker. Het perceel is toen aangekocht door het waterschap
Regge en Dinkel (nu waterschap Vechtstromen) in het
kader van het Reggeproject Landgoederen Diepenheim.
De bedoeling was om er een natuurlijke vistrap aan te
leggen. De rest van het perceel zou ingeplant kunnen
worden met bosplantsoen. Gerrit Meutstege, die toen
namens het IVN betrokken was bij dit project, had echter andere ideeën. Hij stelde voor de rest van het perceel
af te plaggen om er een natuurlijke bloemenweide/vlindertuin van te maken en dit te laten beheren door IVN Diepenheim. Het waterschap stemde hiermee in. Dit beheer bestaat voornamelijk uit het jaarlijks maaien en afvoeren van het gras. Inmiddels, vier jaar na het afplaggen, heeft het perceeltje zich door goed beheer ontwikkeld tot
een prachtig stukje natuur, met meer dan 200 verschillende planten, waaronder 3 soorten orchideeën. Helaas
kan Gerrit het niet meer meemaken, maar hij zal vast tevreden zijn.
Ben Ordelmans
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Wilgenknotten
Dit jaar waren er weer heel wat wilgen te knotten. Stefan Sikking heeft dit jaar voor het eerst meegedraaid als
coördinator, het is de bedoeling dat wij de komende samen het wilgenknotten gaan regelen. Het gereedschap
was dit jaar ook weer prima voor elkaar dankzij landschap Overijssel. Op zaterdag 28 januari was onze eerste
knotdag van 2017, we zijn begonnen bij Meutstege aan de Lochemseweg, daar hebben we 41 wilgen geknot.
Op de deel van de familie Meutstege hebben we van koffie met broodje en later van de inmiddels traditionele
snert genoten. Er waren 21 knotters, het werk verliep zo vlot dat we bij Oplaat 10 en bij de voormalige gemeenteopslag 12 wilgen hebben geknot die eigenlijk zaterdag 4 februari aan de beurt waren. Op 4 februari gingen
we verder bij de voormalige gemeenteopslag, er waren daar zo`n 55 wilgen te gaan en in het Hoge Laar bij de
DLG werden 10 wilgen geknot. Er waren deze zaterdag weer zo`n 20 knotters, zodat het werk mooi opschoot.
De Barones tekende voor de soep deze middag (wel verzorgd door Kastelein). De zon scheen zelfs deze dag,
al was de temperatuur onder het vriespunt.
De familie Grothold ontving ons op zaterdag 11 februari: 16 wilgen langs de Regge en 18 wilgen bij het weiland
bij de Gazebo geknot, de takken werden opgehaald door vrijwilligers van het paasvuur. Bij de Bovenregge aan
het einde van de Hazendammerweg, waar het fietspad begint hebben we 4 wilgen geknot. Daarna lieten we,
zoals inmiddels gebruikelijk de snert goed smaken. Zaterdag 18 februari was voor 2017 alweer onze laatste
knotdag, we hadden bij de boerderij van Dreteler aan de Hengevelderweg in Deep’n bekend als Varenbrink 4
grote wilgen geknot, bij de watermolen 8 middelgrote wilgen. Bij de fam Meinders aan de Deldenerstraat in Goor
hebben we op hun verzoek 8 middelgrote wilgen geknot waar 4 jaar niks aan gebeurd was, dus flinke takken.
Het was dit jaar eigenlijk alle zaterdagen goed knotweer, de extra geplande zaterdag 25 februari was niet meer
nodig. Al met al hebben we hard gewerkt maar het was ook gezellig bij de koffie van Riekie of bij de boer op de
deel en de snert met worst van slagerij Kastelein.
Johan Horstman
IVnNetje winterklaar
Elk jaar wordt het IVnNetje uitgemaaid en het maaisel afgevoerd. Vorig jaar was het mooi weer en kon Jan Boink
met de trekker uitmaaien en op rillen maken en kon het maaisel direct op de wagen geladen worden, de trekker
met wagen kon in het hele IVNnetje rijden. Het was dus een gemakkelijke klus. Maar dit jaar ging het anders, op
vrijdag 29 september kon Jan Boink wel het grootste gedeelte met zijn Landini uitmaaien, bijzonder was dat we
een leger (hazennest) met 3 kleine haasjes vonden. Dezelfde middag heeft Jan het bij elkaar geharkt op rillen,
omdat de weersverwachting voor de komende dagen niet best was. En inderdaad vanaf vrijdag de 29e is er veel
water gevallen.
Het IVnNentje lag er dus op 7 oktober nat bij, het weer leek ook niet best, om negen uur regent het nog. Het aantal vrijwilligers is wellicht door het slechte weer ook lager dan vorig jaar. De verwachting was dan ook dat lang
niet alle maaisel afgevoerd zou kunnen worden. Maar gelukkig waren
de diehards er wel en die togen stevig aan het werk. Twee vrachten via
het weggetje afgevoerd, dat ging goed, de derde vracht langs de sloot
gereden en zou afgevoerd worden via het bouwland, helaas na een
paar meter zat de Landini vast in de modder. Moest dus losgetrokken
worden, boer Arjan M gebeld, had wel een trekker, maar geen tijd. Zijn
broer Wilco M was echter wel bereid om de trekker en wagen los te
trekken met een iets zwaardere trekker. Daarna met trekker en wagen
op de weg gebleven, maar dat betekende wel dat de kruiers nog iets
verder moesten om het zware maaisel op de wagen te kunnen laden.
Met de middag was er de gebruikelijke erwtensoep die na het harde
werken prima smaakte. Maar we gingen nog even door, want er lag
nog een behoorlijke hoeveelheid maaisel. En de aanhouders winnen,
want om half drie was toch alles weg en was het IVnNetje winterklaar. Het was een zware klus, maar met een
mooi resultaat.
Alle diehards bedankt voor de geweldige inzet: trekkerchauffeurs Jan B en Hennie M, lader Stefan S, harkers
Marjos A, Ria V en Riekie M, kruiers Bert B, Hans K, Harry A, Henk M, Jan vd L, Jan M en Arnold B, die vooraf
de sloten uitgemaaid had. En Riekie M weer bedankt voor de catering.
Henk Meutstege
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Nacht van de Nacht
Onder leiding van Harrie Alberts, Marinus Hondelink en
de bestuursleden van het IVN trokken we met 14 deelnemers het donker en de stilte in van Landgoed Westerflier, even weg van de hoeveelheid aan licht en tegemoet
tredende de mystieke, serene geluiden en geuren van
de nacht, van het bos, de aarde. Onze zintuigen zien,
voelen, horen en ruiken werden daardoor extra aangescherpt. Eenmaal onderweg raakten onze ogen geleidelijk aan de duisternis gewend. Aan het begin waren de silhouetten van de sparren nog goed zichtbaar
tegen het licht van de Lochemseweg, wat een prachtig
gezicht was. De diversiteit aan geuren van de Douglassparren werden in het donker door menigeen herkend.
We kruisten de Deventerdijk, die vroeger diende als een
van de belangrijkste handelsroute tussen Duitsland en
de Hanzestad Deventer. Steeds dieper het bos in, het licht achter ons latende, scherpten onze zintuigen van het
voelen nog meer aan; de regendruppels meer bewust horen vallen op de bladeren en er blindelings op vertrouwende waar je je voeten neer zette. Richting een open
plek lopende naar de Schipbeek om de sterren te willen
bekijken, kwamen we langs een boerderij met een grote
verlichte stal, waar we ineens weer werden geconfronteerd met het niet verantwoord om gaan met energie en
de dieren. Dat maakte ons bewust dat dat zeker anders
kan. Op de open plek aangekomen om de sterrenhemel te aanschouwen, ging dat helaas niet door, omdat
het helemaal bewolkt was. Wel vertelde marinus over de
maanstanden en een app die hiervoor te downloaden is
en die precies laat zien waar welke sterren aan de hemel
staan, interessant en zeker handig als het bewolkt is. We
liepen via de Westerflierweg het licht weer tegemoet en
dat bracht ons bij Café en Restaurant De Viersprong,
waar men rond de 19e eeuw geprobeerd heeft een dorpje te stichten. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Vroeger kon
je met Paard en wagen het achterste gedeelte van De Viersprong paard en wagen inrijden waar koetsier en
paard konden rusten, te overnachten en de andere dag weer verder te gaan. Het laatste stuk naar het eindpunt
bracht bezinning dat in het algemeen meer bewust met energie omgegaan mag worden voor de dieren, voor
de mens en voor de Aarde. Met dank aan de bewoners van het Landgoed Westerflier voor het ter beschikking
stellen van dit prachtige stuk bos in de nacht. Volgend jaar is er weer een Nacht van de Nacht op zaterdag 27
oktober, voorafgaande aan het verzetten van de klok naar de wintertijd, donker en sereen.
Bianca De Vries
Verslag paddenstoelenexcursie
Op een wel heel zonnige dag in oktober was ik er bij om mee te gaan. Het leek me een mooie route die ik niet
goed kende. Het vertrek was bij de Watermolen van Diepenheim. De route verliep in noordelijk richting naar
kasteel het Nijenhuis. Eerst werden de bermen langs de weg bij het vertrekpunt bekeken. Dat was al de moeite
waard met mooie vliegenzwammen en russula’s rode koolzwammetjes en nog veel meer. Onbekende werden
benoemd en bekende zwammen herkend. Daarna ging de groep met gidsen langs het paadje lopen bij een akker met voorheen mais. Een grote boomstam zat vol elfenbankjes en andere zwammen zonder steel.
Zwammen met steel, aardappelbovisten, stuifzwammen, koraalzwammen en een mini oranje aardster, kogelzwam, stinkzwammen zagen we en nog veel meer. Giftig of niet. Gaatjes en plaatjes. Dikke en dunne stelen.
Ringen met of zonder aan de stelen, groot en klein. Genoeg in elk geval. De herfst van 2017 is een paddenstoelenjaar! Het bos is gemengd met loof en naaldhout met open plekken en water. Op een stobbe heb ik een skelet
gevonden van een eekhoorn. Dat was even een puzzel om er achter te komen welk dier het kon zijn. Voor twee
snijtanden en 4 gladde kiezen met een kleine 5e en uitsteeksels in de oogkassen geven de uitslag.
Ans Ottema
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IVN Buitenlessen schooljaar 2016 - 2017
We hebben het schooljaar 2016-2017 als IVN werkgroep schooljeugd met
succes afgerond. Ook dit jaar is weer in overleg met de scholen afgesproken, welke groepen deelnamen, wat voor lessen er uitgevoerd worden en
wanneer de buitenlessen plaats vonden. De buitenlessen in de natuur, het
ideale ontdekkingsparadijs, is voor de kinderen één grote speeltuin en leer en
ervaringsplaats. Het verschil in leeftijd hebben we als werkgroep opgevangen
door met de kleinste kinderen groep 1-2 hand in hand in het sterrenbos te lopen, opdrachtjes te geven en veel te laten zien en vertellen. De onderwerpen
verschillen per groep bv. vogels, paddenstoelen, waterdiertjes, Veronica de
vleermuis, het wordt kouder enz. enz. Daarnaast hebben we met de kinderen
van groep 8 een GPS tocht uitgezet die ze zelf konden volgen en beleven door
via de GPS apparaten van opdracht naar opdracht te navigeren. De lessen,
voor de groepen 1 t/m 8 waren voor een deel: ‘s morgens van +/- 10.00 -12.00
uur of ‘s middags van +/- 13.00- 15.00 uur
Zoals U wel weet, zijn we voor het uitvoeren van de buitenlessen voor een
belangrijk deel afhankelijk van vrijwilligers. Het ging ook dit jaar om de daadwerkelijke begeleiding van kleine groepjes leerlingen (4-5 kinderen) tijdens de
lessen. Door de inzet van vrijwilligers hebben we deze lessen aan de scholen kunnen aanbieden. Hiervoor onze hartelijke dank. Daarnaast zijn we ook
dankbaar dat we van de Barones van Huis te Diepenheim opnieuw de lessen
in het Sterrenbos mochten houden. Wilt u het komende schooljaar ook deze leuke ervaring in werken met kinderen in de natuur opdoen? Meldt u aan bij Gerda Lode (Tel: 0547-351588 of via E-mail: gerda.lode@outlook.com.
Met voldoende begeleiders kunnen we de buitenlessen voor 2017-2018 weer zinvol en prettig laten verlopen!
Met vriendelijke groeten,
Namens werkgroep schooljeugd, Wim Klein

IVN buitenles groep 3 Stedeke

De les over Veronica was erg leuk. De kinderen hebben oriënterend onderzoek gedaan naar de flora en fauna
in het bos. De dingen die zij hebben gezien waren erg concreet en daarom betekenisvol. Ze waren erg onder de
indruk van alles wat ze vonden, zoals de braakballen en veren.
Namens de kinderen bedankt voor de leuke middag!

IVN buitenles groep 4 Stedeke

“We vonden de diertjes zoeken leuk. En vonden de eitjes en veertjes zoeken in het bos Leuk. En de braakbalen
vonden we achter een boom. En we zagen ook nog een dode muis.
Groetjes Flint en Jetske”
“Vogel zoeken in het bos was erg leuk. De braakbal was mooi en leuk om te zien. De eitjes in het nestje waren
blauw.
Groetjes Kars & Boet”
“We vonden de opdrachten heel erg leuk. De opdracht met dingen zoeken vonden we het leukste. De opdracht
met vogels zoeken was ook heel leuk. En de begeleider Ester was
heel erg lief.
Groetjes Jette en Rosalie”
“Dat het vogelhuisje uit de boom werd gehaald was erg leuk. En de
blauwe eitjes was ook erg leuk. En bedankt voor de leuke speurtocht.
Groetjes Marlon en Jetz”
“Dat we een ganzen nest hebben gezien dat was leuk. Dat we op
een afstand moesten staan om een vogeltje te zien. We moesten
een speurtocht doen in het sterrenbos. Het was heel leuk.
Groetjes Lisanne en Wessel”
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Plantenruilbeurs
“Met enige schroom en nieuwsgierigheid begaf ik me
naar de het centrum van Diepenheim om te zien wat
de plantenruilbeurs nou inhield. Mijn buren hadden
me getipt over de aanstaande markt en hadden enthousiaste verhalen over eerdere markten. Aangezien ik mijn bostuin nog aan het inrichten ben, en dat
is nogal een klus, kwam ik dus met lege handen aan.
Waar ik nieuwsgierig naar was of er ook een Mahonie werd aangeboden, want die ruikt zo geweldig
in het voorjaar, trekt veel hommels aan en doet het
goed op onze grond. Tussen 10.30 en 11.30 zou het
ruilen van stekken, scheuten, boompjes en zaden
plaatsvinden. Om 11.15 werd ik bij aankomst met luid
gelach onthaald door een groepje van ongeveer 6
plantenliefhebbers, volle manden en een lege markt;
Agenda IVN Diepenheim
Zondag 7 januari, 13:30 uur
Nieuwjaarswandeling naar … (bestemming wordt
later bekend gemaakt). Vertrek parkeerplaats Looiersplantsoen, Diepenheim.
Zaterdag 13 januari, 9:30 uur
Nestkasten timmeren en schilderen. Plaats: v. Nijen,
Haaksbergerstraat 35 Diepenheim. Opgave bij Gerrit Busch tel. 0547-352223 of via ivndeepenactief@
outlook.com

“alles is al verruild”, zeiden ze in koor. De stemming
zat er goed in. Je moet er als de kippen bij zijn. Maar
de tamtam van mijn zoektocht naar de Mahonie doet
zijn werk. Het leuke namelijk is dat ik via via alsnog
een Mahoniestek heb mogen ontvangen. Dat is natuurlijk super tof! Degene die na de markt nog met de
schop de grond is ingegaan om een Mahonie stek
weg te geven, wil ik hiervoor dan ook bij deze bedanken. Volgend jaar hoop ik zelf wat stekken te hebben,
te kunnen ruilen en te kunnen zeggen dat mijn Mahonie is aangeslagen. Maar belangrijker is nog voor
2018, wees er op tijd bij! Als de starttijd 10.30 is dan
wordt er ook om 10.30 aangevangen met de ruil.”
Harko Meijer

Zaterdag 27 jan,3, 10, 17 en 24 feb. 9:00 uur.
Wilgen knotten. Voor koffie en erwtensoep wordt
gezorgd. Opgave bij Johan Horstman
tel.0547-352401 of via ivndeepenactief@outlook.
com .
Zaterdag 3 maart, 9:30 uur
Meidoornhaag in het Hogelaar wordt gesnoeid.
Opgave bij Johan Horstman tel.0547-352401 of via
ivndeepenactief@outlook.com .
Donderdag 15 maart, 20:00 uur
Ledenvergadering. Cultuurcentrum Herberg de Pol,
Diepenheim.
Zondag 18 maart, 13:30 uur
Voorjaarswandeling op landgoed Weldam. Plaats:
parkeerplaats Weldam.
Zaterdag 14 april, 10:30 tot 11:30 uur
Plantenruilbeurs. U kunt stekken, scheuten, zaden
en boompjes ruilen met anderen. Plaats: parkeerplaats Looiersplantsoen Diepenheim.

•
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De winkel voor tuin en dier
Deskundig advies
Dichtbij en vertrouwd
Altijd vriendelijke en behulpzame medewerkers

Welkom bij Welkoop!
Kijk voor meer informatie op www.welkoop.nl

Zaterdag 13 mei, 13:30 uur
Wandeling Needse Achterveld.
Vertrek vanaf Diepenheim.

MARKELO

Prinses Irenestraat 1b
0547 - 361714
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