IVN-Losser, jaarverslag 2014

voor leden

Siebe als excursieleider in de Groencursus, voorjaar 2014;zie pag. 2
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( Ledenlijst is gedrukt beschikbaar tijdens het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering.)

Voorwoord
Weer is er een jaar voorbij. Helaas hebben we in het jaar 2014 afscheid moeten nemen van Toon
de Kleijn. Bij een noodlottig ongeval is hij overleden. Toon was nog altijd actief als bezorger van
de Natuurbode. Zijn taak is in de vereniging door Johanna Benneker overgenomen.
In het jaar 2014 is er, net als in 2012, een groencursus georganiseerd, in samenwerking met het
IVN-Oldenzaal. Siebe van der Woude speelde hierin weer de hoofdrol. Als oude rot in het vak
weet hij nu eenmaal veel van de hoed en de rand in onze regio. We mogen van geluk spreken, dat
we deze alweter in onze vereniging hebben.
In 2016 zou er opnieuw een groencursus worden georganiseerd, ware het niet, dat we het plan
opgevat hebben, om dan een gidsencursus te gaan organiseren. De groep mensen, die dit wil
organiseren, is nu aan het inventariseren, wat er aan docenten nodig is, zodat we een kostenplaatje
kunnen maken. Als deze gidsencursus doorgaat, lijkt een groencursus niet voor de hand liggend.
Was het aanvankelijk het plan om een verkorte gidsencursus te geven, nu zijn we voornemens de
volledige cursus te geven.
Het Arboretum Poort-Bulten is de laatste jaren enigszins veranderd. Er zijn speeltoestellen
aangebracht, beelden sieren het geheel en studenten van de AKI kunnen er tijdelijk hun
werkstukken stallen. Kortom, er is meer reuring in het park, zoals René Nollen pleegt te zeggen.
Dat is dan goed gelukt. Bovendien is de loop van de Poortbultenbeek, die door het gebied stroomt,
opgehoogd. Dit heeft vernatting van de bodem van het Arboretum tot gevolg. We zijn benieuwd,
wat deze vernatting voor gevolgen heeft voor de flora rondom de beek. Dit kan interessant zijn
voor de gidsengroep, die ieder jaar weer de plantenroute uitzet. Ook kan het nieuwe kansen bieden
voor het waterdiertjesproject van de schoolgidsen, want het ligt in de verwachting, dat er een
verrijking van de beekfauna op zal treden. Het Arboretum stond in augustus in de belangstelling
vanwege plaatsing van de plaquette en overhandiging van de bijbehorende oorkonde door de
Nederlandse Dendrologische Vereniging. Dit is een erkenning van veranderingen in positieve
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richting. Het aantal leden van onze vereniging groeit niet, maar we verheugen ons over het feit, dat
er af en toe een enthousiast en nieuw lid bij komt. Ook het feit, dat er regelmatig weer iets nieuws
wordt georganiseerd, zoals een groencursus, een spinnencursus of een gidsencursus -en in april
2015 een cursus natuurfotografie-, betekent, dat er nog een heleboel leven in ons IVN zit.
Ik wens jullie allen een enthousiast en inspirerend jaar toe.
Frans Tiessen, voorzitter

IVN-Nederland
IVN is een landelijke organisatie, die mensen lokaal bij natuur
betrekt. Landelijk initiëren we campagnes, projecten en evenementen
en brengen we groene professionals, beleidsmakers, vrijwilligers,
bedrijven en burgers bij elkaar. Lokaal laat IVN mensen de natuur
beleven. Op school, in de nationale parken en in de buurt.
IVN bestaat uit een vereniging en een stichting. In de vereniging zijn
de leden en vrijwilligers georganiseerd, de stichting bestaat uit
beroepskrachten, die hen ondersteunen.

Vrijwilligers
Bij IVN zijn 20.000 vrijwilligers actief, georganiseerd in 170 lokale afdelingen verspreid over heel
Nederland. Vrijwilligers vormen het hart van IVN. Zij organiseren cursussen, natuurexcursies,
wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Zij leren mensen over natuur en milieu en leiden
hen daarin op. Door die educatieve activiteiten van onze lokale afdelingen maken grote aantallen
mensen via IVN kennis met de natuur.

Stichting IVN
In de Stichting IVN zijn de beroepskrachten georganiseerd. Zo'n 90 beroepskrachten werken in vijf
regio’s, met 12 provinciale vestigingen en een landelijk kantoor in Amsterdam. Zij ondersteunen
de vrijwilligers en voeren projecten uit.

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 2014 telde onze afdeling 53 actieve leden / vrijwilligers, verdeeld over zes werkgroepen.
Daarnaast hadden we 71 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’.
Overzicht van het aantal leden (L) en donateurs (D) sinds 2004 tot en met 31 december 2014:
Jaar ’04
’05
’06
’07
’08* ’09*
’10
’11
’12
’13
’14
L
D

103
86

91
103

101
103

106
102

109*
98

60*
95

56
85

52
80

54
78

53
73

*leden van de IVN-Vogelwerkgroep hebben m.i.v. 1 januari 2009 een zelfstandige
Vogelwerkgroep Losser opgericht.

53
71
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Contributie in 2014
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 betalen minimaal € 12,50. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de afdeling.

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
In de loop van het jaar is Jopie Engmann afgetreden. Marselle Stegehuis 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
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 de provinciale IVN-consulent
vrijwilligers en IVN-afdelingen 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 Johanna Benneker voor de
verspreiding. Bert Rohring neemt de verspreiding in Overdinkel voor zijn rekening. Dirk
Veldman zorgt, dat de bode bij de mensen in Oldenzaal en De Lutte 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 de Natuurbode staan op
pagina 2 actuele post- en e-mailadressen en telefoonnummers.
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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 10. 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 2014 was er één deelnemer, die in het kader van de MAS is begonnen,
het werk leuk vindt en nu vrijwillig meewerkt.
De kerngroep bestaat uit 11 personen. Gemiddeld over 10 werkdagen waren er dit jaar 8
werk(st)ers per werkdag actief. Dit jaar is er door de groep 240 uur gewerkt.

Lopende activiteiten in 2014
• 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.
• In maart hebben we — langs het wandelpad achtergebleven — snoeihout verbrand.
• Nadat Natuurmonumenten het Pennenkampterrein had geplagd, hebben we beschadigde en
overbodige randbeplanting verwijderd en verbrand. Een klus van drie werkmorgens.
• In mei hebben we het struinpad langs het dennenbos geschoond en beter begaanbaar gemaakt.
• Vóór de vakantieperiode hebben we de parkeerplaats langs de Lossersestraat geschoond en van
zwerfvuil ontdaan.
• De rand van de heide is geschoond van uit het bos binnendringende bramen en varens.
• Uit een deel van de heide is in september dennenopslag verwijderd.
• Het oudste plagstuk is in oktober opnieuw geschoond. Toen is ook een brugdek-gaas
vervangen.
• De afwatering van de beek door het moerasdeel voor de voorde is geschoond.
• Een deel van de wilgenopslag in de eendenvijver is afgezet.

Werkoverleg
Over de uit te voeren werkzaamheden is overleg gevoerd met de terreinbeheerder van
Natuurmonumenten, de heer Braad, en met de vrijwilligerscoördinator, de heer Olde Scholtenhuis.

Faciliteiten
Onderkomen
Tijdens de werkdagen kan door de groep gebruik worden gemaakt van een verwarmbaar
onderkomen in het terrein.
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Onkosten
De door de werkgroep gemaakte kosten voor de verzorging van de deelnemers en het
gereedschapsonderhoud worden gedeclareerd bij de terreineigenaar: de Vereniging
Natuurmonumenten.

Gereedschap en verzekering
Tijdens 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 alle vrijwilligers een aanvullende ongevallenverzekering via 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 17 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.
Natuurmonumenten verzorgde dit jaar bij de Haarmühle een gezellige avond met bbq voor alle
vrijwilligers, die in zuid en oost Twente voor de vereniging werken in het landschapsbeheer en
actief zijn met o.a. inventarisaties van flora en fauna.

Samenwerking
In januari hebben we samen met de werk(st)ers van ENHOE en IVN-Oldenzaal op “Drieland” bij
Overdinkel op een particulier terrein gewerkt. Daar is 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 45 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
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Activiteiten in 2014
Op 13-04-’14 hebben we middels een zienswijze onze zorgen geuit over het ontwerp
luchthavenbesluit luchthaven Twente.
Inmiddels heeft het Ministerie laten weten, dat de aanvraag op 12 november 2014 door ADT is
ingetrokken en dat er geen besluit zal worden genomen.

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.
Tegen het daaruit voortvloeiende ruilplan voor de samengevoegde zuidelijke delen Elsbeek en
Overdinkel zijn 22 beroepen ingediend bij de rechtbank in Almelo. De rechtbank heeft middels de
beschikking dd. 27 augustus 2014 daarover beslist. Na verwerking van de rechtbankbeslissing zijn
de akten van overdracht op 24 november 2014 getekend. Daarmee is het gewijzigde ruilplan
geformaliseerd.
Met het tekenen van de akten is de betrokkenheid van één onzer leden, die namens NMO lid was
van de Uitvoeringscommissie, geëindigd.
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 om o.a. opgaven van GS 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 Europese Kader Richtlijn Water (KRW).
Wij zijn via VOLT (Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente) betrokken bij de plannen
rondom de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente.

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 basisschoolleerlingen, die in aan het eind van het schooljaar in groep 6 en aan het begin van
het daaropvolgende schooljaar in groep 7 zitten.

Organisatie
Aan het begin van het schooljaar krijgen de scholen een uitnodiging via de e-mail om zich in te
schrijven voor het herfstproject van hetzelfde jaar en voor het waterdiertjesproject van het
volgende jaar. Afgewacht wordt welke scholen reageren. De scholen, die niet reageren, worden
telefonisch benaderd. Daarbij hebben scholen voorrang, die niet deelgenomen hebben aan het
voorgaande project. De scholen wordt gevraagd de data van verhindering te vermelden en worden
daarna ingeroosterd. Zowel het herfstproject als waterdiertjesproject worden in een periode van
twee weken uitgevoerd. Per week wordt het project vier maal uitgevoerd ten einde een rustdag te
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kunnen inlassen. Zodoende kunnen er acht basisscholen per project deelnemen.

Samenstelling
De werkgroep bestaat uit tien personen:
Jaap en Annemarie van Daalen, Wim Evers, Rob Melchers, Anita Oude Groote Beverborg,
Marselle Stegehuis, Frans en Willy Tiessen, Jos Verhoeven en Dinant Wes. Anita is in 2014
toegetreden tot de werkgroep schoolgidsen en tevens lid geworden van het IVN-Losser.

Coördinatoren
Dinant Wes en Frans Tiessen zijn de coördinatoren van de werkgroep schoolgidsen. Samen
benaderen zij de scholen. Dinant maakt de roosters en zorgt voor de materialen, Frans maakt het
educatieve materiaal, zoals zoekkaarten en kruisjeslijsten, en zorgt voor het jaarverslag.

Werkwijze
Waterdiertjesproject
In de periode van 2 juni tot en met 13 juni 2014
werd in vijvers van het Arboretum Poort-Bulten
nabij de Lutte met de groepen 6 het waterdiertjesproject uitgevoerd. De voorbereiding
vond plaats op 22 mei.
Een groot aantal scholen nam deel aan het
project. Er werd gewerkt in groepjes van 2
leerlingen, die de beschikking hadden over een
aantal materialen, zoals schepnetten, pipet,
doorzichtige kleine tapasbakjes en grote
verzamelbakken om de ruwe vangsten in te doen.

waterdiertjes scheppen
Bovendien kreeg elk groepje een kruisjeslijst en
een zoekblad met afbeeldingen van waterdieren
die in het gebied te vinden zijn. Op elke drie
groepjes van twee leerlingen was één begeleider.
Elk van deze begeleiders 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 de tapasbakjes, zodat de diertjes
waterdiertjes selecteren
door de beperkte ruimte die ze hadden apart goed
zichtbaar waren. Wanneer de naam van een
bepaald dier aan de hand van het zoekblad gevonden was, werd het aangetekend op de
kruisjeslijst. Bovendien was één van de tafels ingericht met microscopen en een binoculair,
waarmee 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. Aan het eind van de projectochtend werden de vangsten centraal
geïnventariseerd op een vergroting van de kruisjeslijst. Dit jaar kregen we, bij uitval van onze
eigen bemensing, hulp van de schoolgidsen van het IVN-Oldenzaal.
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In geval van regen werd gebruik gemaakt van het infocentrum. Daar staan ook tafels, waaraan de
leerlingen in groepjes kunnen zitten. Tijdens het werk met de microscoop kan gebruik worden
gemaakt van lamplicht in plaats van zonlicht, zoals buiten gebeurt. Het binnen-werken is een
uitkomst, omdat het project voor die dag niet hoeft te worden afgeblazen. Bovendien is de
aandacht van de leerlingen in de besloten ruimte van het gebouwtje zeker niet kleiner dan buiten.

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 18 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 aan
de oprijlaan tegenover de parkeerplaats, bij de
ingang van het bos. Het project werd in grote
een zelfgemaakt bodemprofiel wordt
lijnen uitgevoerd zoals vorig jaar. Bij het
getoond
herfstproject werd niet alleen aandacht besteed
aan de bekende zaken van het herfstbos zoals typen paddenstoelen, opbouw van het bos, typen
loofbomen, typen naaldbomen, verspreiding, parasieten, maar ook aan algemenere zaken, zoals
bodemdieren. Er werd gebruik gemaakt van een kruisjeslijst, zodat leerlingen konden aangeven,
wat ze gezien hadden of welk item er was behandeld.
Een aantal begeleiders werkt meer op een verhalende wijze. Anderen vinden het belangrijk, dat de
leerlingen zelf met hun zintuigen waarnemen, 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
De werkzaamheden van de Natuurgidsen hebben als doel 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.

Samenstelling
De gidsengroep bestaat uit:
Jopie Engmann, Jeanne van Huykelom, Gea Leeuw, Bert Pot, Jeanne Peters, Theo en Mary
Egbers, Ank Snel, Jaap en Annemarie van Daalen, Riet van Berkel en Lenny Melis.
Ieder lid is verantwoordelijk voor de activiteit die door hem/haar wordt georganiseerd en de
(financiële) afhandeling daarvan.
Annemarie is verantwoordelijk voor het financiële jaarverslag. Mary schrijft het jaarverslag van
de activiteiten van de gidsen.
Jopie heeft haar taak als coördinator overgedragen aan Jaap. Hij is tevens aanspreekpunt voor het
Arboretum.
Helaas wil/kan niemand van de gidsengroep in het bestuur plaats nemen. Via de notulen van de
vergaderingen blijven wij toch op de hoogte van wat er in het IVN speelt. Zo nodig zullen wij
reageren op de inhoud.
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We zijn dit jaar zes maal bij elkaar geweest. Het afgelopen jaar vonden de vergaderingen, zoals
gewoonlijk, 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 25 t/m 27 april naar Friesland. Er zouden 18 mensen
meegaan, maar twee moesten op het laatste moment afzeggen vanwege een onverwachte
ziekenhuisopname. Ook dit jaar was het weekend weer tot ieders tevredenheid georganiseerd door
Bert Pot.

Excursies op aanvraag
In het Arboretum werden 11 excursies voor groepen van verschillende samenstelling en grootte
door ons begeleid.

Publieksactiviteiten
Winterwandeling op 19 januari. Gestart werd
vanuit het Arboretum. Vanwege het goede weer
waren er veel deelnemers. We registreerden 153
wandelaars. Degenen, die de wandeling gelopen
hebben, waren ook dit jaar weer heel tevreden.
Publiekslezing op 10 maart zoals altijd i.s.m. de
bibliotheek. De lezing werd deze keer verzorgd
door onze eigen Bert Pot, die een film, die hij
heeft gemaakt van de Berkel, vertoonde. Er
waren 40 belangstellenden.
Voorjaarswandeling op 7 april. Er waren dit keer
ongeveer 30 deelnemers die over twee groepen
werden verdeeld.

winterwandeling via ‘het Beernink’
Plantenkijkdag op 29 juni in het Arboretum als
onderdeel van de IVN-dag. De belangstelling was dit keer
minimaal. Mogelijk had dat te maken met het grote aantal
activiteiten, die dezelfde dag in onze regio plaatsvonden.
Bovendien werd het weer ’s middags slecht. Jammer van alle
inspanningen, maar bij buitenactiviteiten blijven wij toch altijd
afhankelijk van het weer. Wel kan in het vervolg bij het
bepalen van de datum meer rekening worden gehouden met
activiteiten van andere organisaties.
Groene zondag van Groei en Bloei. Deze werd gehouden op 21
september en ook dit jaar was het IVN weer met een stand van
de partij.
Paddenstoelenwandeling op 5 oktober. Ook dit keer weer onder
de bezielende begeleiding van twee leden van de Mycologische
vereniging. De voorafgaande periode was heel droog geweest,
zodat wij bijna vreesden of de wandeling zou kunnen doorgaan.
Gelukkig voor ons wisten de paddenstoelenkenners toch nog
rupsendoder
voldoende, vooral kleine, maar vaak wel bijzondere
paddenstoelen te vinden en was het nog alleszins de moeite waard om te komen kijken. Jammer
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genoeg werkte het weer ook nu weer niet mee, zodat het aantal bezoekers en daarmee de opbrengst
in onze “Vrijwillige bijdrage pot” tegen viel.

Algemeen
Op 2 november heeft Huub Olde Loohuis, collectiebeheerder van het Arboretum, de vrijwel
voltallige gidsengroep een uitgebreide rondleiding gegeven door het Arboretum waarbij hij ons
deelgenoot maakte van zijn visie op de invulling van het park. Ook de beheerder van het
Arboretum, René Nollen, was aanwezig. Voorafgaand aan de rondleiding kregen wij van hem
koffie met appeltaart aangeboden. Na afloop volgde tot onze verrassing nog een uitstekend
verzorgde lunch.
De samenwerking met het VVV-De Lutte bracht jammer genoeg geen rondleidingen voort door
gebrek aan aanmeldingen.

Werkgroep Kruidentuin
De werkgroep bestaat uit:
Ank Snel, Anke Polman, Jos Verhoeven, Jeanne Peters, Riet van Berkel, Carla Oostrik, Riet en
Cor Lem, Jeanne en Jack van Huykelom, Doortje
Konincks, Rob Wegdam en Leo Schilderman.

Activiteiten
Ook in 2014 heeft de werkgroep de kruidentuin bij het
Verpleeg- en Verzorgingshuis van de Zorggroep St.
Maarten onderhouden.
Het seizoen werd begonnen met enkele gezamenlijke
werkmiddagen. Dat was ook nodig, omdat er veel
onkruid opgekomen was, mede door de zachte winter.
Daarnaast kwam er overal zeepkruid op, een leuke
plant, maar niet in de hand te houden. We hebben
besloten die overal te verwijderen, wat zeer veel werk
was!

op de voorgrond de kruidentuin, een
onderdeel van de binnentuin

Daarna hebben we veel zakken potgrond door de aarde
gewerkt.
De 12 leden van de groep werkten volgens rooster. Elke week onderhielden, bij toerbeurt, twee
leden de kruidentuin en de aanliggende tuinvakken, zoals vorig seizoen is afgesproken.
Voor het volgende seizoen hebben zich 2 mensen aangemeld om mee te gaan helpen in de
kruidentuin, zodat we nu met 14 leden zijn.
De extra tuinvakken zijn dit jaar goed onderhouden.
Het is de firma Donker niet gelukt om het heermoes in het andere tuinvak de baas te worden. Er is
nu besloten door de Stichting om ook in dat vak verhoogde plantenbakken te plaatsen, zoals er ook
al in de bewonerstuin zijn geplaatst. Deze zullen door de bewoners onderhouden worden.
De werkmiddagen op de dinsdag te houden is een goede beslissing geweest. Op deze manier
konden we in contact komen met de bewoners, die altijd op dinsdag naar de tuin gaan. Een
gezamenlijk kopje koffie of thee geeft dan aanleiding tot een praatje en belangstelling voor elkaars
werk.
De werkzaamheden werden bijgehouden in het logboek.
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De tuin heeft er dit seizoen goed bijgelegen. Veel complimenten hebben we gehad. Ontbrekende
naambordjes mogen het volgende seizoen op kosten van de Stichting gemaakt worden.
Bij het opstarten van het nieuwe seizoen willen we wat meer gezamenlijke werkmomenten
inroosteren, zodat de tuin snel onkruidvrij is.
De werkgroep kwam afgelopen jaar twee keer in vergadering bijeen: in maart voor het maken van
afspraken en in oktober voor de evaluatie en eerste aanzetten voor het volgende tuinseizoen.
Het tuinenreisje ging dit jaar op donderdag 12 juni naar o.a. Mariënheem en Hellendoorn. Kweker
Arjan Schepers hield een interessant verhaal voor ons! Zoals altijd weer een heel boeiende, leuke
dag.
Dinsdag 28 oktober is onze laatste werkmiddag geweest. Einde seizoen.

Nachtvlindergroep
Samenstelling
De werkgroep bestaat uit: Leo Hassing, Bert Pot en Siebe van der Woude.

Activiteiten
Dit jaar hebben we op vijf verschillende locaties geïnventariseerd, t.w. het Arboretum PoortBulten in De Lutte, het landgoed Snippert in Losser, het Stroothuizen in Beuningen, het
Ringstation en het Dinkeldal, beide in Overdinkel.

Arboretum Poort-Bulten
Hier hebben we in het kader van de Nationale
nachtvlindernacht op 27 juni geïnventariseerd. In
de avond, voorafgaande aan de inventarisatie,
waren er enkele pittige buien overgetrokken en
daardoor waren de verwachtingen niet al te hoog
gespannen. Des te verrassender was het, dat er
toch nog 152 soorten werden waargenomen.
Hiervan zijn er 49 soorten, die nog niet eerder
bekend waren uit het Arboretum. Het totaal
aantal soorten vlinders voor dit terrein staat nu
op 338.
Er werd die avond gevangen met twee lakens
(afb. 1), twee lichtvalkasten en met stroop. Er
was een dertigtal bezoekers aanwezig. Zij
konden genieten van veel verschillende vlinders.

afb. 1 laken

Bijzondere soorten waren die avond:
• De ligusterpijlstaart (afb. 2), één van
Nederlands grootste vlinders. Hoewel vrij
algemeen in grote delen van ons land, wordt
deze soort in Twente weinig gezien.
• De kleine blokspanner, deze soort is vrij
zeldzaam, maar kan plaatselijk gewoon zijn.
afb. 2 ligusterpijlstaart

Jaarverslag 2014 IVN-Losser voor leden

pag. 13

• De wederikdwergspanner: een niet zo’n gewone soort. Die komt voornamelijk in het oosten en
noorden voor.
• De bruine sikkeluil die zeldzaam is in Nederland, maar in Twente wat vaker wordt gezien.
• Het klein visstaartje, dat hoofdzakelijk gevonden wordt op de zandgronden en in de duinen,
maar niet algemeen is.

Landgoed Snippert
In 2013 zijn we begonnen met het inventariseren van dit gebied. Afgelopen jaar hebben we vijf
keer met licht gevangen. Verder werd er op 21 oktober een ronde gemaakt om zoveel mogelijk
bladmijnen te verzamelen, hoofdzakelijk van eik, beuk, tamme kastanje en meidoorn. Dit leverde
21 nieuwe vlindersoorten op voor dit terrein.
Twee pogingen om in december te vangen mislukten helaas door weersomstandigheden.
Er zijn in het afgelopen jaar totaal 233 soorten waargenomen. Hiervan zijn er 69 nieuw voor de
Snippert. Het totaal waargenomen soorten komt hiermee op 293.
Bijzondere soorten waren dit jaar:
• De azuurblauwmot, een soort die hoofdzakelijk in Gelderland en Overijssel voorkomt, maar
zelden wordt gezien.
• De Amerikaanse ooglapmot, die leeft op de
Amerikaanse eik en hier is ingevoerd. Dit is het
tweede exemplaar voor Twente, maar de soort
breidt zich snel uit.
• De spaansgroene zomervlinder (afb.3), een vrij
zeldzame soort, die vooral bekend is van de
Veluwe.
• De esdoorndwergspanner, een vlindertje dat pas
in 1989 voor het eerst in Nederland is gevonden
en nog steeds zeldzaam is buiten het zuiden van
Limburg.

Afb. 3 spaansgroene zomervlinder

• De fraaie schijnnonvlinder, die vooral in Drenthe en op de Veluwe voorkomt, maar in Twente
weinig wordt gezien.

Stroothuizen
Dit jaar is hier één keer geïnventariseerd en werden 36 soorten waargenomen. Hiervan zijn er 16
nieuw voor dit gebied. Het totaal aantal waargenomen soorten steeg naar 127.
Leuke soorten waren
• de grijsbandspinner (afb.4). Deze spinnersoort is
vrij zeldzaam, maar komt in Twente wat meer
voor.
• de bruine sikkeluil werd hier ook gevangen,
evenals in het Arboretum Poort-Bulten.
• de gevlekte groenuil (afb.5); hiervan werd een
Afb. 4 grijsbandspinner
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mogelijk tweede generatie waargenomen. De
vlinders werden in september gevangen en
oogden zeer vers. In de literatuur wordt geen
vermelding gemaakt van het bestaan van een
tweede generatie. Mocht dit hier toch het geval
zijn, dan heeft het zeer waarschijnlijk te maken
met het vroege voorjaar van het afgelopen jaar.
• Verder ook de lindegouduil, een vrij zeldzame
vlinder, die in Twente wat vaker wordt
waargenomen.
Afb. 5 gevlekte groenuil

Ringstation Overdinkel
Hier is 17 keer geïnventariseerd. Hierbij werden 116 soorten gedetermineerd. Er werden 3 nieuwe
soorten waargenomen.
Het totaal aantal nachtvlindersoorten komt hiermee
op 627. Met de 30 waargenomen soorten
dagvlinders staat de teller op 657 soorten vlinders
voor dit terrein.
Tot de bijzondere soorten behoort de tapijtmot. De
soort wordt als zeldzaam beschouwd, maar kan
plaatselijk zeer algemeen tevoorschijn komen uit
uilenballen.
Ook werd het karmozijnrood weeskind (afb.6)
waargenomen. Dit is een vrij zeldzame soort, maar
in het oosten van Twente wordt deze fraaie uil
vaker gezien.

Afb. 6 karmozijnrood weeskind

Dinkeldal
Ook dit jaar is het Dinkeldal op de bekende plekken
weer enkele keren geïnventariseerd op de
weeskinderen. Deze behoren in de nachtvlinders tot
de uilenfamilie en staan bekend om hun opvallend
gekleurde achtervleugels. Er werden twee soorten
waargenomen, het zwart weeskind (afb.7) met drie
exemplaren en het rood weeskind eveneens met drie
exemplaren.

Afb.7 zwart weeskind
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Werkgroep Cursus
Historie
In 2011 is de werkgroep Cursus in het leven geroepen. Op een bijeenkomst van de IVN-afdelingen
van de regio zuidoost-Twente, waartoe ook de afdelingen van Losser en Oldenzaal behoren bleek
bij de laatstgenoemden de behoefte te bestaan om een Groencursus te ontwikkelen. Beide
afdelingen leek het een goed idee om dit samen te gaan doen. IVN-Oldenzaal heeft heel weinig
eigen grond en natuurterreinen en leden van deze afdeling komen vaak in gebieden van de
gemeente Losser. Bovendien zijn de stad Oldenzaal en het dorp Losser hemelsbreed niet ver van
elkaar verwijderd. Bij geringe aanmelding zouden de deelnemers kunnen worden samengevoegd
en de cursus op één plek gegeven. Zo werd besloten om gezamenlijk de cursus te ontwikkelen.

Groencursus
Het schrijfwerk van de cursus werd gedaan door Mariska Damink van IVN-Oldenzaal en door
Frans Tiessen van IVN-Losser. Er was een klankbordgroep, die commentaar gaf op de geschreven
teksten, zowel inhoudelijk als tekstueel. De klankbordgroep bestond uit Joke Slotboom, Jeanne
Peters en Siebe van der Woude vanuit Losser en uit Nel van der Meulen en Fokke Flapper vanuit
Oldenzaal. In januari 2012 was het materiaal klaar. De aanmeldingen liepen voorspoedig en er
was een groep van 35 personen die de cursus in Oldenzaal wilde volgen en een ongeveer even
grote groep in Losser. Er werd een speciale stafkaart gedrukt, waar beide gemeenten met
bijbehorende natuurgebieden in hun
geheel op te vinden waren. Siebe van der
Woude, die het gebied van beide
gemeenten als geen ander kent gaf de
cursus op twee locaties.
In Oldenzaal werd deze gegeven in
Breedwijs in een lokaal, waar het grote
aantal cursisten amper in paste. In Losser
vond dat plaats bij Café Heijdemann. Dat
de cursus op verschillende locaties en op
verschillende dagen in de week werd
gegeven, had het voordeel dat bij
verhindering op de éne dag in de week
Siebe met cursisten op excursie in het Lutterzand
men de cursus op de andere dag op de
andere locatie kon volgen. De cursus bestaat uit 4 cursusavonden en 2 excursies en werd in een
periode van 4 weken gegeven in maart en april. In 2014 werd de groencursus opnieuw gegeven in
dezelfde periode. In totaal hadden zich ongeveer 25 cursisten opgegeven. Omdat het aantal
cursisten uit Losser gering was, werd besloten de cursus alleen in Oldenzaal te geven.

Gidsencursus
Zowel in Oldenzaal als in Losser werd al langer gesproken van een gidsencursus. In het voorjaar
van 2014 werden de handen van beide afdelingen ineengeslagen. Aanvankelijk was er een
voorkeur voor het zelf ontwikkelen van een verkorte gidsencursus. Na een bezoek van een
gidsencursusbegeleider vanuit het landelijke IVN-bureau werd toch besloten om de volledige
cursus te gaan organiseren. Op dit moment wordt de cursus voorbereid. Voor IVN-Losser zitten
Siebe van der Woude, Marselle Stegehuis, Rob Melchers en Frans Tiessen in de
voorbereidingsgroep en voor IVN-Oldenzaal zijn dat Mariska Damink, Anetta Dullaert, Ingrid
Christenhusz, Dianne Traanman en Nel van der Meulen. Het ligt in de bedoeling om de cursus
begin 2016 te laten starten.
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Spinnenworkshop
Wout Schuit heeft in 2012 een spinnenworkshop ontwikkeld,
bestaande uit een meer theoretische avond en een
ochtendexcursie in de Duivelshof. Het ging daarbij onder andere
om typen spinnen op grond van het web dat ze maken, hoe je
spinnen kunt ontdekken en hoe je webben beter zichtbaar kunt
maken. Wout heeft de workshop niet alleen in Losser gegeven,
maar daarna ook in Enschede en bij een aantal andere IVNafdelingen in de provincie
“Op de heide vinden een paar
Overijssel.
deelnemers twee grote
prachtig getekende
viervlekwielwebspinnen
(Araneus quadratus ).” uit NB
40 jan.-maart 2014.

Workshop natuurfotografie
Een workshop natuurfotografie is in de maak en wordt in april 2015 gegeven. De workshop
bestaat uit 2 avonden en 2 ochtenden in de natuur. Deze activiteit is bedacht en ontwikkeld door
Wout Schuit.

IVN-dag
Dankzij de inspanningen van diverse werkgroepen hebben we
ook dit jaar weer onze IVN-dag kunnen organiseren in het
Arboretum Poort-Bulten.
De dag begon om 10.30 uur en op het programma stonden de
volgende activiteiten:
- plantenroute
- waterdiertjes zoeken
- filmvoorstelling
- spinnenzoektocht
- rondleiding door een IVN-gids
- stand van het IVN met informatiemateriaal

Arboretum Poort-Bulten;
IVN-Losser maakt herhaaldelijk
gebruik van deze locatie voor haar
educatieve activiteiten.

De eerste IVN-ers waren al om 7.15 uur aanwezig
om alles in gereedheid te brengen voor de
bezoekers. De stand werd ingericht en langs de
plantenroute werden bordjes geplaatst.
Helaas was de toeloop op deze dag mager. We
hadden veel hinder van o.a. de Hellehondsdagen,
het N.K.-wielrennen, de RABO-fietsdag en
entree Arboretum Poort-Bulten met
IVN-stand op de achtergrond
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waterdiertjes zoeken

het slechte weer.
Volgend jaar zullen we proberen de IVN-dag zodanig te plannen, dat we geen last hebben van een
overdaad aan andere activiteiten.
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Rekening van baten en lasten 2014, IVN-Losser
Inkomsten (€)

Uitgaven (€)

Contributies
Donaties
Giften
Subsidie Gemeente Losser
Gidsen
Landschapsbeheer
Sponsoring RABObank
Groencursus
Rente 2014

745,00
887,50
229,00
540,00
835,67
120,00
250,00
47,00
37,34

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

3.691,51

241,99
408,60
821,15
709,35
120,00
453,60
55,33
18,42
113,50
398,00
49,75
140,00
13,25
148,57
3.691,51

Balans per 31 december 2014, IVN-Losser
Debet (€)
Saldo bankrekening
Saldo spaarrekening
Nog te ontvangen:
- Rente 2013
- Natuurmonumenten

748,74
4.925,08
37,34
120,00

Credit (€)
Algemene reserve
Vermogen
Vooruit ontvangen:
- Contributie/Donaties/Giften
Nog te betalen:
- Natuurbode
- Schoolgidsen

5.831,16

4.650,00
697,47
137,50
9,66
336,53
5.831,16

Toelichting
Vermogen
Per 1 januari 2014
Batig saldo 2014
Per 31 december 2014

€
€
€

548,90
148,57
697,47

In feite bestaat het "totale vermogen" of kapitaal uit meerdere onderdelen, t.w.:
Algemene Reserve
Vermogen
Totale vermogen

1-jan-2014
€ 4.650,00
€ 548,90
€ 5.198,90

€
€
€

31-dec-2014
4.650,00
697,47
5.347,47

Opmerking: voor de Schoolgidsen is een amfibieënval besteld, waarvan de aanschaf wordt
toegerekend aan 2014, omdat het batig saldo van 2014 daarvoor voldoende ruimte biedt.
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Overzicht 2013/2014; Begroting 2015
Baten
Contributies
Donaties
Giften
Subsidie Gemeente 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 Overijssel
Diversen
Totaal lasten
Saldo

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

3.417,00

3.597,16

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
0,00

423,95
49,75
140,00
3.548,12
49,04

Begroting
2014
745,00
900,00
150,00
520,00
550,00
150,00
100,00
50,00
500,00
35,00
3.700,00

Resultaat
2014
745,00
887,50
229,00
540,00
835,67
120,00
250,00
37,34
47,00

Begroting
2015
715,00
875,00
150,00
410,00
725,00
150,00
100,00
30,00

3.691,51

3.155,00

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
0,00

Resultaat
2014
241,99
408,60
821,15
709,35
120,00
113,50
453,60
55,33
18,42
140,00
398,00
49,75
13,25
3.542,94
148,57

Begroting
2015
240,00
400,00
840,00
725,00
150,00
100,00
150,00
50,00
50,00
380,70
50,00
19,30
3.155,00
0,00

Toelichting resultaat 2014
• Het jaar wordt afgesloten met een batig saldo. Dat wordt toegevoegd aan het "vermogen".
Toelichting begroting 2015
• Contributies, uitgegaan is van 43 leden en 7 huisleden (43 x 15,00 + 7 x 10,00)
• Donaties, uitgegaan van 70 donateurs (70 x 12,50)
• Rente, ~0,6 % (rentevoet) van ongeveer € 5000
• IVN-Landelijk, weer 43 leden en 7 huisleden (43 x 8,65 + 7 x 1,25)
• Sponsoring RABObank, opnieuw aangevraagd, nog geen uitsluitsel
• Subsidie Gemeente Losser is nu gebaseerd op aantal in gemeente Losser wonende leden
• Overige posten zijn geraamd op basis van extrapolatie uit voorafgaande jaren

