IVN-Losser, jaarverslag 2015

Rubriek ‘Plant determineren’ beëindigd

Schoolgidsen beschikken nu over een
amfibieënval om salamanders te
vangen i.v.m. Waterdiertjesproject

voor leden

Fotocursus:o.a. waterval fotograferen

Eén van de tien eiken-orvlinders, geland op
het laken, opgesteld in het Arboretum tijdens
de Landelijke Nachtvlindernacht

De Natuurgidsen leiden een wandeling in
het Arboretum
Kruidentuin onderhoud

IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
Afdeling Losser
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Voorwoord
In het jaar 2015 zijn er voorbereidingen getroffen voor een aantal nieuwe initiatieven.
Het landelijk project “Scharrelkids” lag nog steeds op de plank en in 2015 is er hard gewerkt om
de voorbereidingen voor de Natuurgidsen Cursus tot een goed eind te brengen.
Beide initiatieven werden samen met IVN-Oldenzaal genomen en uitgewerkt.
De bestaande activiteiten hebben alle geenszins ingeboet aan kwaliteit en intensiteit.
Het initiatief voor het geven van de gidsencursus was al in 2014 genomen. Pas in 2015 zijn we
gekomen tot concrete plannen. Regelmatig was er onderling overleg tussen leden van IVN-Losser
en IVN-Oldenzaal. Er werd gestart met een groep van vijf IVN’ers uit Losser en vijf uit
Oldenzaal. Uiteindelijk werden dat drie personen van IVN-Losser; de groep van Oldenzaal bleef
ongewijzigd. Op 5 november was de info-avond in de “Stakenboer” in Oldenzaal, hetgeen
uiteindelijk leidde tot 25 definitieve aanmeldingen. Inmiddels draait de cursus op volle toeren.
Bij het project Scharrelkids hebben vier enthousiaste schoolgidsen in het najaar van 2015 het
initiatief genomen om tot concrete plannen te komen. Hierbij betrokken zij twee leden van IVNOldenzaal, waarmee al eerder over het bewuste project was gecommuniceerd. Ook was er contact
met Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en uiteindelijk was een medewerker van NMO aanwezig
bij de eerste vergaderingen. Inmiddels heeft de eerste Scharrelkidsactiviteit in januari 2016
plaatsgevonden. Hierbij hebben we weer veel steun gehad van medewerkers van het Arboretum
Poort-Bulten.
Weer hebben we kunnen genieten van het werk van de verschillende werkgroepen. Wat waren er
veel belangstellenden bij de Nationale Nachtvlindernacht op 9 september in het Arboretum PoortBulten. Opnieuw hadden de gidsen leuke wandelingen uitgezet in de winter en in het voorjaar. Het
schoolreisje naar Drenthe was een genoegen. Dit jaar waren er weer vele excursies vanuit een
prima onderkomen. Voor de IVN-dag was er deze keer wèl veel belangstelling. In de maand juni
ben je altijd weer afhankelijk van andere activiteiten, die ook de belangstelling van het publiek
trekken.
Gelukkig kan er geconstateerd worden, dat, ondanks het feit, dat het ledenaantal niet groeit, er nog
volop activiteit is in onze vereniging.
Ik wens jullie allen een goed natuurjaar toe.
Frans Tiessen
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IVN-Nederland
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Vanuit het idee, dat
betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert,
organiseert het IVN activiteiten om jong en oud de natuur van
dichtbij te laten beleven. Daarbij is ook aandacht voor
maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
Bij het ontwikkelen en uitvoeren van al deze activiteiten wordt het
IVN gesteund door ongeveer 20.000 betrokken leden die zijn
georganiseerd in 170 afdelingen. Jaarlijks organiseren deze vrijwilligers talloze excursies,
cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door al deze activiteiten maakt een
groot aantal mensen kennis met de natuur.
De vrijwilligers worden ondersteund door zo’n 90 beroepskrachten van het IVN. Deze
beroepskrachten leveren een belangrijke bijdrage aan landelijke en regionale campagnes, zoals
Scholen voor Duurzaamheid, Scharrelkids en Groen Dichterbij.

IVN-afdeling Losser
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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 regioafdeling Twente zuidoost.
Eind 2015 telde onze afdeling 53
actieve leden / vrijwilligers, verdeeld
Leden en donateurs 2004-2015
over zes werkgroepen.
120
Daarnaast hadden we 71 donateurs.
100
De leden zijn lid van de afdeling
80
Losser en van de landelijke
vereniging. Daarom ontvangen leden
aantal 60
Leden
naast het afdelingsblad ‘Natuurbode’
40
ook vier keer per jaar het landelijk
Donateurs
20
ledenmagazine ‘Mens en Natuur’.
0
Donateurs steunen onze afdeling en
ontvangen alleen het afdelingsblad
jaar
‘Natuurbode’.
09** leden van de IVN-Vogelwerkgroep hebben m.i.v. 1 januari 2009 een zelfstandige
Vogelwerkgroep Losser opgericht.

Contributie in 2015
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 huisgenootlid € 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
Marselle Stegehuis, lid
In de loop van het jaar is Marselle Stegehuis, in verband met persoonlijke omstandigheden,
afgetreden. Daardoor zijn er twee openstaande vacatures in het bestuur.
Adressen:
Secretariaat:

email: ivnlossersecretariaat@gmail.com
post: Wilgenkamp 1-A
7581 HA Losser
website: http://ivn.nl/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 Jeanne Peters, Ben Hulsebos en Johanna Benneker 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 de Natuurbode staan op pagina 2 actuele post- en emailadressen en telefoonnummers.

Werkgroep Landschapsbeheer
Doelstelling
Het in stand houden van half natuurlijke
landschapselementen in o.a. 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 9. 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 en het werk leuk vindt en nu vrijwillig werkt.
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 239 uur gewerkt.
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Lopende activiteiten in 2015
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 januari hebben we het bosgebied bij de Pennenkamp ontdaan van een overmaat aan deels
omgevallen dode staken en die hebben we ook direct opgebrand.
In februari hebben we achter bij de heide al de daaruit verwijderde opslag verzameld en
verbrand. Dat materiaal was het resultaat van de werkmorgen, die we in 2014 met ENHOE en
IVN-Oldenzaal hebben georganiseerd.
In maart, oktober, november en december zijn we bezig geweest bij de Pennekamp.
De afwatering is aangepast, de uitstroomduiker is verlegd, een bramenrand is deels teruggezet
en de overhangende takken van de bomen zijn ingekort. Het daarbij vrij gekomen materiaal is
grotendeels verbrand.
In april hebben we kwelplekken op de heide uitgeharkt zodat het uittredende water kan
uitstromen. Ook hebben we de valschade van door Natuurmonumenten omgezaagde eiken
opgeruimd.
In mei hebben we bij de heide varens gemaaid, bramen verwijderd en bosbes vrijgesteld.
In juni hebben we de parkeerplaats langs de Lossersestraat geschoond en van
zwerfvuil ontdaan.
In september hebben we bij de heide een overgroeide jeneverbes van bramen ontdaan en ook
langs de beek hebben we woekerende bramen en hop aangepakt.

Werkoverleg
Over de uit te voeren werkzaamheden is overleg gevoerd met de terreinbeheerder van
Natuurmonumenten, de heer in ’t Veld en met de vrijwilligerscoördinator, de heer Olde
Scholtenhuis.

Faciliteiten
Onderkomen
Tijdens de werkdagen kan door de groep gebruik worden gemaakt van een verwarmd 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.

Gereedschap en verzekering
Tijdens werkdagen wordt gewerkt met deels eigen, deels van de Stichting Landschap Overijssel
(LO) geleende gereedschappen 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 ongevallenverzekering 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.
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Kapavond
Landschap Overijssel, organiseerde op 17 april een feestelijk avond ter afsluiting van het
werkseizoen van allen, die werkzaam zijn in het vrijwillig natuurbeheer. Ook dit jaar waren
vrijwilligers uit Losser aanwezig.
Natuurmonumenten verzorgde dit jaar bij Havezate Everlo 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. het uitvoeren van inventarisaties van flora en fauna.

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 2015
Op 28 mei 2015 hebben we middels een zienswijze over de “Algemene regels” behorende bij
de Keur van het waterschap Vechtstromen o.a. gevraagd om onduidelijkheden over de
onttrekking van grondwater op te heffen. In de regels zijn wijzigingen doorgevoerd.

Overig
Wij zijn betrokken bij het Burgerinitiatief omtrent het beheer van de oude ijsbaan aan de
Nitertweg. Aan de gemeente is gevraagd om het gebied deels een recreatieve bestemming te geven
en koppeling met het aangrenzende Natuurmonumenten gebied mogelijk te maken.
Het college heeft aangegeven het verzoek voor te leggen aan de Raad.
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 kinderen van groep 6 en 7 van
de basisschool.

Organisatie

waterdiertjes scheppen

Aan het begin van het schooljaar krijgen de
scholen in Losser, Overdinkel en De Lutte een
uitnodiging via 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 persoonlijk
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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 het
waterdiertjesproject worden in een periode van 2
weken uitgevoerd. Per week wordt het project 4
maal uitgevoerd ten einde een rustdag te kunnen
inlassen. Zodoende kunnen er slechts 8
basisscholen per project deelnemen.

Samenstelling

waterdiertjes selecteren

De werkgroep bestaat uit 11 personen. In 2015 is er één nieuw lid toegetreden tot de werkgroep
schoolgidsen 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 het de periode van 8 tot en met 19 juni 2015 werd in vijvers van het Arboretum Poortbulten
nabij de Lutte het waterdiertjesproject uitgevoerd. De voorbereiding vond plaats op 7 juni. Zo vlak
van te voren heeft als voordeel, dat je dezelfde samenstelling van waterfauna aantreft als in de 2
weken die er op volgen. Bovendien is de kans groter dat de schoolgidsen, die aan de voorbereiding
deelnemen, er ook bij de uitvoering van het project aanwezig zijn.
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, grote verzamelbakken om de ruwe vangsten in te doen. Bovendien kreeg elk
groepje zowel een kruisjeslijst als een zoekblad met afbeeldingen van waterdieren, die in het
gebied te vinden zijn. Op elke 3 groepjes van 2 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 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 met behulp van een vergroting van de kruisjeslijst.
Dit jaar kregen we, bij uitval van onze eigen bemensing, hulp van de schoolgidsen van het IVNOldenzaal.
In geval van regen kon gebruik worden gemaakt van het infocentrum.
Daar is ook een aantal tafels, waar de leerlingen in groepjes aan 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.
Dit jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van een zogenaamde amfibieënval, die speciaal voor
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dit doel door de werkgroep was aangeschaft.
Hierin kunnen kamsalamanders worden
gevangen. Daags tevoren werd de val neergezet
en op de ochtend van het project gecontroleerd op

amfibieënval: een val en fuik om
salamanders te vangen

grote kamsalamander

vangsten ruim voordat een schoolklas op het terrein kwam. Belangrijk is dat de bovenkant van de
val boven water uitsteekt, zodat salamanders, die in de val zwemmen, kunnen blijven ademhalen.
De spectaculaire diertjes trokken veel aandacht van de leerlingen.

Herfstproject
Het bestaande herfstproject in de Duivelshof werd aangeboden aan de groepen 7 van de
basisscholen in voornoemde plaatsen. Het project werd voorbereid op 20 september en van 25
september tot en met 8 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 aan de rechterzijde van de
Lutterstraat. Het project werd in grote lijnen
uitgevoerd zoals vorig jaar. Bij het 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
een insectenval wordt geïnspecteerd
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 het verschil in
korrelgroottes van de verschillende profielen
bij een bodemmonster, of het ontdekken van
diertjes in een val.

de vangst van een insectenval: loopkevers,
pissebedden en een miljoenpoot
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Werkgroep Scharrelkids
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 werkgroep Scharrelkids spitst zijn
activiteiten toe op kinderen in de leeftijdsgroep van ongeveer 6 tot ongeveer 10 jaar.

Voorgeschiedenis
Bij het project Scharrelkids hebben 4 enthousiaste schoolgidsen in het najaar van 2015 het
initiatief genomen om tot concrete plannen te komen. Hierbij betrokken zij 2 leden van IVNOldenzaal, met wie al eerder over het bewuste project was gecommuniceerd. Ook was er contact
met Peter Adema van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) over Scharrelkids en uiteindelijk was
een medewerker van NMO, in de persoon van Angelien Hoppen, aanwezig bij de eerste
vergaderingen.

Organisatie
Op 4 momenten van het jaar vinden seizoensgebonden activiteiten plaats. Een winteractiviteit,
waarbij onderwerpen als nestkastjes maken, uilenballen uitpluizen, stokbroodjes bakken,
sporenspeurtocht, vetbollen maken, pindaketting rijgen aan de orde kunnen komen. Verder een
lente-, een zomer- en een herfstactiviteit. Voor deze laatste seizoenen werd nog niet direct een
inventarisatie gemaakt. Besloten werd de activiteiten afwisselend in het Arboretum en het terrein
van de Stakenboer in Oldenzaal te laten plaatsvinden.

Publiciteit
Angelien Hoppen heeft een ontwerp gemaakt voor een herfstposter. Dat heeft de werkgroep
geïnspireerd tot het maken van een poster voor de winteractiviteit. Deze poster werd
vermenigvuldigd en op een groot aantal plaatsen opgehangen in de gemeenten Losser en
Oldenzaal. Ook werd gebruik gemaakt van sociale media, zoals Facebook. Voor de Scharrelkids
Losser / Oldenzaal is een speciale facebookpagina aangemaakt. Verder is er de publiciteit gezocht
via de gebruikelijke media zoals week- en dagbladen. Tevens werden de berichten op internetsites
zoals Hallo Losser, Overuit Twente en de plaatselijke VVV geplaatst.

Voorbereiding
Voor de winteractiviteit werd gekozen voor stokbroodjes bakken, sporenspeurtocht, vetbollen
maken, pinda’s rijgen en uilenballen uitpluizen. De taken werden onder de leden verdeeld.
Besloten werd om de activiteit tussen 11.00 en
14.00 uur te laten plaatsvinden. Vanwege de
aanschaf van materialen was het handig om te
weten, hoeveel kinderen er zouden komen, dus
aanmelding vooraf werd verplicht gesteld.

Huidige stand van zaken
Inmiddels heeft de eerste Scharrelkidsactiviteit
in januari 2016 plaatsgevonden in het Arboretum
Poort-Bulten. Hierbij hebben we veel steun
gehad van medewerkers van het Arboretum. Zij
hadden takken opgespaard, die gebruikt werden
bij het broodjes bakken en hout verzameld om te
gebruiken voor in de vuurkorven. Hoewel het kil
sporenspeurtochten: een opdracht wordt
weer was kwamen er toch ongeveer 75
na uitvoering opgeschreven
bezoekers, 45 kinderen en 30 volwassenen als
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begeleiders naar het park. De berichtgeving was
niet altijd correct overgenomen door de media:
er kwamen bezoekers, die zich niet van te voren
hadden aangemeld en bezoekers, die een
foutieve aanvangstijd hadden gelezen. Onder
hen gezinnen uit Goor, Delden en Borne. Die
bezoekers moesten helaas worden teleurgesteld,
omdat het materiaal op was.

pinda’s rijgen

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. Jaap, als coördinator, schrijft het
jaarverslag.
Dit jaar zijn er vijf vergaderingen geweest. De vergaderingen vonden, 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 1 t/m 3 mei 2015 bracht ons naar Zuidlaren. Ook dit jaar was het weekend
weer tot ieders tevredenheid georganiseerd door Bert Pot.

Excursies op aanvraag
In het Arboretum werden 5 excursies voor groepen van verschillende samenstelling en grootte
begeleid.

Publieksactiviteiten
Winterwandeling op 25 januari
Vanaf de boerderij De Wollewei van de Losser Hof. Het
was een winterwandeling: met sneeuw en ’s morgens
nog een zonnetje! We hebben 128 wandelaars geteld.
De winter-wandeling valt bij het publiek altijd in de
smaak, dus zoeken we voor 2016 weer een leuke route
uit.
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Publiekslezing op 9 maart
De lezing werd georganiseerd i.s.m. de bibliotheek. Dit keer werd de lezing verzorgd door Eddy
Oude Voshaar. Een zeer geanimeerde lezing met humorvolle communicatie tussen de spreker en
de zaal (71 personen).

Voorjaarswandeling Arboretum op
zondag 12 april
Er waren dit keer ongeveer 35 personen die over
twee groepen werden verdeeld.

Plantenkijkdag op 14 juni in het
Arboretum als onderdeel van de IVNdag.
Op verzoek van René Nollen en Huub Olde
Loohuis zijn dit jaar een aantal rode lijst planten,
die in het Arboretum voorkomen, in onze
plantenroute opgenomen. In totaal kwamen er
180 mensen naar het Arboretum op deze IVNdag.

Voorjaarswandeling Arboretum op zondag
12 april

Groene Zondag, zondag 20 september 2015
Ook dit najaar hebben gidsen van het IVN-Losser weer een kraam bemand op erve Kraesgenberg.
Voor een volgend jaar toch ook richten op vernieuwing en verbetering van presentatie en
promotiemateriaal aanvragen bij landelijk IVN of andere instanties. Ook kunnen de diverse
werkgroepen zich meer presenteren op zo'n dag.

Paddenstoelenwandeling op 5 oktober
Dit jaar zat alles mee bij de paddenstoelenroute. We hebben zo’n zeventig bordjes kunnen zetten.
Het aantal bezoekers overtrof alle verwachtingen. Het was prachtig weer en wij registreerden 455
deelnemers, maar het zijn er ongetwijfeld meer geweest.

Algemeen
Op zaterdag 12 september 2015 werd in het
Informatiecentrum Arboretum Poort-Bulten een
expositie geopend over de bekende tuinarchitect en
dendroloog Leonard A. Springer, de ontwerper van o.a.
het Arboretum Poort-Bulten. De expositie omvat
verschillende interessante zaken uit het archief van
Springer, zoals het Gastenboek uit 1917 (met als eerste
Springer’s handtekening) en de aankoopakte van de
gronden van het latere Arboretum door H.J.H.
Gelderman uit 1905. En er zijn mooie ontwerpen te zien
van alle tuinen en parken, die Springer in Oldenzaal en
De Lutte heeft gemaakt.
De 'Springer Route' is een ongeveer 1,5 km lange
wandeling door het Arboretum, langs een aantal
kenmerkende bomen, die Springer in zijn werk
regelmatig gebruikte. Een mooie tocht langs bomen; zij vallen op door blad-kleur, speciale
bloeiwijze e.d. Er is ook een route app die je kunt downloaden op http://www.arboretumpoortbulten.nl/routes/
In Erve Boerrigter gaf kunsthistorica Constance Moes een interessante lezing over de wereld van
Springer.
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Werkgroep Kruidentuin
Ook in 2015 heeft de werkgroep de kruidentuin
bij het Verpleeg-en Verzorgingstehuis van de
Zorggroep St.Maarten onderhouden.
Het seizoen begon met enkele gezamenlijke
werkmiddagen.
Het was te merken, dat we in het najaar nog een
extra middag in de tuin gewerkt hebben. Hierdoor
was er minder onkruid. Het plan is om ook het
nieuwe seizoen iets langer door te laten lopen.
Verder hebben we kalk- en koemestkorrels
gestrooid en potgrond aangebracht in de vakken.
Er is twee keer een foto van de tuin geplaatst op
de voorkant van de Natuurbode, namelijk van de
afleveringen die verschenen in april en juli. In de
De kruidentuin bij het verpleeg- en
desbetreffende nummers tevens een opsomming
verzorgingshuis van de Zorggroep St.
van de aanwezige planten, foto’s en een korte
Maarten
beschrijving van de werkzaamheden.
De 15 leden van de werkgroep werkten volgens
rooster. Elke week onderhielden, bij toerbeurt, twee leden de kruidentuin en de aanliggende
tuinvakken zoals vorig seizoen is afgesproken. In het logboek deden zij verslag daarvan.
De tuin heeft er dit seizoen weer prima bijgelegen. Complimenten ontvingen we vaak van mensen
die toevallig langs kwamen of van de bewoners die soms een praatje kwamen maken.
Voor het volgende seizoen heeft zich 1 persoon aangemeld om mee werken, zodat we nu met 16
leden zijn.
De bewonerstuin is ook helemaal aangepakt. Het bestaande
tuingedeelte met het lastige heermoes is afgegraven en daar
zijn nu ook verhoogde plantenbakken voor in de plaats
gekomen. Het geheel ziet er nu heel verzorgd uit.
Vrijwilligers van de Stichting dragen hier zorg voor en zij
doen dit met veel inzet. Ook kunnen we met hen
overleggen waar nodig op onze werkmiddagen.
Het tuinenreisje op donderdag 11 juni ging dit jaar naar
Hoevelaken en Barneveld. Daar hebben we 3 tuinen
bezocht. Zoals altijd boeiend, leerzaam en gezellig.
De werkgroep kwam afgelopen jaar twee keer in
vergadering bijeen: in maart voor het maken van afspraken
en in oktober voor de afsluiting en evaluatie van het
seizoen.
heermoes, een plant uit de
Op dinsdag 3 november hadden we onze laatste
paardenstaartfamilie
gezamenlijke werkmiddag. Begin van een periode van rust
voor de tuin en voor ons.

Werkgroep Nachtvlinders
Nachtvlinderonderzoek 2015
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 Landgoed Snippert (NM) in het Arboretum Poortbulten
(regio Twente), in het Dinkeldal (SBB), het Stroothuizen (SBB) en op het Ringstation Overdinkel.
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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 hun gemak de
vlinders kunnen determineren en tellen.
Ook is er smeer gebruikt. Dit lokmiddel, op basis van
keukenstroop en wat
alcoholische drank,
wordt voor de
schemering op
boomstammen
gesmeerd. De
vlinderval installeren
nachtvlinders worden
gelokt door de geur en
drinken van het mengsel. Deze methode is vooral productief in het
voor- en in het najaar, want dan bloeien er nog nauwelijks
bloemen. In de zomer is de concurrentie van bloemen zo groot, dat
deze methode weinig oplevert. 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 wordt specialisten
om hun mening gevraagd. In sommige gevallen, dit geldt
boomstammen van smeer voornamelijk voor de kleine vlinders, zullen moeilijk op het
uiterlijk te determineren exemplaren worden gedood. Hierna kan
voorzien
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 buitenlandse lezers, 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 2015 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 en Rinus Baayens. Indien er geen
foto voorhanden was is er gebruik gemaakt van de website http://www.lepiforum.de, uiteraard met
vermelding van de fotograaf. Wij danken de makers van deze website voor het gebruik van hun
informatie.

Landgoed Snippert
Dit jaar hebben we zeven keer geïnventariseerd op dit terrein, hierbij werden 38 nieuwe soorten
vastgesteld, waarvan er 10 tot de zogenaamde kleine vlinders behoren. Bijzondere soorten van de
grote vlinders waren onder andere de vingerhoedskruiddwergspanner (Eupithecia pulchellata), de
zwarte-L-vlinder, (Arctornis l-nigrum), en de bleke novemberspanner (Epirrita christyi), hiervan
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maar liefst 11 exemplaren. Van de kleine vlinders
de anjerbladroller (Cacoecimorpha pronubana) en
de lichte,granietmot (Eudonia lacustrata). Deze
soorten worden niet zo vaak in Twente gezien.
De bleke novemberspanner staat te boek als
zeldzaam, mogelijk wordt deze soort te weinig
herkend. Er zijn drie soorten uit het geslacht
Epirrita die allen zeer sterk op elkaar lijken en
ook nogal variabel zijn. Ze kunnen alleen met
zekerheid worden gedetermineerd aan de hand
van de genitaliën.

Arboretum Poort-Bulten
Bleke novemberspanner
Op het Arboretum (Regio Twente) is
geïnventariseerd tijdens de Nationale
Nachtvlindernacht op 9 september, een tijd waarop er duidelijk minder soorten nachtvlinders
waargenomen kunnen worden, vooral de micro's zijn dan minder aanwezig.
Er was gelukkig veel belangstelling van het publiek, minimaal 60 personen waren aanwezig, die
toch een aantal leuke soorten hebben kunnen
waarnemen.
Er werden op deze avond vier nieuwe soorten
voor dit gebied waargenomen, leuke soorten
waren de lindegouduil (Tiliacea citrago), de
bruine sikkeluil (Laspeyria flexula) en de eikenorvlinder (Cymatophorina diluta).
Landelijk zijn deze soorten zeldzaam, maar hier
worden ze in de goede periode ieder jaar wel
waargenomen, de eiken-orvlinder is in onze
omgeving in ieder geval niet zeldzaam.
Naast de nachtvlinders konden ook nog een 60-tal
hoornaarwespen bewonderd werden die volop
laken
aanwezig waren op het laken en bij de
lichtvalkasten.

Stroothuizen
Hier hebben we twee keer geïnventariseerd, op 24 februari met smeer en op 3 augustus met laken,
lichtvalkast en smeer.
Aan dit gebied hebben we tot op heden nog te weinig aandacht aan geschonken. Hier zullen we de
komende jaren wat meer moeten inventariseren, er zullen dan zeker nog bijzondere soorten
worden waargenomen.
Er werden dit jaar maar liefst 68 nieuwe soorten waargenomen, met daaronder enkele bijzondere
soorten zoals het moerasgoudvenstertje (Plusia putnami), de schijn-nonvlinder (Panthea
coenobita) en donkere wapendrager (Clostera pigra).

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: het zwart weeskind (Mormo maura), het
rood weeskind (Catocala nupta) en het karmozijnrood weeskind (Catocala sponsa).
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Het zwart weeskind was met minimaal 26 exemplaren aanwezig (zie tabel), het werkelijke aantal
zal een stuk hoger liggen, omdat wij alleen bij de bruggen inventariseren.
Naast de weeskinderen zijn ook diverse andere soorten nachtvlinders op het smeer aangetroffen,
de namen en aantallen zijn ook doorgegeven aan de Vlinderstichting.
Weeskinderen 2015 Dinkeldal
Locatie/datum

15-7

Zoekerbrug

-

16-7

Kolkersbrug
Huisman
Schoklandbrug
Dode
Dinkelarm

2
Zwart

17-7

20-7

21-7

4 zwart

3
zwart

22-7

Max.
per
locatie
Z4

1 zwart

Z1
Z6

6
Zwart

1 Karmozijnrood
2 Zwart

3 zwart
2 zwart
2 rood

1 karmozijn
1 rood

Z3
Z2
R2
K1

Zandhuizerbrug

3 Zwart

3 zwart

5 zwart

Z5

Aarnink

-

1 rood
2 zwart
3 zwart

2 zwart

Z2
R1
Z3

8 zwart
1 rood
1 karmozijn

Z 26
R 3
K1

Bossinkbrug
Graafschappad
Glanerbeek
Elsbeek
totaal

5 Zwart
1 Karmozijn

2
Zwart

6
Zwart

17 zwart
3 rood

3
zwart

Er is ook een zwart weeskind in de omgeving
van de Spakenbeek in Oldenzaal aan de
Visschedijkweg gespot.

zwart weeskind

Ringstation Overdinkel
Op het ringstation is het afgelopen jaar zeven keer met de lichtvalkast en/of smeer gevangen.
Dit jaar was al weer het 12e jaar op rij, dat hier de nachtvlinders werden geïnventariseerd. Ook de
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dagvlinders werden op naam gebracht. Er zijn in
2015 vier voor het ringstation nieuwe soorten
nachtvlinders gevangen, onder andere een
zeldzame microvlinder: de bruingele
boogbladroller (Acleris aspersana).

Bruingele boogbladroller (foto: Helmut
Kolbeck via Lepiforum)

Werkgroep Cursus
natuurgidsenopleiding.
Samen met het IVN-Oldenzaal heeft de werkgroep cursus dit jaar gewerkt aan het voorbereiden
van een natuurgidsenopleiding. Het cursushuis heeft de aanvraag inmiddels goedgekeurd. Ook de
sponsering en de begroting zijn geregeld. Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen om de cursus
daadwerkelijk te starten. De startdatum is 21 januari. De cursus zal worden gegeven in Erve
Stakenboer, het onderkomen van het IVN-Oldenzaal.

cursus natuurfotografie
Het afgelopen jaar werd er ook een cursus natuurfotografie georganiseerd. Het initiatief daartoe
werd genomen door Wout Schuit, die tevens de cursusleider was. Tijdens de eerste bijeenkomst
werd er aandacht besteed aan de fotoapparatuur van de deelnemers. Deze was behoorlijk divers.
Tevens werd aandacht besteed aan landschapsfoto’s. Er werd commentaar gegeven op de foto’s
en er werden suggesties voor verbetering gedaan.
Tijdens de tweede bijeenkomst werden diverse foto’s gemaakt. Er werd ook geëxperimenteerd
met scherpstelling en belichting.
De volgende bijeenkomst stond in het teken van “bracketing”, invulflits, lichtmethode aanpassen,
beeldstabilisatie en kleurtemperatuur. Tevens werd er geoefend met macrofotografie.
De laatste bijeenkomst werd weer gebruikt voor het maken van buitenopnamen.

IVN-dag
Ook dit jaar hebben we weer onze IVN-dag kunnen organiseren in het Arboretum Poortbulten.
Diverse werkgroepen hebben weer een bijdragen geleverd aan de invulling van deze dag.
De dag begon om 10.30 uur en op het programma stonden de volgende activiteiten:
- plantenroute- waterdiertjes zoeken- filmvoorstelling- spinnendemonstratie- bijendemonstratierondleiding door een IVN-gids- stand van het IVN met uitleg en informatiemateriaal.
De eerste IVN-ers waren al om 7.15 uur aanwezig om alles in gereedheid te brengen voor de
bezoekers.
Langs de plantenroute werden bordjes geplaatst. Een groot aantal planten van de rode lijst was in
de route opgenomen. De voorbereidingen voor het vertonen van de film werden getroffen en de
stand voor het ontvangen van de bezoekers werd in orde gemaakt. Tevens werden alle materialen
klaar gelegd die nodig waren voor het vangen en bekijken van de waterdiertjes.
Aan het begin van de dag was er nog weinig belangstelling voor de rondleidingen en de
waterdiertjes, maar gaandeweg kwamen er steeds meer bezoekers. De belangstelling was dit jaar
beter dan vorig jaar. Ook de bijendemonstratie werd goed bezocht. In totaal kwamen er 180
mensen naar het Arboretum.
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Rekening van baten en lasten 2015, IVN - Losser
Inkomsten
Contributies
Donaties
Giften
Subsidie Gemeente Losser
Gidsen
Landschapsbeheer
Sponsoring RABObank
Fotocursus
Rente 2015

Uitgaven
€
€
€
€
€
€
€
€
€

715,00
875,00
241,00
410,00
919,58
136,45
75,00
345,00
23,55

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

€ 3.740,58

€ 228,42
€ 467,15
€ 900,85
€ 662,26
€ 136,45
€ 290,65
€
58,16
€
€ 100,00
€ 380,70
€
49,75
€ 228,58
€ 226,90
€
10,71
€ 3.740,58

Balans per 31 december 2015, IVN - Losser
Debet
Saldo bankrekening
Saldo spaarrekening

Nog te ontvangen
– Rente 2015
– Natuurmonumenten
– Diversen

Credit
€ 131,26
€ 4.962,42

€
€
€

23,55
136,45
150,00

Algemene reserve

€ 4.650,00

Vermogen

€

708,18

Vooruit ontvangen
– Donatie

€

12,50

Nog te betalen
– Gidsen

€

33,00

€ 5.403,68
Toelichting
Vermogen
Per 1 januari 2015
Batig saldo 2015
Per 31 december 2015

€
€
€

697,47
10,71
708,18

In feite bestaat het "totale vermogen" of kapitaal uit meerdere onderdelen, t.w.:
1-jan-2015
31-dec-2015
Algemene Reserve
€ 4.650,00
€ 4.650,00
€ 697,47
€
708,18
Vermogen
Totale vermogen
€ 5.347,47
€ 5.358,18

€ 5.403,68
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Overzicht 2014/2015; Begroting 2016
Baten

Begroting
2014

Resultaat
2014

Begroting
2015

Resultaat
2015

Begroting
2016

Contributies
Donaties
Giften

€
€
€

745,00 €
900,00 €
150,00 €

745,00 €
887,50 €
229,00 €

715,00 €
875,00 €
150,00 €

715,00 € 715,00
875,00 € 850,00
241,00 € 200,00

Subsidie Gem. Losser
Gidsen
Landschapsbeheer
Sponsoring RABObank
Rente
Groencursus
Fotocursus
Diversen
Totaal baten

€
€
€
€
€
€

520,00
550,00
150,00
100,00
50,00
500,00

540,00
835,67
120,00
250,00
37,34
47,00

410,00
725,00
150,00
100,00
30,00

410,00
919,58
136,45
75,00
23,55

Lasten
Bestuursonkosten
Ledenbijeenkomsten
Natuurbode
Gidsen
Landschapsbeheer
Kruidentuin
Schoolgidsen
Vlinderwerkgroep
Buitengebied
Groencursus
IVN- Landelijk
NMO
Fotocursus
Diversen
Totaal lasten
Saldo

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

410,00
670,00
150,00
75,00
20,00

€
€ 3.155,00

€ 345,00
€
- €
€ 3.740,58 € 3.090,00

Resultaat
2014

Begroting
2015

Resultaat
2015

Begroting
2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

228,42
467,15
900,85
662,26
136,45
100,00
290,65
58,16
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

220,00
400,00
840,00
720,00
150,00
100,00
100,00
50,00
-

380,70 € 380,70
50,00 €
49,75
€ 228,58
€
22,00 €
13,25 €
19,30 € 226,90
€ 3.700,00 € 3.542,94 € 3.155,00 € 3.729,87
€
- € 148,57 €
- €
10,71

€
€

441,20
50,00

€
35,00 €
€ 3.700,00 € 3.691,51
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

241,99
408,60
821,15
709,35
120,00
113,50
453,60
55,33
18,42
140,00
398,00
49,75

240,00
400,00
840,00
725,00
150,00
100,00
150,00
50,00
50,00

€
€

€
18,80
€ 3.090,00
€
-

Toelichting resultaat 2015
• De onkostenpost Diversen is hoog vanwege de drukkosten van de nieuwe folder (€ 211,90).
• Het jaar wordt afgesloten met een klein batig saldo; wordt toegevoegd aan het "vermogen".
Toelichting begroting 2016
• Contributies, uitgegaan is van 43 leden en 7 huisleden (43 x 15,00 + 7 x 10,00).
• Donaties, uitgegaan van 68 donateurs (68 x 12,50).
• Rente, ~0,4 % (rentevoet) van ongeveer € 5000.
• IVN-Landelijk, weer 43 leden en 7 huisleden (43 x 10,00 + 7 x 1,60).
• 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.

