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Voorwoord jaarverslag 2012
We kijken terug op het jaar 2012, waarin veel nieuwe activiteiten hebben plaatsgevonden.
Er is een Groencursus gegeven, die voor een deel al in 2011 was voorbereid.
Daarbij is voldaan aan één van de taken van het IVN, nl. dat er af en toe groencursus gegeven
moet worden.
Het heeft publiciteit opgeleverd, bekendheid van de vereniging, IVN-Losser komt naar voren als
een vereniging, waar activiteit heerst.
De Groencursus heeft nieuwe leden aangetrokken. Er hebben zich 6 nieuwe leden aangemeld en
een aantal nieuwe donateurs.
Ook zijn er afmeldingen van leden, maar dat is op zich niet erg, want deze waren toch al niet meer
actief als lid. Helaas is Nel de Kleijn ons ontvallen.
Er is samenwerking ontstaan met IVN-Oldenzaal: ontwikkeling en uitvoering van de
Groencursus, informatie-uitwisseling tussen de Schoolgidsen en assistentie bij rondleidingen in
het Arboretum.
Er is een Districtsleden Dag georganiseerd samen met IVN-Enschede en opnieuw IVN-Oldenzaal.
Hierbij heeft de gidsengroep een wandeling uitgezet, een afvaardiging van het bestuur heeft
daarbij een fietstocht uitgezet en een lezing met excursie georganiseerd.
De Werkgroep Nachtvlinders neemt een hoge vlucht. Steeds worden er bijzondere vangsten
gedaan. De Nationale Nachtvlindernacht trok 35 belangstellenden, onder wie een aantal van ver
buiten de gemeentegrenzen. De werkgroep bestaat nog niet lang, maar toch kunnen we spreken
van een groot succes.
Een doorstart van de Schoolgidsengroep heeft plaatsgevonden. Van de SG-groep hadden 7 leden
zich afgemeld, maar de 2 overgebleven leden hebben 5 mensen weten te motiveren om mee te
doen met de groep.
Het programma is gewijzigd. Er vindt nu naast het bestaande herfstproject ook een waterproject in
het voorjaar plaats.
Op de plantenkijkdag georganiseerd door de Gidsengroep is ook een waterdierenproject voor het
publiek georganiseerd door de Schoolgidsen. Het kan een groot succes genoemd worden gezien
de massale opkomst (meer dan 50 man).
De eerste van een reeks workshops werd gegeven en georganiseerd door Wout Schuit. ‘Spinnen’
was de titel van deze workshop en bestond uit een lezing en een excursie op de Duivelshof.
Tenslotte heeft de vereniging met de huldiging van 23 jubilarissen, 20 zilveren vanwege 25 jaar
lidmaatschap en 3 gouden vanwege 40 jaar lidmaatschap, een speldjesregen veroorzaakt, maar
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daarmee ook een soort achterstallig onderhoud weggewerkt.
We werpen een blik op de toekomst.
Dit jaar zal weer een begin moeten worden gemaakt met de revisie van de Groencursus, die
volgens de planning moet worden gegeven in het voorjaar van 2014.
Ideeën voor een IVN-dag. Afgelopen jaar vielen de plantenkijkdag en het waterdiertjesproject
voor het publiek samen op dezelfde dag. Het idee ontstond om een IVN-dag te organiseren.
Misschien dat daar rondleidingen door het Arboretum aan kunnen worden toegevoegd. Hierbij zal
overleg tussen Schoolgidsen en Natuurgidsen moeten plaatsvinden.
De Schoolgidsen gaan met hun nieuwe programma aan de slag. Spannend!
Workshops zullen worden gegeven, misschien in samenwerking met IVN-Oldenzaal, misschien
nu iets over loopkevers, waterdiertjes of waterkwaliteit. In de laatste NB heb ik een oproep gedaan
op specialistische kennis, die er ongetwijfeld is binnen onze vereniging of die van Oldenzaal,
zoals van vogels of van paddenstoelen.
Frans Tiessen
Voorzitter IVN-Losser
IVN Nederland
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Het idee is, dat betrokkenheid bij
de natuur duurzaam handelen stimuleert. Daarom laat het IVN jong en oud de
natuur dichtbij beleven. Het IVN wil mensen verbinden met groene
initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding,
gezondheid en energie. Dit doet het IVN met zo'n twintigduizend betrokken
leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in
duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
IVN is een landelijke organisatie, die mensen lokaal bij natuur betrekt. Op scholen, in Nationale
Parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend
ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen,
wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door deze laagdrempelige en educatieve
activiteiten maakt een groot aantal mensen kennis met de natuur.
De beroepskrachten van IVN ondersteunen de vrijwilligers bij hun activiteiten en initiëren
landelijke en regionale campagnes zoals Scholen voor Duurzaamheid, Scharrelkids en Groen
Dichterbij. Zo'n 130 professionals werken vanuit de provinciale vestigingen en een landelijk
kantoor in Amsterdam.
IVN afdeling Losser
De afdeling Losser is op 4 september 1959 opgericht en staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nr. V-075391. Onze afdeling behoort tot de regio-afdeling Twente zuid-oost.
Eind 2012 telde onze afdeling 54 actieve leden / vrijwilligers, verdeeld over zes werkgroepen.
Daarnaast hadden we 78 donateurs.
De leden zijn lid van de afdeling Losser en van de landelijke vereniging. Daarom ontvangen leden
naast het afdelingsblad ‘Natuurbode’ ook vier keer per jaar het landelijk ledenmagazine ‘Mens en
Natuur’.
Donateurs steunen onze afdeling en ontvangen alleen het afdelingsblad ‘Natuurbode’.
De aantallen leden(L) en donateurs(D) over de laatste tien jaar:
Jaar
L
D

’03
104

’04
103

’05
91

’06
101

’07
106

’08
109*

’09*
60*

’10
56

’11
52

91

86

103

103

102

98

95

85

80

’12
54
78

’09* van 109 naar 60, verklaring: eind 2009 hebben leden van de IVN Vogelwerkgroep het
lidmaatschap opgezegd en met ingang van 1 jan. 2010 een zelfstandige Vogelwerkgroep Losser
opgericht.
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Contributie in 2012
Leden
De contributie per jaar bedraagt € 15,00 voor een gewoon lid , € 10,00 voor een huisgenootlid en
€ 6,00 voor een jeugdlid. Hierin is onder andere een aanvullende WA-verzekering tijdens IVNactiviteiten begrepen. Hiervan wordt per lid € 8,65 en per huisgenootlid € 1,25 afgedragen.
Alle leden staan ingeschreven als lid bij de landelijke IVN vereniging.
Donateurs
Donateurs betalen minimaal € 12,50. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de afdeling.
Bestuur
Het bestuur bestond uit de volgende personen:
Frans Tiessen, voorzitter
Marian Verveld, secretaris
Ruud Spiering, penningmeester, ledenadministratie en beheer website
Jopie Engmann, lid
Egbert de Vries, lid
In de loop van het jaar is Marian Verveld afgetreden. Rob Melchers heeft haar taak overgenomen.
De Algemene Ledenvergadering is hiermee akkoord gegaan.
Adressen:
Secretariaat: email: ivnlossersecretariaat@gmail.com
post: Wilgenkamp 1-A
7581 HA Losser
Website: http://ivn.nl/afdeling/losser
Verenigingsblad ‘Natuurbode’
De ‘Natuurbode’ is het verenigingsblad van de afdeling Losser. Dit verschijnt vier keer per jaar en
wordt verspreid onder de leden en de donateurs. Verder ontvangen de afdelingen van Twente zuidoost (Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Haaksbergen), de provinciale vestiging in Zwolle en
natuur- en milieuorganisaties in de regio dit blad .
De ‘Natuurbode’ ligt ter inzage in de wachtkamers van huis- en tandartsen, in bibliotheken en
VVV-kantoren in de gemeente Losser.
Aan adressen buiten de gemeente Losser wordt de Natuurbode per post verzonden.
Binnen Losser zorgen Ank Snel, Jeanne Peters, Ben Hulsebos en Toon de Kleijn voor de
verspreiding. Bert Rohring neemt de verspreiding in Overdinkel voor zijn rekening.
In Oldenzaal en De Lutte zorgt Dirk Veldman, dat de bode bij de mensen thuis komt.
Het is mogelijk de ’Natuurbode’ digitaal te ontvangen. Indien U hiervan gebruik wilt maken,
verzoeken wij U dit per e-mail door te geven aan natuurbodelosser@gmail.com.
In een Natuurbode vindt U op pagina 2 actuele post- en e-mailadressen en telefoonnummers.
Samenwerking
Twee keer per jaar bezoeken wij de vergadering van de 3 regio-afdelingen (voorheen één district)
van Overijssel. Deze vergaderingen zijn gehouden in april en oktober. De verslagen hiervan
worden gepubliceerd in de Natuurbode.
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Werkgroep Landschapsbeheer
Doelstelling
Het in stand houden van halfnatuurlijke
landschapselementen in Duivelshof-Oost te
Losser met behulp van vrijwillig educatief
natuur- en landschapsbeheer.
Coördinator
Siebe van der Woude
Aantal werkers / werksters
Het grootste aantal werk(st)ers was dit jaar 28.
Een aantal van hen is geen lid van de afdeling.
Scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen bij de werkgroep hun Maatschappelijke Stage
(MAS) vervullen. In 2012 was er één deelnemer in het kader van de MAS.
De kerngroep bestaat uit 16 personen. Gemiddeld over 10 werkdagen waren er dit jaar 11
werk(st)ers per werkdag actief. Dit jaar is er door de groep 438 uur gewerkt.
Lopende activiteiten in 2012
* Er is een kapotgereden duiker vervangen en een verzande duiker is opgegraven en op een hoger
peil gelegd.
* Om problemen met hoogwater in het terrein te voorkomen, is
een oorspronkelijke beekloop hersteld.
* Een deel van een beek is ontzand, een voorde geschoond en een
stuw door middel van een kleistorting hersteld.
* Uit wallen en uit het bos zijn opgeschoten struiken
Amerikaanse vogelkers verwijderd.
* De boomgaard is “gehooid” en het vrijgekomen gras is door
Natuurmonumenten ter compostering afgevoerd.
* Van een deel van een kaalslag is het resthout opgeruimd, zodat
de loofhoutstobben kunnen uitlopen.
* De parkeerplaats is schoongemaakt en zwerfvuil is afgevoerd.
* Paden in het terrein zijn onderhouden. Daarbij zijn oprukkende
bramen verwijderd, bomen/struiken opgekroond.
* Van een deel van de paden zijn de gevallen bladeren en naalden
verwijderd, zodat ze eerder droog zijn en daardoor beter
begaanbaar blijven. Tevens wordt het landgoedkarakter behouden. Een deel van de heide is van
opslag ontdaan
*Een deel van de heide is van opslag ontdaan. Het vrijgekomen
materiaal is verbrand.
Werkoverleg
Over de uit te voeren werkzaamheden is overleg gevoerd met de terreinbeheerder van
Natuurmonumenten, de heer Braad, en met de vrijwilligerscoördinator, de heer Oude
Scholtenhuis.
Faciliteiten
*Onderkomen
Tijdens de werkdagen kan door de groep gebruik worden gemaakt van een verwarmbaar
onderkomen in het terrein.
*Onkosten
De door de werkgroep gemaakte kosten voor de verzorging van de deelnemers en het
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gereedschapsonderhoud worden gedeclareerd bij terreineigenaar, de Vereniging
Natuurmonumenten.
*Gereedschap en verzekering
Tijdens de werkdagen wordt gewerkt met deels eigen, deels van de Stichting Landschap
Overijssel (LO) geleend gereedschap en EHBO-materiaal. LO schept, in opdracht van de
Provincie Overijssel, door deze faciliteit de mogelijkheid voor vrijwilligersgroepen om op een
verantwoorde wijze te werken aan het landschap in Overijssel.
De gemeente Losser biedt aan alle vrijwilligers een aanvullende verzekering middels een door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesloten polis. Het is ook dit jaar niet nodig
geweest een beroep te doen op die verzekering. De bestuursrisico’s zijn verzekerd via de
landelijke IVN-polis.
ARBO-wet en verzekering
Er hebben zich dit jaar geen veranderingen in de werkzaamheden voorgedaan. Een aanpassing
van de bestaande Risico-Inventarisatie was niet nodig.
Tijdens de werkdagen met “gasten” wordt nadrukkelijk gewezen op de risico’s van
tekenbesmettingen. Ook is er aandacht voor mogelijke besmetting met vossenlintworm en het
hanta-virus, waarvan de rosse woelmuis drager is.
Overig
Kapavond
Landschap Overijssel organiseerde op 19 april een feestelijke avond ter afsluiting van het
werkseizoen voor allen, die werkzaam zijn in het vrijwillig natuurbeheer. Ook dit jaar waren er
Losserse vrijwilligers bij aanwezig.
Samenwerking
*Op 3 maart hebben we de Vogelwerkgroep Losser geholpen de oeverstruwelen langs de
Oelemars ter hoogte van de uitkijktoren af te zetten.
*Op 17 maart hebben we ter gelegenheid van de NL-Doet-dag samen met bestuurders van Losser
ongewenste opslag verwijderd in de Losserse Zandbergen. Daarnaast heeft ook het trimparcours
een opknapbeurt gekregen.

Werkgroep Buitengebied
Doelstelling
Het— in het kader van de ruimtelijke ordening en/of
milieu— attent zijn op veranderingen in het buitengebied
van Losser.
Coördinator
Siebe van der Woude.
Leden
De werkgroep bestaat uit 3 leden.
Activiteiten in 2012
Naar aanleiding van het recentelijk met leem opvullen van oeveruitspoelingen en een publicatie
van de provincie Overijssel over een op te stellen toekomstperspectief hebben we op 05-01-’12
aan de gemeente Losser en het DB van het waterschap Regge en Dinkel aandacht gevraagd voor
het gebrek aan voortgang, om te komen tot een natuurlijk functionerend riviersysteem. Daarbij
hebben we gerefereerd aan resultaatloze afspraken uit 2005.
Een reactie op ons verzoek is niet ontvangen.

Jaarverslag IVN Losser 2012

pag. 7

*Op 06-02-’12 zijn we ambtelijk uitgenodigd om onze mening te geven over een schetsplan voor
de multifunctionele vijver langs de Lutterstraat. Dat overleg heeft een vervolg gekregen op 18
april, waarin bleek, dat met onze opmerkingen rekening was gehouden. Het graafwerk voor het
plan is momenteel in uitvoering.
*Op 07-02-12 hebben we een zienswijze ingediend naar aanleiding van de publicatie van “een
toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland”. Over het trajectdeel Hengelo –
Oldenzaal - grens is niets vermeld. Een gerichte zienswijze over dit trajectdeel is in dit stadium
derhalve niet mogelijk. Ook de gemeente Losser en NMO hebben een zienswijze ingediend. De
procedures zijn nog lang niet afgerond.
*Op 15-05-12 hebben we bij B&W van Losser een zienswijze ingediend op de concept
beleidsnota: “De cascobenadering: motor voor het landschap in Noordoost-Twente”. Een reactie
daarop hebben we niet ontvangen. De beleidsnota is kennelijk niet verder uitgewerkt.
*Op 13-06-’12 hebben we opnieuw een verzoek tot handhaving ingediend wegens het niet
nakomen van een door de gemeente opgelegde verplichting betreffende een afrastering van een
voormalige steilrand aan de Lutterstraat. Een reactie daarop hebben we nog niet ontvangen.
*Op 28-06-’12 hebben we een zienswijze ingediend over het “Voorontwerp Structuurvisie” voor
de gemeente Losser. De procedure tot vaststelling loopt nog.
*Op 27-07-’12 hebben we een zienswijze ingediend over het “Ontwerp bestemmingsplan
buitengebied”. Daarop volgend zijn we op 05-11-’12 uitgenodigd voor een formele hoorzitting.
De vaststellingsprocedure loopt nog.
*Op 16-11-’12 hebben we de gemeente geïnformeerd over—in onze ogen— ongewenste ingrepen
in de waterhuishouding op de Snippert. Het betreft o.a. het graven van diepe sloten. Een reactie
hebben we nog niet ontvangen.
Een kopie van ons schrijven is gezonden aan het DB van het waterschap Regge en Dinkel. Het
waterschap heeft ons laten weten, dat de ingrepen zijn gepleegd in een deel van het gebied,
waarover het waterschap geen zeggenschap heeft.
*Op 28-11-12 hebben we in de Statencommissiedag onze verontrusting uitgesproken over de
voorstellen van het college van GS met betrekking tot de herijking van de Ecologische
Hoofdstructuur. Met ons waren er die dag nog 30 insprekers over dit onderwerp.
Overig
*Voor het in 1997 gestarte proces Herinrichting Losser is het “Uitwerkingsplan Losser”—volgens
art.18 van de Reconstructiewet—op 14 november 2007 goedgekeurd door Provinciale Staten van
Overijssel en in januari 2008 vastgesteld door de Ministers van LNV en VROM.
Voor de samengevoegde deelgebieden Elsbeek en Overdinkel is in 2011 een “Ontwerpruilplan” ter
visie gelegd. Momenteel is de Uitvoeringscommissie bezig de binnengekomen zienswijzen in
hoorzittingen te behandelen.
Eén van onze leden is namens NMO lid van de “Uitvoeringscommissie”. Deze commissie is
medeverantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van de plannen.
*Wij zijn via klankbordgroepen betrokken bij het opstellen van beheerplannen voor de Natura
2000 gebieden “Dinkelland” en “Oldenzaalse stuwwal”. Het proces verloop uiterst moeizaam door
veranderend beleid, onduidelijkheden over de financiering en de problemen rond de oplossing van
de verzuringproblematiek.
*Op verzoek van NMO hebben we in Zwolle deelgenomen aan besprekingen over de
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waterproblematiek in Overijssel in relatie tot o.a. de Kaderrichtlijn Water.
*Wij zijn via VOLT-Twente (Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente) betrokken bij de
plannen rondom de ontwikkeling van een burgerluchthaven Twente.

Werkgroep Schoolgidsen
Doelstelling
Het IVN heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving door
mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. De schoolgidsengroep spitst zijn activiteiten
toe op kinderen, die in groep 6 en 7 zitten van de basisschool.
Geschiedenis
In het najaar van 2011 traden een zevental leden uit de werkgroep. Deze leden hadden het werk al
zeer lang gedaan en werden uitvoerig bedankt voor hun jarenlange inzet voor de werkgroep. De
overgebleven 2 leden Dinant Wes en Frans Tiessen vonden deze activiteit van het IVN-Losser zo
belangrijk, dat —wat hen betreft— van opheffen geen sprake was en er werd besloten om een
doorstart te maken met de werkgroep. Driftig werd gezocht naar enthousiaste leden, die deze taak
op zich wilden nemen. Dat had succes.
Aantal leden
De werkgroep bestaat inmiddels uit de volgende 7 personen:
Wim Evers, Rob Melchers, Marselle Stegehuis, Frans Tiessen, Willy Tiessen, Jos Verhoeven en
Dinant Wes. Jos Verhoeven was al lid van de Schoolgidsengroep in oude samenstelling.
Coördinator
Frans Tiessen
Nieuw project
In het voorjaar werd met de Schoolgidsen in de
nieuwe samenstelling een project waterdiertjes en
waterkwaliteit uitgeprobeerd in de vijvers van het
Arboretum. Het bepalen van de waterkwaliteit
leek te moeilijk. De groep was zo enthousiast, dat
besloten werd het waterdiertjesproject als
publieksactiviteit te organiseren als een
“grootouder-kleinkind activiteit”(zie foto). Op 15
juli 2012 kwamen 55 belangstellenden op deze
activiteit af. Bij deze activiteit werden diertjes

“Grootouder-kleinkind activiteit”

Watersalamanderlarve met uitwendige kieuwen

uit het water geschept en met behulp van
zoekkaarten gedetermineerd. Daarbij werd
gebruik gemaakt van loepen, pincetten en
pipetten. Ook waren zeer kleine waterdiertjes
door de microscoop te zien.
Besloten werd het project in september als pilot
uit te voeren bij groep 7 van basisschool “de
Veldzijde”. Dit gebeurde op 20 september 2012.
Er werden veel minder waterdiertjes gevangen
dan bij de publieksactiviteit begin juli.
Desondanks werd door de leerlingen zeer
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positief gereageerd op het project. Aan de hand van deze gegevens werd vastgesteld, dat het
verstandiger is het waterdiertjesproject in het voorjaar aan het eind van het schooljaar te houden
voor groep 6 van de basisscholen.
Bestaand project
Het bestaande herfstproject in de Duivelshof werd niet aangeboden aan het basisonderwijs. Wat
betreft dit project zullen de basisscholen weer gebruik kunnen maken van de diensten van de
schoolgidsengroep in 2013.

Werkgroep Natuurgidsen
Doelstelling
Natuurgidsen hebben als doelstelling met hun werkzaamheden ertoe bij te dragen, dat deelnemers
aan georganiseerde evenementen of anderszins zich bewust worden van de relaties, die er bestaan
tussen mens, diens cultuur en de levende en niet-levende omgeving.
Coördinatie
Ieder lid is verantwoordelijk voor de activiteit, die door hem/haar wordt georganiseerd en de
(financiële) afhandeling daarvan.
Mary verzorgt het financiële jaarverslag, de begroting, het jaarverslag m.b.t. de activiteiten van de
gidsengroep en de planning voor het komende jaar.
Aanspreekpunten voor het Arboretum zijn Mary en Jopie. Jopie zit als vertegenwoordiger van de
gidsen in het algemeen bestuur.
Aantal leden
De gidsengroep bestaat uit 11 personen. 2 leden hebben het afgelopen jaar afscheid van ons
genomen. Gelukkig hebben zich twee nieuwe leden (een echtpaar) bij ons aangesloten, zodat onze
totale bezetting gelijk blijft.
Publieksactiviteiten
Winterwandeling op 15 januari. Gestart werd net
als vorig jaar vanuit café-restaurant het Lutters
Kwartier. Er waren 269 wandelaars. Het mooie
weer zal zeker hebben bijgedragen aan deze
grote opkomst. Degenen, die de wandeling
gelopen hebben, waren allen zeer tevreden.
Publiekslezing op 5 maart, zoals altijd, i.s.m. de
bibliotheek. De lezing werd deze keer verzorgd
door Gerrit Franke. Die ging over planeten- en
zonnestelsels en in het bijzonder over de planeet Winterwandeling door de heuvels van de Lutte
Mars. Er waren slechts 16 belangstellenden voor
deze interessante lezing.
Voorjaarswandeling op 1 april. We wandelden weer over de Duivelshof.
Er waren dit keer slechts 6 deelnemers, van wie er drie gerelateerd waren
aan het IVN. Mogelijk lag deze lage opkomst aan het weer. De
voorspelling was slecht, maar uiteindelijk viel het reuze mee.
Plantenkijkdag op 15 juli in het Arboretum (zie foto). Jopie en Joke
hebben de organisatie overgenomen van Leo en Rita. Frans heeft
aangeboden volgend jaar te helpen bij het uitzetten van de bordjes. Omdat
de bezoekers zich niet hoefden te melden, kan het aantal niet worden
gegeven, maar ook deze keer bleek er ruim belangstelling voor te
bestaan.

Kale jonker (distel)
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Paddenstoelenwandeling op 14 oktober. Ook dit keer werd weer onder de bezielende leiding van
Ineke Bielen van de Mycologische vereniging een prachtige wandeling uitgezet in het Arboretum.
Een deel van het materiaal is dit jaar vernieuwd
en aangevuld.
Hoewel de voortekenen ongunstig waren,
regende het gelukkig overvloedig de week
ervoor, zodat er meer dan genoeg was te zien.
De belangstelling was groot, het weer prima. Het
materiaal, dat wij in de aanbieding hadden, vond
gretig aftrek.
Regiowandeling
IVN-Losser was dit jaar betrokken bij de
organisatie van de Regiodag. Onze gidsen
hebben voor de bezoekers een mooie wandeling
uitgezet en begeleid door het Lutterzand.
Algemeen
Lutterzand
* De samenwerking met de beheerder van het
Arboretum en de man, die de dagelijkse leiding
over het park heeft, is uitstekend.
* We hebben dit jaar besloten onze presentatie tijdens de publieksactiviteiten te verbeteren. Er is
een nieuwe, opvallende partytent aangeschaft voor als slecht weer is. Bovendien stellen wij ons
strategischer op en proberen wij aantrekkelijker informatiemateriaal aan te bieden. Bij de
paddenstoelenwandeling hebben wij dit voor het eerst toegepast. Deze nieuwe aanpak bleek nu al
vruchten af te werpen.
Excursies op aanvraag
Wij hebben in het Arboretum 8 excursies voor groepen van verschillende samenstelling en grootte
begeleid.
Bijeenkomsten
We zijn dit jaar zeven maal bij elkaar geweest. De vergaderingen vonden plaats bij de leden thuis.
Degene, bij wie de vergadering wordt gehouden (bij toerbeurt), is verantwoordelijk voor de
agenda en zit de vergadering voor. De notulen worden ook bij toerbeurt gemaakt.
Bijscholing
Het excursieweekend bracht ons dit jaar van 27 t/m 29 april naar Winterswijk. Er waren
17 deelnemers. Onze organisator Bert Pot kon er dit jaar wegens ziekte jammer genoeg niet bij
zijn. Gelukkig kon Joke de leiding van hem overnemen, waar zij volgens allen prima in is
geslaagd. De excursie was door Bert tot ieders tevredenheid geregeld.

Werkgroep Kruidentuin
Doelstelling
Het onderhoud van de kruidentuin bij het Verpleeg- en Verzorgingshuis van de Zorggroep
St.Maarten.
Coördinatie
Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een gezamenlijke werkmiddag. De werkzaamheden werden volgens rooster uitgevoerd en bijgehouden in een logboek.
De werkgroep kwam afgelopen jaar twee keer bijeen: in maart voor het maken van afspraken en in
oktober voor de evaluatie en eerste aanzetten voor het volgende tuinseizoen.
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Aantal leden
De werkgroep bestaat uit 11 personen.
Aan het slot van de Groencursus (zie pag. 2 Voorwoord) konden de verschillende werkgroepen
zich presenteren. Als reactie hierop heeft één van de cursisten aangegeven belangstelling te
hebben voor de werkgroep.
Locatie
Het afgelopen jaar is de gehele binnentuin gerenoveerd en omgevormd tot een beweeg- en
belevingstuin. De kruidentuin maakt daar deel
van uit. Concreet betekent dit, dat de kruidentuin
nu veel beter tot haar recht komt.
De werkgroep heeft op zich genomen om enkele
aangrenzende tuinvakken vóór het artsenhuis te
onderhouden. Deze vakken zijn nieuw ingeplant
als vlindertuin.
Van de kant van de
bewoners en hun
begeleiders is de
belangstelling
minimaal.
Dit kan dit jaar
gelegen hebben aan
de langdurige
werkzaamheden
Kruidentuin op de voorgrond, een onderdeel van de
tijdens de tuinaanleg.
binnentuin
Het tuinkasje, dat de
Stichting heeft laten plaatsen voor de bewoners, wordt minimaal
Tuinkasje
gebruikt.
Bijscholing voor de eigen groepsleden
Het jaarlijkse tuinenreisje ging dit jaar op vrijdag 13 juli door het grensgebied tussen Coevorden
en Nordhorn in de Niedergrafschaft.
Een achttal tuinenfreaks bezocht tuinen in Laar, Hoogstede, Veldhausen en Nordhorn. In
Nordhorn werden we zelfs verwend met een muzikaal moment.
Ook dit jaar hadden we goed tuinweer, mooie gevarieerde tuinen, hartelijke gastvrouwen en gastheren.

Werkgroep Nachtvlinders
Doelstelling
Bekendheid geven — voor publiek en organisaties— aan het voorkomen van macro- en micronachtvlinders in (natuur-) gebieden rond Losser en nabije omgeving.
Coördinatoren
Leo Hassing en Sjaak Koster
Inventarisatiegebieden
Dit jaar is er door ons geïnventariseerd op Boerskotten, Arboretum, Goormatenweg in Overdinkel,
het Ringstation, Dinkeldal en Duivelshof. We geven per gebied aan, wat de hoogtepunten waren.
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Boerskotten
Het Boerskotten is eigendom van Natuurmonumenten.
We hebben hier geïnventariseerd in het gebied
ten noorden van de A-1 en één keer aan de
zuidkant ervan. Dit jaar is er maar liefst 25 keer
gevangen, vooral in de tuin van Rudi Lanjouw
met lichtvalkasten en bij zijn schuur die 500
meter van zijn huis staat.
In totaal werden er hier 47 nieuwe soorten
vastgesteld.
De bijzondere soorten, die we dit jaar op
Boerskotten hebben waargenomen, waren o.a
grijsgroene zomervlinder, grijsbandspinner (zie
foto), walstrospanner, rode vlekkenuil en klein
Grijsbandspinner
visstaartje.
Bij de micro’s waren de volgende zeldzamere soorten nog niet eerder in het Boerskotten
aangetroffen: zilverstraal, lichte metaalkokermot, wondklaverpalpmot en kleine sparappelboorder.
Dit jaar was ook de keizersmantel, een zeldzame dagvlindersoort, weer aanwezig.
Arboretum
Ip het Arboretum (Regio Twente) is geïnventariseerd op de Nationale Nachtvlindernacht op 22
juni. De weersomstandigheden waren verre van ideaal,
overdag veel regen en harde wind. Gelukkig werd het
aan het eind van de middag droog, maar het was helder
en koel, niet ideaal om nachtvlinders te inventariseren.
Ongeveer 35 personen waren aanwezig onder wie 3
personen, die helemaal uit Deventer gekomen waren
om te zien, wat wij in de Lutte zoal op het laken (zie
foto) zouden krijgen.
Aan het begin van de avond hebben we een powerpoint presentatie gehouden en daarna konden de
aanwezigen bij het laken en de lichtvalkasten de
vlinders bewonderen. In totaal werden er toch nog 74
soorten waargenomen, waaronder 24 soorten, die
nieuw waren voor het Arboretum. De oranje
iepentakvlinder en bruine sikkeluil waren hier de meest
bijzondere soorten, die hier op het licht af kwamen.
Goormatenweg 44, Overdinkel
In de tuin van ons lid Angelique Lamme is door Leo
vier keer geïnventariseerd op macro’s. In totaal werden
dit jaar een 103-tal soorten waargenomen. Bijzondere
soorten waren hier o.a. bosbessnuituil en witte-uil.

Opstelling: laken met lamp

Ringstation
Op het ringstation is 17 keer met de lichtvalkast en/of smeer gevangen.
Dit jaar was al weer het 9e jaar op rij, dat hier de nachtvlinders geïnventariseerd zijn. Er werden 13
nieuwe soorten gevangen. Bijzondere soorten die hier werden aangetroffen, waren o.a.
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kolibrievlinder, springzaadspanner,
scherphoekbandspanner en walstropijlstaart (zie
foto). Voor de walstropijlstaart is het de eerste
waarneming in Twente sinds 1949, erg bijzonder
dus.
Hoewel geen nachtvlinders zijn de
waarnemingen op het ringstation van een grote
weerschijnvlinder en een grote vos ook zeker het
vermelden waard.

Dinkeldal
Walstropijlstaart
Er is een aantal keren langs de Dinkel vanaf de
Zoekerbrug tot Aarnink gesmeerd om de weeskinderen te inventariseren. Twee soorten t.w. zwart
en rood weeskind werden er aangetroffen. Het zwart weeskind was met 3 exemplaren aanwezig,
duidelijk minder dan in 2009, toen 22 exemplaren werden waargenomen. Van het rood weeskind
werd maar één exemplaar waargenomen en het karmozijnrood weeskind werd helemaal niet
gezien.
Het weer liet het regelmatig afweten en niet alle plekken, die in 2009 geïnventariseerd waren, zijn
dit jaar bezocht. Reden is o.a., dat Leo een nieuwe knie heeft gekregen en nog niet zo goed op
oneffen terrein uit de voeten kan, hopelijk volgend jaar beter.
Eén keer is er met een lichtvalkast gevangen. Er werden 26 soorten gevangen. Hierbij zaten geen
nieuwe soorten, wel waren rood (zie foto) en zwart weeskind aanwezig.
Duivelshof
Het Duivelshof is het best geïnventariseerde gebied in onze gemeente. Vooral uit vroegere jaren
zijn veel gegevens bekend, maar in de wintermaanden is er niet vaak naar vlinders gezocht.
Dit jaar hebben we een aanvullend onderzoek gehouden. Hierbij werden 5 nieuwe soorten
astgesteld.
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Rekening van baten en lasten 2012, IVN Losser
Inkomsten

Uitgaven

Contributies
Donaties
Giften
Subsidie Gemeente Losser
Gidsen
Landschapsbeheer
Sponsoring RABObank
Rente 2012
Groencursus
Diversen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

725,00
1.000,00
142,50
328,00
996,42
134,18
100,00
76,34
1.169,22
30,00

Nadelig saldo

€
€

244,32
4.945,98

Bestuursonkosten
Ledenbijeenkomsten
Natuurbode
Gidsen
Landschapsbeheer
Schoolgidsen
Vlinderwerkgroep
Buitengebied
Groencursus
IVN Landelijk
NMO
Diversen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

461,31
437,00
921,13
785,17
134,18
257,16
92,21
14,50
920,22
390,60
49,75
482,75
4.945,98

Algemene reserve

€

4.650,00

Vermogen

€

499,86

Vooruit ontvangen
– Contributie/Donaties/Giften

€

75,00

Nog te betalen
– Gidsen

€

139,84

€

5.364,70

Balans per 31 december 2012, IVN Losser
Debet
Saldobankrekening
Saldo spaarrekening

Nog te ontvangen
– Rente 2012
– Natuurmonumenten
– Gidsen

Credit
€
€

420,14
4.796,76

€
€
€

76,34
54,18
17,28

€

5.364,70

Toelichting
Vermogen
Per 1 januari 2012
Nadelig saldo 2012
Per 31 december 2012

€
€
€

744,18
244,32
499,86

In feite bestaat het "totale vermogen" of kapitaal uit meerdere onderdelen, t.w.:
1– jan-12
Reservering wintervoeding
€
1.150,00
Algemene Reserve
€
3.500,00
€
Groencursus
€
300,00

31-dec-12
4.650,00

Vermogen

€

744,18

€

499,86

Totale vermogen

€

5.694,18

€

5.149,86
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Begroting 2013
Begroting
2011

Baten

Resultaat
2011

Begroting
2012

Resultaat
2012

Begroting
2013

Contributies

€

800,00

€

800,00 €

740,00 €

725,00 €

775,00

Donaties

€

1.062,50

€

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

975,00

Giften

€

157,30

€

251,00 €

150,00 €

142,50 €

150,00

Subsidie Gemeente Losser €

327,20

€

328,00 €

328,00 €

328,00 €

520,00

Gidsen

€

395,00

€

647,16 €

395,00 €

996,42 €

580,00

Landschapsbeheer

€

250,00

Sponsoring RABObank
Rente

€

70,00

€

221,78 €

250,00 €

134,18 €

250,00

€

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00

€

79,77 €

80,00 €

76,34 €

67,00

€

500,00 €

1.169,22
30,00

Groencursus
Diversen

€

100,00

€

50,00 €

57,00 €

Totaal baten

€

3.162,00

€

3.477,71 €

3.600,00 €

Begroting
2011

Lasten
Bestuursonkosten

€

Resultaat
2011

Begroting
2012

500,00

€

173,70 €

4.701,66 €

Resultaat
2012

3.417,00

Begroting
2013

225,00 €

461,31 €

400,00

Ledenbijeenkomsten

€

350,00

€

376,90 €

400,00 €

437,00 €

450,00

Natuurbode

€

650,00

€

750,46 €

800,00 €

921,13 €

900,00

Gidsen

€

720,00

€

571,02 €

670,00 €

785,17 €

455,00

Landschapsbeheer

€

250,00

€

221,78 €

250,00 €

134,18 €

250,00

Kruidentuin

€

150,00

€

100,00 €

150,00

Schoolgidsen

€

25,00

Vlinderwerkgroep
Buitengebied

€

€

100,00

€

25,00 €

257,16 €

100,00

178,15 €

200,00 €

92,21 €

100,00

€

50,00 €

14,50 €

50,00

€

50,00
€

300,00 €

300,00 €

920,22

IVN- Landelijk

€

425,20

€

425,20 €

390,60 €

390,60 €

415,30

Natuur en Milieu Overijssel

€

49,75

€

49,75 €

50,00 €

49,75 €

50,00

Diversen

€

142,05

€

68,00 €

89,40 €

482,75 €

146,70

Totaal lasten

€

3.312,00

€

3.214,96 €

3.600,00 €

4.945,98 €

3.417,00

Saldo

€

-150,00

€

262,75 €

Groencursus

-

€

-244,32 €

-

Toelichting
• Contributies, uitgegaan is van 47 leden en 7 huisleden (47 x 15,00 + 7 x 10,00)
• Donaties, uitgegaan van 78 donateurs (78 x 12,50)
• Rente, ~1,4% (rentevoet) van gemiddeld € 4800
• IVN-Landelijk, weer 47 leden en 7 huisleden (47 x 8,65 + 7 x 1,25)
• Sponsoring RABObank, opnieuw aangevraagd, nog geen uitsluitsel
• Overige posten zijn geraamd op basis van extrapolatie uit voorafgaande jaren
• De post Diversen bij Lasten is hoog vanwege de kosten van de nieuwe folder, € 385
• Het nadelig saldo is eenmalig wat hoog t.g.v. de post Diversen (zie hierboven).

