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Een nieuwe IVN activiteit: planten determineren
m.b.v. een flora.
‘ De schoolgidsen hebben voor het eerst hun nieuwe programma volledig uitgevoerd. Het
waterdiertjesproject werd aangeboden aan de groepen 6 van de basisscholen in de Lutte,
Losser en Overdinkel. Het herfstproject werd in enigszins gewijzigde vorm aangeboden aan
de groepen 7.’ (pag. 2)
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( Ledenlijst is gedrukt beschikbaar tijdens het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering.)

Voorwoord
We kijken terug op het jaar 2013. Helaas hebben we afscheid van Joke Slotboom moeten nemen.
Haar laatste belangrijke bijdrage voor het IVN was het inspreken van de film van Bert Pot over
de avifauna van een bepaald deel van de Berkel. Verder is 2013 een jaar geweest, waarin een
aantal nieuwe initiatieven is genomen.
De schoolgidsen hebben voor het eerst hun nieuwe programma volledig uitgevoerd. Het
waterdiertjesproject werd aangeboden aan de groepen 6 van de basisscholen in de Lutte, Losser
en Overdinkel. Het herfstproject werd in enigszins gewijzigde vorm aangeboden aan de groepen
7. IVN Losser beschikt nu over voldoende enthousiaste capaciteit bij de schoolgidsen.
In 2012 werd in het arboretum Poort-Bulten de plantenkijkdag georganiseerd door de gidsen. Op
dezelfde dag werd het waterdiertjesproject voor publiek georganiseerd door de schoolgidsen. Dit
leidde tot het idee in 2013 een IVN-dag te organiseren met meerdere activiteiten. Op de IVN-dag
werd door de gidsen een plantenroute uitgezet. Er waren presentaties in het infocentrum, over
vlinders door Leo Hassing en over vogels door Bert Pot. Door de gidsen werd een aantal malen
een rondleiding in het Arboretum gegeven en tijdens een rondleiding door Wout Schuit een
demonstratie over spinnen. Eveneens was er voor het publiek een aantal malen gelegenheid
waterdiertjes te scheppen en te bekijken onder leiding van de schoolgidsen.
We kijken ook vooruit naar wat er voor 2014 op stapel staat.
De IVN-dag is geëvalueerd en er is besloten om in 2014 de IVN-dag opnieuw uit te voeren. Er
gaat weer een groencursus gegeven worden in maart en april. Ook dit jaar gebeurt dat weer in
samenwerking met IVN Oldenzaal. Er is samen met IVN Oldenzaal een werkgroep gevormd, die
zich zal gaan buigen over de mogelijkheid van een verkorte gidsencursus in het jaar 2015.
Kortom, we gaan weer een leuk IVN-jaar tegemoet.
Frans Tiessen, voorzitter IVN Losser.
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IVN Nederland
Het IVN heeft de overtuiging, dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam
handelen stimuleert. Vanuit deze visie ontwikkelt IVN Nederland projecten en
campagnes gericht op natuurbeleving en duurzaamheid. Daarnaast zijn er in
heel Nederland ruim 20.000 IVN-vrijwilligers actief die activiteiten
organiseren in en over de nabijgelegen natuur, zoals excursies, lezingen en
cursussen. Door jong en oud de natuur van dichtbij te laten beleven, wil IVN
hen bewust maken van de waarde van de natuur voor Nederland én voor hen
zelf. Ook het IVN Losser levert hier een bijdrage aan.

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 2013 telde onze afdeling 53 actieve leden / vrijwilligers, verdeeld over zes werkgroepen.
Daarnaast hadden we 73 donateurs.
De leden zijn lid van de afdeling Losser en van de landelijke vereniging. Daarom ontvangen leden
naast het afdelingsblad ‘de Natuurbode’ ook vier keer per jaar het landelijk ledenmagazine ‘Mens
en Natuur’. Donateurs steunen onze afdeling en ontvangen alleen het afdelingsblad ‘de
Natuurbode’.
Overzicht van het aantal leden(L) en donateurs (D) sinds 2003 tot en met 31 december 2013:
leden en donateurs 2003/2013
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Contributie in 2013
Leden
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar voor een gewoon lid en € 10,00 voor een gezinslid.
Jeugdleden betalen € 6,00. Alle leden staan ingeschreven als lid bij de landelijke IVN vereniging.
Hieraan wordt per lid € 8,65 en per gezinslid € 1,25 afgedragen. Hierin is onder andere een
aanvullende WA-verzekering tijdens IVN-activiteiten begrepen.

Donateurs
Donateurs betalen minimaal € 12,50. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de afdeling.
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Bestuur
Het bestuur bestond uit de volgende personen:
Frans Tiessen, voorzitter
Rob Melchers, secretaris en beheer Facebook
Ruud Spiering, penningmeester, ledenadministratie en beheer website
Jopie Engmann, lid
Egbert de Vries, lid

Adressen
Secretariaat:
email: ivnlossersecretariaat@gmail.com

website: http://ivn.nl/afdeling/losser

post: Wilgenkamp 1-A, 7581 HA Losser

facebook: https://www.facebook.com/IVNLosser

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. Ook ontvangen hoofd- en districtsbestuur,
evenals natuur- en milieuorganisaties in de regio dit blad.
Het ligt ter inzage in de wachtkamers van huis- en tandartsen, in bibliotheken en VVV-kantoren
in de gemeente Losser.
Aan adressen buiten de gemeenten Losser en Oldenzaal 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. Wie hiervan gebruik wil maken, verzoeken
wij dit per e-mail door te geven aan natuurbodelosser@gmail.com.
In een Natuurbode staan op pagina 2 actuele post- en e-mailadressen en telefoonnummers.

Arboretum Poort-Bulten;
IVN Losser maakt herhaaldelijk gebruik
van deze locatie voor haar educatieve
activiteiten.
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Werkgroep Landschapsbeheer
Doelstelling
Het in stand houden van halfnatuurlijke
landschapselementen in Duivelshof-Oost met
behulp van vrijwillig educatief natuur- en
landschapsbeheer.

Coördinator
Siebe van der Woude

Aantal werkers/werksters
Het grootste aantal “eigen” werk(st)ers was dit
jaar 12. 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 2013 was er één
deelnemer in het kader van de MAS.
De kerngroep bestaat uit 11 personen. Gemiddeld over 9 werkdagen waren er dit jaar 10
werk(st)ers per werkdag actief. Dit jaar is er door de groep 195 uur gewerkt.

Lopende activiteiten in 2013.
*Dit jaar zijn de heggen om de boomgaard voor het laatst door ons geknipt. Het beheer van de
boomgaard is door Natuurmonumenten overgedragen aan de bewoners van de villa.
*Het wandelpad langs de beek is beloopbaar gehouden, het gevallen blad is van de paden
verwijderd om het landgoedkarakter te handhaven en ook om de paden sneller te laten drogen.
*De rand van de heide is geschoond van uit het bos binnendringende bramen en varens.
*Uit een deel van de heide is in het voorjaar dennenopslag verwijderd.
*Langs de Stadsweg (die deels binnen Duivelshof-Oost ligt) zijn de bramen verwijderd, zodat de
bosbesvegetatie meer ruimte krijgt.
*In februari en maart hebben we door sneeuwlast doorgebogen slieten afgezet en verbrand, zodat
de stobben weer kunnen uitlopen.
* De afwatering van de beek door het moerasdeel voor de voorde is geschoond.
*Voor de vakantieperiode hebben we de parkeerplaats langs de Lossersestraat geschoond en van
zwerfvuil ontdaan.

Werkoverleg
Over de uit te voeren werkzaamheden is overleg gevoed 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
gereedschapsonderhoud worden gedeclareerd bij de terreineigenaar: de Vereniging
Natuurmonumenten.
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*Gereedschap en verzekering.
Tijdens werkdagen wordt gewerkt met deels eigen, deels van de Stichting Landschap Overijssel
(LO) geleend gereedschappen 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
Er hebben zich dit jaar geen veranderingen in de werkzaamheden voorgedaan. Een aanpassing
van de bestaande Risico-Inventarisatie was niet nodig.
Tijdens werkdagen met “gasten” wordt nadrukkelijk gewezen op de risico’s van
tekenbesmettingen. Ook is er aandacht voor mogelijke besmettingen met vossenlintworm en het
hanta-virus, waarvan de rosse woelmuis drager is.

Overig
Kapavond
Landschap Overijssel organiseerde op 18 april een feestelijk avond ter afsluiting van het
werkseizoen voor allen, die werkzaam zijn in het vrijwillig natuurbeheer. Ook dit jaar waren er
Losserse vrijwilligers aanwezig.
Ook Natuurmonumenten verzorgde dit jaar op erve Middelkamp een gezellige avond met bbq
voor alle vrijwilligers, die in oost Twente voor de vereniging werken in het landschapsbeheer en .
inventariseren van flora en fauna.

Samenwerking
In september hebben we samen met de werk(st)ers van ENHOE en IVN-Oldenzaal een deel van
de heide ontdaan van opslag en het vrijgekomen materiaal uitgesleept. Op deze dag, die met soep
werd afgesloten, werkten we met een groep van 35 personen.

Werkgroep Buitengebied
Doelstelling
Het - in het kader van de ruimtelijke ordening en/of het milieu
– attent zijn op veranderingen in de kernen en het buitengebied
van de gemeente Losser.

Coördinator
Siebe van der Woude

Leden
De werkgroep bestaat uit 3 leden.

Activiteiten in 2013
*Op 06-02-’13 hebben op een hoorzitting onze bezwaren over het ter visie gelegde
bestemmingsplan Buitengebied van Losser toegelicht. Het plan is inmiddels door de Raad
geaccepteerd.
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*Op 08-02-’13 waren we op uitnodiging van GS aanwezig bij een presentatie over Natura 2000.
*Op 20-02-’13 hebben wij aan GS onze zorgen over de geactualiseerde omgevingsvisie ter kennis
gebracht. De actualisatie was nodig om het gewijzigde EHS-beleid te formaliseren. In de
reactienota gaf GS aan, dat over de uitvoering van het nieuwe beleid met de organisaties, die het
pact “Samen werkt beter” hebben gesloten, nader zal worden overlegd.
*Op 23-03-’13 hebben we een zienswijze ingediend over de door het waterschap Regge en Dinkel
gepubliceerde “Beregeningsregeling”. Onze zorgen hebben niet geleid tot aanpassingen.
Inmiddels is het waterschap Regge en Dinkel samengevoegd met het waterschap Veld en Vecht.
Zij vormen met ingang van 01-01-’14 het waterschap Vechtstromen.
*Op 09-04-’13 hebben we op ambtelijk niveau voorstellen over de inrichting van de nieuwe vis/
retentievijver in de Saller ingebracht.
*Op 10-04-’13 hebben we op verzoek van het door de gemeente aangetrokken adviesbureau
voorstellen gedaan voor de inrichting van de voormalige ijsbaan/visvijver aan de Nitertweg. De
bijeenkomst kreeg een vervolg op 13-08-’13. Wij verwachten, dat het plan medio 2014
gepubliceerd kan worden.
*Op 10-04-’13 waren we uitgenodigd voor een door de gemeente belegde bijeenkomst in De
Lutte over de toekomst van Losser.
*Op 19-09-’13 waren we op uitnodiging aanwezig bij het symposium landinrichting nieuwe stijl
onder de titel “Verkavelen voor groei”. Deze methode zal mogelijk ook voor de noordelijke
gebieden van Losser gebruikt gaan worden.
*op 18-10-’13 hebben we middels een zienswijze onze zorgen geuit over het ontwerp
vrijstellingsbesluit luchthaven Twente. Het ontwerp behelst vrijstelling voor 5500 gemotoriseerde
lichte vliegtuigbewegingen tot 31-12-’14. Onze bezwaren zijn ter zijde geschoven.

Overig
*Voor het in 1997 gestarte proces van 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.
Op het daaruit voortvloeiende ruilplan voor de samengevoegde zuidelijke delen Elsbeek en
Overdinkel zijn 22 beroepen ingediend bij de rechtbank in Almelo. De beslissingen daarop
worden voorjaar 2014 verwacht. De gewenste Kavelaanvaardingswerken zijn voorgelegd aan de
Uitvoeringscommissie die daarover voorjaar 2014 zal beslissen.
Het lidmaatschap van één van onze leden die - namens NMO - lid is van de Uitvoeringscommissie
is door Gedeputeerde Staten verlengd tot het tijdstip van acte-passering.
Op welke wijze de herinrichting van de noordelijke gebieden gestalte zal krijgen is nog niet
duidelijk.
*Na de bestuurlijke problematiek die voortvloeide uit de herijking Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) en die zichtbaar werd tijdens de hoorzitting van GS op 28-11-2012 is het pact “Samen
werkt beter” gesloten. In dit pact werken 30 organisaties samen met GS om o.a. opgaven voor
natuur, water en landinrichting gestalte te geven. Op verzoek van NMO hebben wij zitting in
klankbordgroepen met betrekking tot deze onderwerpen. Ook zijn we betrokken bij de herziening
van de Kader Richtlijn Water (KRW).
*Wij zijn via VOLT (Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente) betrokken bij de plannen
rondom de ontwikkeling van een burgerluchthaven Twente. Op 11 december heeft de gemeente
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Losser ons op ons verzoek gefaciliteerd voor de presentatie van en informatie over de voorziene
aan- en uitvliegroutes, die deels over het westelijk deel van De Lutte zijn geprojecteerd, en over
de door de projectorganisatie ADT geplande gezondheidsonderzoeken.

Werkgroep Schoolgidsen
Doelstelling
Het IVN heeft zich ten 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 aan het eind van het schooljaar in groep 6 van de basisschool en aan het
begin van het schooljaar in groep 7 zitten.

Coördinator
Frans Tiessen

Leden
De werkgroep bestaat uit 9 personen.

Waterdiertjesproject
In het najaar van 2012 werd in vijvers van het Arboretum Poortbulten nabij de Lutte het
waterdiertjesproject uitgeprobeerd met groep 7 van basisschool “de Veldzijde”. Gewapend met de
kennis en ervaringen bij deze groep opgedaan, werden de groepen 6 van de basisscholen van de
Lutte, Losser, en Overdinkel uitgenodigd deel te nemen aan het project. Dit werd voorbereid op
12 juni en in de laatste 2 weken van juni uitgevoerd. Een groot aantal scholen nam deel aan het
project. Er werd gewerkt in kleine groepjes van ongeveer 6 leerlingen. Bij elk groepje was één
begeleider. Elk van deze groepjes had de beschikking over een picknicktafel, waarop een deel van
de materialen kon worden neergezet. De vangsten werden eerst in bakken gedaan met een lichte
ondergrond en later op de tafels uitgesplitst in kleine doorzichtige tapasbakjes, zodat de diertjes
door de beperkte ruimte die ze hadden, apart goed zichtbaar waren. Bovendien was één van de
tafels ingericht met microscopen en een binoculair, waarop de leerlingen levende diertjes sterk
uitvergroot konden zien met dóórvallend licht (microscoop) of met òpvallend licht (binoculair).
Zo konden ze bijvoorbeeld van watervlooien het kloppend hart en de jongen in de buik zien. Voor
de bediening van microscopen en binoculair was ook één begeleider nodig.
De leerlingen werkten in groepjes van 2. Per groepje was er één set materiaal, zoals bakken,
schepnetten, pipetten beschikbaar. Elk groepje kreeg zowel een kruisjeslijst als een zoekblad met
afbeeldingen van waterdieren, die in het gebied te vinden zijn. Wanneer de naam van een bepaald
dier aan de hand van het zoekblad gevonden was,
werd het aangetekend op de kruisjeslijst. Aan het
eind van de projectochtend werden de vangsten
centraal geïnventariseerd op een vergroting van de
kruisjeslijst.
In geval van regen kon gebruik worden gemaakt
van het infocentrum. Daar was ook een aantal
tafels, waar de leerlingen in groepjes aan konden
zitten. Tijdens het werk met de microscoop kon
gebruik worden gemaakt van lamplicht in plaats
van zonlicht, zoals buiten gebeurde. Het binnen
werken was een groot succes, omdat het project
voor die dag niet hoefde te worden afgeblazen.

waterdiertjes bekijken in het infocentrum
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Bovendien was de aandacht van de leerlingen in de besloten ruimte van het gebouwtje zeker niet
kleiner dan buiten. Er wordt overwogen de groepen iets groter te maken, zodat de de begeleiders
iets minder vaak ingeroosterd hoeven te worden.
Tijdens de IVN-dag op 23 juni werd onder begeleiding van de schoolgidsen ook een aantal keren
waterdiertjes gevangen door het publiek. De IVN-dag viel midden in de periode van het waterdiertjesproject met de basisscholen. Voor de belasting van de schoolgidsen is het beter, dat in
2014 deze activiteiten niet samenvallen.

Herfstproject
Het bestaande herfstproject in de Duivelshof werd aangeboden aan de groepen 7 van de
basisscholen in de Lutte, Losser en Overdinkel. Het project werd voorbereid op 25 september en
in de laatste week van september en de eerste week van oktober uitgevoerd in de Duivelshof. Er
werd één gids op een groepje van 7 à 8 leerlingen ingeroosterd. De startplaats was niet zoals
andere jaren op de parkeerplaats, maar bij de ingang van het bos, omdat dit een tijdsbesparing zou
opleveren. Teruglopen over de oprijlaan was eigenlijk verloren tijd voor het project. Door de
eigenaren werd toestemming gegeven om met auto’s de oprijlaan op te rijden en te parkeren bij de
ingang van het bos.
Het project in oude vorm werd in grote lijnen gehandhaafd. Wel werden insectenvallen uitgezet
om bodemdiertjes te vangen. Een insectenval bestaat uit een jampotje, dat precies tot aan de rand
werd ingegraven, zodat bodemdiertjes er in
zouden vallen. Boven de jampotjes werd een
dekseltje op pootjes geplaatst, zodat bij regen de
gevangen diertjes niet zouden verdrinken. Op
plaatsen waar vallen uitgezet waren, werd een
IVN-vlaggetje geplaatst, zodat schoolgidsen
wisten, dat daar in de buurt vallen waren. Bij de
voorbereiding werden regelmatig bodemdiertjes,
hoofdzakelijk loopkevers, gevangen. In de
aanloop naar de uitvoering van het project met
de basisscholen vielen de vallen helaas ten prooi
aan vandalisme, zodat de vangsten tegenvielen.
Het verdient aanbeveling in 2014 bordjes te
zetten bij de vallen, waarop de bedoeling van de gevangen gouden loopkever
vallen wordt aangegeven.
Bij het herfstproject werd aandacht besteed aan de bekende dingen van het herfstbos zoals typen
paddenstoelen, opbouw van het bos, typen bomen, typen naaldbomen, verspreiding, parasieten.
Deze keer werd er een kruisjeslijst bij gebruikt, zodat leerlingen konden aankruisen, wat ze gezien
hadden of welk item er was behandeld. Een aantal begeleiders werkte meer op een verhalende
wijze. Anderen vonden het belangrijk dat de leerlingen zelf met hun zintuigen waarnamen, zoals
de geur van schimmels, het voelen van de verschillende korrelgroottes van de verschillende
profielen bij een bodemmonster, of het ontdekken van diertjes in een val.

Werkgroep Natuurgidsen
Doelstelling
Natuurgidsen hebben als doelstelling met hun werkzaamheden er toe bij te dragen dat deelnemers
aan georganiseerde evenementen of anderszins zich bewust worden van de relaties die er bestaan
tussen de mens, diens cultuur en de levende en niet levende omgeving.
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Aanspreekpunt
Jopie Engmann

Leden
De gidsengroep bestaat uit 12 personen. Leo Schilderman heeft na jaren actief geweest te zijn
voor de gidsengroep afscheid genomen. Hij blijft beschikbaar als wij hem nodig mochten hebben
waarvoor wij hem uiteraard zeer erkentelijk zijn. Joke Slotboom die ook jaren lang actief is
geweest in onze groep is helaas overleden. Wij zullen haar inbreng missen. Gelukkig hebben zich
als nieuw lid Riet van Berkel en Lenny Melis, beiden al jaren lid van het IVN, bij ons
aangesloten, zodat onze totale bezetting gelijk blijft.
Ieder lid is verantwoordelijk voor de activiteit, die door hem/haar wordt georganiseerd en de
(financiële) afhandeling daarvan.
Mary Egbers verzorgt dit jaar voor het laatst het financiële jaarverslag en de begroting voor het
volgende jaar. Deze taak wordt overgenomen door Annemarie van Daalen. Mary blijft het
jaarverslag m.b.t. de activiteiten van de gidsengroep en de planning voor het komende jaar
verzorgen.
Aanspreekpunten voor het Arboretum zijn Mary Egbers en Jopie Engmann.
Jopie zat als vertegenwoordiger van de gidsen in het algemeen bestuur. Zij treedt bij de volgende
jaarvergadering af. Helaas kan/wil niemand van onze groep haar opvolgen.

Bijeenkomsten
We zijn dit jaar achtmaal bij elkaar geweest. Het afgelopen jaar vonden de vergaderingen 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 19 t/m 21 april naar Texel. Er waren 17 deelnemers.
Dit jaar weer tot ieders tevredenheid georganiseerd door Bert Pot.

Excursies op aanvraag
De volgende excursies op aanvraag werden door ons begeleid:
In het Arboretum werden 10 excursies voor groepen van verschillende samenstelling en grootte
door natuurgidsen begeleid.

Publieksactiviteiten
Winterwandeling op 27 januari. Gestart werd vanuit café-restaurant Florilympha om en door het
Lutterzand. We registreerden 65 wandelaars. Door sneeuw- en ijsresten was het pad op sommige
plaatsen glad. Het weer was redelijk. Degenen die de wandeling gelopen hebben, waren allen zeer
tevreden.
Publiekslezing op 11 maart zoals altijd i.s.m. de bibliotheek. De lezing werd deze keer verzorgd
door de heer Meutstege. De lezing ging over de natuur bij 6 kastelen in en rond Diepenheim. Er
waren 21 belangstellenden.
Voorjaarswandeling op 7 april. Deze keer wandelden we ’s middags i.p.v. ’s ochtends in het
Arboretum. Er waren ongeveer 15 deelnemers. De weersvoorspelling was niet best, maar
uiteindelijk viel het mee.
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Plantenkijkdag op 23 juli in het Arboretum. Dit keer onder de noemer IVN-dag. Naast het
bekijken van de bloemen die zoals altijd door ons voorzien waren van verklarende bordjes, was er
bij de vijver een waterdiertjesproject. Wout Schuit vertelde de wandelaars over spinnen en kon
zijn verhaal aanschouwelijk maken door spinnenwebben zichtbaar te maken met een plantenspuit
of meel. Dit concept bleek heel goed te werken en is voor herhaling vatbaar. Omdat de bezoekers
zich niet hoeven te melden kan het aantal niet worden gegeven, maar ook deze keer bleek er ruim
belangstelling voor te bestaan.
Paddenstoelenwandeling op 6 oktober. Ook dit keer werd er, weer onder de bezielende leiding
van Ineke Bielen van de Mycologische vereniging, een prachtige wandeling uitgezet in het
Arboretum.
Hoewel de voortekenen ongunstig waren en er tot kort voor 6 oktober nog nauwelijks regen was
gevallen, kwam die gelukkig net op tijd, zodat er voor de bezoekers toch nog voldoende te
bekijken viel. De belangstelling was zeer groot, het weer prima. Het materiaal, dat wij in de
aanbieding hadden, vond gretig aftrek.

Algemeen
* In september hebben wij een stand bemand tijdens de Groene Zondag georganiseerd door Groei
en Bloei.
* Zoals altijd hadden wij bij het organiseren van onze activiteiten in Het Arboretum weer de volle
medewerking van de beheerders. Met het maaien wordt met onze projecten rekening gehouden.

Werkgroep Kruidentuin
Doelstelling
De bewoners van het Verpleeg- en Verzorgingshuis
Oldenhove & St.Maartensstede kennis laten nemen van
natuur dicht bij hun thuis.

Coördinatie
De coördinatie en de contacten met de Stichting werden
verzorgd door Leo Schilderman.
Met ingang van het seizoen 2014 worden deze taken
overgenomen door Carla Oostrik. Daarin krijgt ze
ondersteuning van Jeanne Peters en Riet van Berkel.
De contactpersoon van de Stichting is Marijke Bijen.

Leden
De werkgroep bestaat uit 13 personen.

Kruidentuin op de voorgrond, een
onderdeel van de binnentuin.

Werkzaamheden
Het seizoen loopt van medio april tot en met oktober. Wekelijks werken de leden van de
werkgroep volgens rooster in tweetallen een dagdeel in de tuin. De werkzaamheden worden
bijgehouden in een logboek. Naast de kruidentuin onderhoudt de werkgroep op verzoek van de
Stichting ook enkele tuinvakken vóór het artsenhuis.
Elke eerste donderdag van de maand is de werkgroep aanwezig om gezamenlijk te werken.

Seizoensverloop
Het seizoen werd begonnen met enkele werkmiddagen voor “grootonderhoud”.
De kruiden werden voor een deel gehergroepeerd over de diverse vakken. Nieuwe klimrozen, twee
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cornus kausa en éénjarige kruiden werden geplant.
In het algemeen lukt het redelijk om ook de extra tuinvakken te onderhouden. In één vak was het
niet mogelijk onkruid, zoals heermoes en knopkruid, de baas te worden. Dit vak wordt in opdracht
van de Stichting nogmaals onder handen genomen door de Fa. Donker. De bewonerstuin krijgt
dan tevens verhoogde bakken.
De gezamenlijke werkmiddag op de eerste donderdag van de maand verdient een betere opkomst.
De belangstelling van de bewoners en hun vrijwillige begeleiders is minimaal.
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.

Niet gerealiseerd
Meer bekendheid geven aan de bewoners en vrijwilligers.
Plaatsen van een nieuw verwijsbord.

Bijscholing
Het tuinenreisje ging dit jaar op vrijdag 21 juni door het grensgebied tussen Winterswijk en
Borken in Westfalen.
Een tiental tuinenfreaks bezochten tuinen in Borken – Weseke, Winterswijk en Oeding. Ook dit
jaar hadden we goed tuinweer, mooie gevarieerde tuinen, hartelijke gastvrouwen en gastheren.

(Nacht)vlindergroep
Doelstelling
Bekendheid geven aan het voorkomen van macro– en micronachtvlinders in ( natuur-)gebieden
rond Losser en nabije omgeving.

Coordinatie
Leo Hassing

Onderzoek
Het afgelopen jaar is er door ons weer onderzoek gedaan aan de vlinders in de gemeente Losser.
Voornamelijk werd er naar nachtvlinders gezocht, maar ook de dagvlinders zijn niet overgeslagen.
De inventarisaties vonden plaats in het Boerskotten, het Arboretum Poortbulten, het Dinkeldal en
op het Ringstation.
Door een ongelukkige val was Leo Hassing geruime tijd uitgeschakeld, hierdoor werd op een
aantal plaatsen de inventarisatie tijdelijk gestopt.

Methode
De nachtelijke inventarisaties werden gedaan met een lamp voor een gespannen laken. Hier
komen de vlinders op af en gaan meestal rustig op het laken zitten, zodat ze bekeken en
gedetermineerd kunnen worden. Ook is er gewerkt met een vlinderval. Dat is een soort kist, waar
de lamp bovenop zit. Deze lokt de vlinders aan en die vliegen de kist in. Door de constructie van
de kist kunnen zij daar maar moeilijk uit ontsnappen, zodat de onderzoekers de volgende morgen
op het gemak de vlinders kunnen determineren en tellen. Ook is er smeer gebruikt. Dit lokmiddel,
op basis van keukenstroop en wat alcoholische drank, wordt vóór de schemering op ooghoogte op
boomstammen gesmeerd. De nachtvlinders worden gelokt door de geur en drinken van het
mengsel. Deze methode is vooral productief in het voor- en najaar. Dan bloeien er nog nauwelijks
bloemen. In de zomer is de concurrentie van bloemen zo groot, dat smeren weinig oplevert.
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Tevens komen er op smeer soorten af, die niet of nauwelijks op licht afkomen. Vlinders, waarbij
twijfel bestaat over de juiste determinatie, worden meegenomen om te worden gefotografeerd.
Aan de hand van de foto worden specialisten om hun mening gevraagd. In sommige gevallen, dit
geldt voornamelijk voor de kleine vlinders, zullen moeilijk op het uiterlijk te determineren
exemplaren worden gedood. Hierna kan door middel van dissectie van de genitaliën de juiste
naam worden bepaald. De overige vlinders kunnen daarna weer worden vrijgelaten.
We geven hier eerst de Nederlandse naam van de vlinder gevolgd door de wetenschappelijke naam
tussen haakjes. Dit laatste is vooral bedoeld voor eventuele lezers van over de grens, die onze
namen vaak niet begrijpen, maar via de wetenschappelijke naam dan toch weten, waarover we het
hebben.

Resultaat
Het voert te ver om van elke vindplaats een volledige opsomming te geven van al de soorten
vlinders die er in 2012 zijn waargenomen. We hebben gekozen om van elke locatie de meest
vermeldenswaardige soorten te noemen met een kleine toelichting over de verspreiding en de
biologie. Veel van de gegevens hierover komen van de websites http://www.vlindernet.nl en
http://www.microlepidoptera.nl/. De foto’s zijn van Leo Hassing. Indien er geen foto voorhanden
was, is er gebruik gemaakt van de website lepiforum (klik hier) uiteraard met vermelding van de
fotograaf. Wij danken de makers van deze website voor het gebruik van hun informatie.

Boerskotten
In het Boerskotten is het afgelopen jaar door Rudi Lanjouw twee maal geïnventariseerd op licht en
wel in januari en in april. Dit leverde zeven soorten op, waarvan één soort nieuw voor het terrein:
de zwartvlekwinteruil (Conistra rubiginosa). Dit is een algemeen voorkomende uil, die van de
herfst tot het voorjaar actief is en ook in de winter vliegt, als de nachttemperatuur boven het
vriespunt is. Verder werden van de dagvlinders de zeldzame keizermantel en kleine
ijsvogelvlinder waargenomen.

Landgoed Snippert
Dit jaar zijn we begonnen met het inventariseren van dit landgoed, dat eigendom is van
Natuurmonumenten. Er zijn op drie dagen inventarisaties geweest, twee maal in de avond met het
laken en de lichtvalkast en één keer overdag met zichtwaarnemingen.
Bijzondere soorten waren van de dagvlinders de kleine ijsvogelvlinder en van de nachtvlinders de
spatel-berkkokermot, de oranje granietmot, de witte éénstaart en de geelpurperen spanner.

De Spatel-berkkokermot (Coleophora milvipennis)
Bij de kokermotten maakt de rups een karakteristieke koker,
waarin hij leeft en zich ook verpopt. Alleen bij het eten en
verplaatsen komt de rups voor een deel uit de zak. De kleine
motjes zelf zijn vaak heel lastig op het uiterlijk te determineren.
Vaak lukt dit veel eenvoudiger aan de hand van de zak en de
voedselplant. De soort komt voor in Nederland op de
zandgronden en in de duinen. In het oosten van Twente is ze
van meerdere plaatsen vermeld.
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De Oranje granietmot (Scoparia pyralella)
De granietmotten zijn erg lastig uit elkaar te houden aan de
hand van de vleugeltekening. Deze soort heeft meestal
kenmerkende geelachtige vlekken op de voorvleugel, waardoor
ze wat gemakkelijker te onderscheiden is van de overige
soorten. De oranje granietmot is vrij algemeen in Zuid Limburg
en op de Zeeuwse eilanden. In de rest van Nederland schaars of
ontbrekend. In Twente is de vlinder zonder meer zeldzaam.

De Witte éénstaart (Cilix glaucata)
De kleinste van de in Nederland voorkomende éénstaarten.
Deze wordt langs de kust en in Limburg regelmatig
waargenomen, in Overijssel een zeldzame soort. Dit is de eerste
waarneming van deze eeuw. In de vorige eeuw waren er in
Overijssel nog een aantal waarnemingen, maar de soort neemt
sterk in aantal af.

De geelpurperen spanner (Idaea muricata)
Deze kleine spanner komt voor op vochtige heide, moerassen
en natte graslanden.
Vanaf half juni is deze soort waar te nemen, ze zitten overdag
in de lage vegetatie en zijn dan gemakkelijk op te jagen.

Arboretum Poort-Bulten
Op het Arboretum (Regio Twente) is geïnventariseerd tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op
6 september. De weersomstandigheden waren verre van ideaal. Overdag was het erg warm, maar
tegen de avond kwamen er zware buien over, waarbij het doorgaan van de avond ter discussie
stond.
Om 20.15 uur was het gelukkig droog en werden de vangmiddelen alsnog opgesteld.
Ondanks het slechte weer in het begin van de avond waren toch nog 50 belangstellenden
aanwezig, die zeer geïnteresseerd waren en van wie een aantal tot het laatst bleven kijken naar de
leuke soorten, die gespot werden. Ondanks het mindere weer werden er in totaal 36 soorten
geteld, waaronder 4 lindegouduilen (Tiliacea citrago) en 26 eiken-orvlinders (Cymatophorina
diluta).

De Lindegouduil (Tiliacea citrago)
De soort komt lokaal in Nederland voor, maar ontbreekt ook op
veel plaatsen. De rups leeft op linde en eet van de bladeren. Dit
verklaart mogelijk ook de lokale verspreiding in ons land.
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De eiken-orvlinder (Cymatophorina diluta)
Van de or-vlinders komen in Nederland 7 soorten voor. De
eiken-orvlinder is in Nederland één van de zeldzaamste en
ontbreekt in grote delen van ons land of is erg schaars. Het is
merkwaardig, dat een soort, waarvan de rups leeft op eik, zo
zeldzaam is of ontbreekt, waar eiken voorkomen. In het oosten
van Twente is de soort algemeen en er kan zelfs van een
Nederlandse hotspot worden gesproken.

Het Dinkeldal
Er is een aantal keren langs de Dinkel vanaf de Zoekerbrug tot
aan Aarnink gesmeerd om de zogenaamde weeskinderen
(nachtvlinders die tot de familie van de uilen behoren) te
inventariseren. Drie soorten werden er aangetroffen, t.w. het
zwart weeskind (Mormo maura), het rood weeskind (Catocala
nupta) en het karmozijnrood weeskind (Catocala sponsa). Het
zwart weeskind was met minimaal 8 exemplaren aanwezig.
Gelukkig beter dan in 2012 toen maar 3 exemplaren werden
waargenomen. Van het rood weeskind werd op 2 plaatsen één
exemplaar waargenomen, van het karmozijnrood weeskind ook
op 2 plaatsen één exemplaar.

zwart weeskind

Ringstation Overdinkel
Op het ringstation is het afgelopen jaar 17 keer met de
lichtvalkast en/of smeer gevangen. Dit jaar was al weer het 10e
jaar op rij, dat hier de nachtvlinders werden geïnventariseerd. Er
werden 3 nieuwe soorten nachtvlinders gevangen. Ook werden
de dagvlinders weer geïnventariseerd.

De grote vos (Nymphalis polychloros).
Op 8 juli werd een grote vos waargenomen op exact dezelfde
plaats als in 2012. De vlinder werd in 2013 hierna nog 2 keer
waargenomen. De grote vos is in Nederland een zeer zeldzame
dagvlinder.

De bleke novemberspanner (Epirrita christyi)
Van deze in Nederland zeldzame nachtvlinder werden op 22
oktober er vijf gevangen in de lichtvalkast. De vlinders werden
door Sjaak Koster aan de hand van de genitaliën
gedetermineerd. Zonder dit onderzoek zijn de drie soorten van
het geslacht Epirrita niet met zekerheid op naam te brengen.
Mogelijk is de soort minder zeldzaam dan wordt opgegeven.

De bruine sikkeluil (Laspeyria flexula)
Van deze zeldzame nachtuil werd op 6 juli een exemplaar in de
lichtvalkast gevangen.
De bruine sikkeluil was nieuw voor het ringstation.
De vlinder leeft op korstmossen op loofbomen. Deze soort gaat
in Nederland in aantal achteruit.

grote vos
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Rekening van baten en lasten 2013
Inkomsten (€)
Contributies
Donaties
Giften
Subsidie Gemeente Losser
Gidsen
Landschapsbeheer
Sponsoring RABObank
Rente 2013

Uitgaven (€)
775,00
950,00
300,50
520,00
783,18
116,50
100,00
51,98

Bestuursonkosten
Ledenbijeenkomsten
Natuurbode
Gidsen
Landschapsbeheer
Schoolgidsen
Vlinderwerkgroep
Buitengebied
Kruidentuin
IVN Landelijk
Natuur en Milieu Overijssel
Diversen
Batig saldo

3.597,16

205,91
384,40
944,78
817,54
116,50
271,01
34,26
60,02
100,00
423,95
49,75
140,00
49,04
3.597,16

Balans per 31 december 2013
Debet (€)
Saldo bankrekening
Saldo spaarrekening
Nog te ontvangen
– Rente 2013
– Natuurmonumenten
– Gidsen

Credit (€)
647,32
4.873,10
51,98
116,50
41,36

Algemene reserve
Vermogen
Vooruit ontvangen
– Contributie/Donaties/Giften
Nog te betalen
– Gidsen
– Buitengebied

5.730,26

Toelichting
Vermogen per 1 januari 2013
Batig saldo 2013
Vermogen per 31 december 2013

499,86
49,04
548,90

In feite bestaat het ‘totale vermogen’ of kapitaal uit meerdere onderdelen, t.w.:
1 jan. 2013 31 dec. 2013
Algemene reserve
Vermogen
Totale vermogen

4.650,00

4.650,00

499,86

548,90

5.149,86

5.198,90

4.650,00
548,90
12,50
402,36
116,50
5.730,26
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Begroting 2014
Baten (€)
Contributies
Donaties
Giften
Subsidie Gem. Losser
Gidsen
Landschapsbeheer
Sponsoring Rabobank
Rente
Groencursus
Diversen
Totaal baten

Lasten (€)
Bestuursonkosten
Ledenbijeenkomsten
Natuurbode
Gidsen
Landschapsbeheer
Kruidentuin
Schoolgidsen
Vlinderwerkgroep
Buitengebied
Groencursus
IVN-Landelijk
Natuur en Milieu Ov.
Diversen
Totaal lasten

Begroting
2012
740,00
1.000,00
150,00
328,00
395,00
250,00
100,00
80,00
500,00
57,00

Resultaat
2012
725,00
1.000,00
142,50
328,00
996,42
134,18
100,00
76,34
1.169,22
30,00

Begroting
2013
775,00
975,00
150,00
520,00
580,00
250,00
100,00
67,00

Resultaat
2013
775,00
950,00
300,50
520,00
783,18
116,50
100,00
51,98

Begroting
2014
745,00
900,00
150,00
520,00
550,00
150,00
100,00
50,00
500,00
35,00

3.600,00

4.701,66

3.417,00

3.597,16

3.700,00

Begroting
2012
225,00
400,00
800,00
670,00
250,00
150,00
25,00
200,00
50,00
300,00
390,60
50,00
89,40
3.600,00

Resultaat
2012
461,31
437,00
921,13
785,17
134,18

Begroting
2013
400,00
450,00
900,00
455,00
250,00
100,00
100,00
100,00
50,00

Resultaat
2013
205,91
384,40
944,78
817,54
116,50
100,00
271,01
34,26
60,02

415,30
50,00
146,70
3.417,00

423,95
49,75
140,00
3.548,12

Begroting
2014
200,00
400,00
950,00
630,00
150,00
100,00
200,00
50,00
50,00
500,00
398,00
50,00
22,00
3.700,00

-,—

-244,32

-,--

49,04

-,—

Saldo

257,16
92,21
14,50
920,22
390,60
49,75
482,75
4.945,98

Toelichting resultaat 2013
= De subsidie van de gemeente Losser wordt m.i.v. 2013 anders berekend.
= Het jaar wordt afgesloten met een klein batig saldo.

Toelichting begroting 2014
= Contributies: uitgegaan is van 45 leden en 7 huisleden ( 45x 15,00+ 7 x 10,00)
= Donaties: uitgegaan van 72 donateurs ( 72x 12,50)
= Rente: ~1 % (rentevoet) van ongeveer € 5.000
= IVN Landelijk: weer 45 leden en 7 huisleden ( 45x 8,65 + 7x 1,25)
= Sponsoring RABObank: opnieuw aangevraagd, nog geen uitsluitsel.
= Overige posten zijn geraamd op basis van extrapolatie uit voorafgaande jaren.

