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Wanneer

Start

Activiteit

31 maart

09.00 u

Waar / info

5 april

19.30 u

21 april

09.30 u

23 april

14.00 u

Kluunplaats schoonmaken Kruising
Hölterhofweg/
Glanerbeekweg -4780392
Brugklassers VMBO en 053-4780392
kluunplaats Aamsveen
Algem. Ledenvergadering NIVONcentrum
Dotterbloemstraat 120
Distriktsledendag
De Lutte, t. – 4336990
Overijssel
carpoolen
Bestuursvergadering
- 4780392

10 of 21 mei

in overleg

Excursie De Doorbraak

- 4336990

17 mei

19.30 u

‘Project’ Heemtuindag

- 4336990

3 juni

14.00 u

Wandeling Aamsveen

- 4780392

10 juni

13.00 u

Heemtuinmiddag
‘Jaar van de Bij’
Heemtuindag / Landdag
‘Beleef de heemtuin’

- 4780392

3 of 4 april

16 sept

- 4780392

Voor meer informatie kijk ook eens op de website.

Verzoek om uw e-mailadres of een wijziging daarvan door te geven aan het
secretariaat.

Opschonen kluunplaats op 31 maart
EnHOe organiseert elk jaar het opschonen van een Kluundel in het
Aamsveen. Daarbij worden IVN vrijwilligers en ook anderen uitgenodigd mee
te komen werken. Wij hoeven ons van tevoren niet aan te melden.
Iedereen wordt verzocht zelf brood en drinken mee te nemen. Na afloop is er
gratis soep.
Zij verzamelen zich op 31 maart om 9.00 u. aan de kruising HölterhofwegGlanerbeekweg.
Info over de natuurwerkgroep EnHoe: www.enhoe.nl
De Doorbraak
Vorig jaar zijn we in het najaar naar de Doorbraak geweest (zie verslag in GG
nr.221). Een aantal leden zou daar ook graag in het voorjaar eens rondkijken.
Daarom organiseren we voor belangstellenden een excursie
op 10 mei vertrek 09.30 uur of op 21 mei vertrek 13.30 uur.
Belangstellenden dienen zich voor 1 mei aan te melden bij het secretariaat.

Distriktsledendag
Vorig jaar heeft een team van de afdelingen van Regio Zuid-Oost geprobeerd
een Distriktsledendag te organiseren. Er waren toen onvoldoende deelnemers,
mede doordat het programma bij een aantal afdelingen niet meer tijdig in hun
afdelingsblad aangekondigd kon worden.
Zij proberen het opnieuw met een interessant programma, maak het mee.
Aan alle leden van IVN Ditrikt Overijssel,
Wij nodigen jullie allen van harte uit voor de Districtsledendag op 21 april
2012 in het Paviljoen in het Lutterzand.
PROGRAMMA
9:30 tot 10:00 uur
10:00 tot 11:00 uur
11:15 tot 12:15 uur
12:30 tot 13:30 uur

13:45 tot 15:30 uur
15:30 tot 17:00 uur

Inloop met koffie
Inleiding over het Lutterzand door Erik Mulder,
conservator van museum Natura Docet
Excursie n.a.v. de inleiding van Erik Mulder.
Lunch en gelegenheid wat van elkaars IVN-werk te zien.
Tijdens de lunch zal een deel van het gezelschap in een aparte zaal
deelnemen aan de districtsledenvergadering.
Fietstocht of wandeling naar keuze.
Afsluitend drankje.

Je kunt je hiervoor aanmelden tot 9 maart 2012 bij de eigen
afdelingssecretaris, die de aanmeldingen door zal geven aan de organisatoren
van de dag. Vermeld bij je aanmelding
- of je een fiets wilt huren voor de fietstocht. (Je kunt er zelf één mee brengen
of wandelen.)
- of je de districtsledenvergadering bij wilt wonen,
- wat je mee wilt brengen om over de bezigheden van je IVN afdeling te
vertellen.
We vragen alle afdelingen iets mee te brengen waarmee jullie je IVN-werk
uitvoeren of propaganda voor je afdeling maken of wat dan ook…waarvan je
denkt dat het interessant is om er andere IVN-ers iets over te vertellen. Er
zullen tafels beschikbaar zijn om deze dingen tentoon te stellen.)
Eigen bijdrage van de
deelnemers € 10. Contant te
betalen bij aankomst.
Met vriendelijke groeten,
het organiserend team van de
afdelingen van Regio Zuid-Oost:
Marian Verveld en Frans Tiessen,
afd Losser
Hanneke van Dorp, afd Enschede
Toon Brummelhuis, afd Oldenzaal

Namens onze afdeling hebben zich aangemeld: Els en Jisk Holleman, Pim
Bosman, Clazien Span, Frieda Zielman, Betsy Muntel en het bestuur.
Je wordt gebeld met de vraag om samen te carpoolen.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
op donderdag 5 april 2012 om 19.30 uur in het NIVON centrum
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1)

1)
Drie van de vier bestuursleden zitten sinds 18-12-2001 in het
bestuur. Houd er rekening mee dat 1 of 2 van hen volgend jaar aftreden
en zich niet herkiesbaar stellen. (2001 was het jaar van de doorstart van
de afdeling.) Er is dus grote behoefte aan aspirant bestuursleden.
Wie zich aanmeldt kan nu rustig een jaar meelopen om zich in te werken
en te kijken wat voor functie bij hem of haar past.

Na afloop een fotopresentatie door Ruud Sluijter

VERSLAG Algemene LedenVergadering 31 maart 2011
Aanwezig: Peter Baarslag, Jan Bartelink, Henk Brinks, Hanneke van Dorp,
Jeanette Eisma, Emmy en Martien Hoijer, Henk Kaspers, Ineke Muijser, Dirk
Nijenboer, Wim Pauw, Hans Peters, Jan Willem Visschers, Mieke Vlierhaar.
Afwezig m.k.: Pim Bosman, Henk ten Cate, Else Kruit, Tieme Mulder.
1. Opening en vaststellen agenda
Hanneke van Dorp opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen, ingekomen post
Geen mededelingen
3 en 4. Verslag ALV 25 maart 2010 en jaarverslag 2010
Er zijn geen opmerkingen en daarmee is het verslag goedgekeurd.
5a en b. Financieel jaarverslag 2010 en Begroting 2011
Discussie: de huur van het NIVONcentrum is een grote kostenpost. We
zouden er bijv. 4 keer per jaar een aktiviteit kunnen organiseren of
bijeenkomsten voor de schoolwandelingengroep. Een andere locatie met
dezelfde mogelijkheden is niet direct beschikbaar.
Desgevraagd antwoordt de penningmeester dat er nog 3 wanbetalers zijn.
Gevraagd wordt of er wel eens overwogen wordt om naar de ASN of Triodos
bank te gaan ipv. de ING. Op dit moment niet.
5c. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie (Martien en Jeanette) heeft de financiën over 2011
gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stelt de vergadering voor de
penningmeester cq. het bestuur te dechargeren.
Martien zegt dat we ons gelukkig mogen prijzen met deze penningmeester.
5d. Benoeming lid kascontrolecommissie
Als nieuw lid wordt Jan Bartelink voorgesteld en Hans Peters als reserve. De
vergadering stemt in en hiermee zijn zij benoemd.
6. Bestuurswisseling Stichting De Vlaskamp
Jan Oostindië heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid. Jan is afwezig.
Het afdelingsbestuur stelt voor Dirk Nijenboer in de Stichting te benoemen. Dit
heeft algehele instemming van de aanwezigen en hiermee is hij benoemd.
7. Samenstelling bestuur
Het zou goed zijn om een aspirant bestuurslid te kunnen begroeten, maar tot
nu toe staan er geen leden te dringen. De samenstelling van het bestuur blijft
ongewijzigd.

Schoolwandelingengroep: Jan Bartelink heeft aangegeven te willen stoppen
als coördinator en de voorzitter bedankt hem voor de vele jaren van gedane
arbeid. De nieuwe coördinator is Henk Brinks.
8. Vooruitblik
- Hanneke vertelt over haar werkzaamheden, en die van Frieda, Henk Brinks
en Tineke Eitink, voor de brede school (o.a. Oosterveld). Deze aktiviteiten
worden gekontinueerd en misschien uitgebreid naar andere scholen. Emmy
vraagt om hierover een wervend stukje in de GG te zetten; leeftijd in groep 6.
Onderwerpen tot nu toe: hoestdrank maken, natuurbende, touw maken, iets
met knoppen.
- Gevraagd wordt of er zo nu en dan nieuwe planten bijkomen in de Heemtuin.
Geadviseerd wordt om jaarlijks te inventariseren.
- Martien brengt in herinnering dat het IVN in een ver verleden een boom heeft
geschonken aan de Heemtuin. Emmy vertelt dat de Ginkgo weg gaat bij het
Natuurmuseum; die boom zou naar het Ledeboerpark kunnen. Zij zal dit
overleggen met Benno Buursink.
9. Rondvraag en sluiting
- Hanneke en Martien vertellen desgevraagd over de ontstaansgeschiedenis
van Stichting De Vlaskamp. De afdeling kreeg een legaat; eerst dachten we na
over een eigen onderkomen, maar daarvoor hadden we te weinig geld.
- De vraag van Henk Kaspers of vrijwilligers verzekerd zijn, kan de voorzitter
met ja beantwoorden. IVN heeft een collectieve verzekering en de vrijwilligers
bij de Schoolwandelingen en de Heemtuin zijn ook via de Gemeente
verzekerd.
Sluiting.
Werkgroep Schoolactiviteiten (Henk Brinks)
Binnen basisscholen is het natuur- en milieueducatieve werk van groot belang!
Het IVN is daarom jaarlijks actief voor tientallen schoolklassen in onze
gemeente. Wij doen dit niet alleen, maar in samenwerking met de
gemeentelijke dienst ONS, afdeling Natuureducatie.
Zo zijn er in het voorjaar, de zomer en het najaar activiteiten met groepen
kinderen waarvoor veel schoolgidsen nodig zijn.
Voor de brugklassers van een vestiging van het Stedelijk Lyceum wordt
jaarlijks een natuuractiviteit in het Aamsveen gehouden.
Voorjaar
In de periode 4 t/m 22 april, tijdens een mooi en droog voorjaar, vonden deze
wandelingen plaats op landgoed “Groot Brunink”

Aanmeldingen komen uit groep 6 van het basisonderwijs.
Aamsveen
Voor het basisonderwijs hebben we de periode van 14 juni tot 1 juli
vastgelegd.
Maar op vrijdag 10 juni ging het als een lopend vuurtje door Enschede: In het
natuurgebied Aamsveen is een grote heidebrand. De Nederlandse en Duitse
brandweer zijn met groot materiaal uitgerukt.
Omdat hierna het gebied niet meer toegankelijk was, konden deze
wandelingen niet doorgaan.
De hiervoor aangemelde 12 scholen (298 leerlingen uit groep 7) zijn hiervan in
kennis gesteld.
Najaar
Deze activiteiten vonden plaats in het Abraham Ledeboerpark.
We hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet en doelgroep.
De doelgroep is groep 4 en 5.
Voor deze doelgroep heeft natuureducatie in overleg met IVN een programma
gemaakt.
Met hulp van verhaaltje’s van diverse onderwerpen kunnen kinderen zelf
opdrachten uitvoeren.
Ook in 2011 mochten we veel kinderen iets laten zien en beleven van wat
buiten leeft en groeit.
Een overzicht in cijfers.
scholen leerlingen
Voorjaarswandelingen
21
468
Aamsveen (Stedelijk Lyceum)
151
Najaarswandelingen
21
410
Totaal
1029
Aamsveen (niet doorgegaan) 12

298

De werkgroep bestaat uit:
Rosario Amador, Peter Baarslag, Jan Bartelink, Jeltje Bokelman, Pim Bosman,
Henk Brinks, Hanneke van Dorp, Henk Kaspers, Betsy Muntel, Ineke Muyser,
Dirk Nijenboer, Wim Pauw, Hans Peters, Bertus Pothast, Lidy Schans, Clazien
Spam, Jan van der Stelt, Jan Willem Visschers, Sjouke van der Zee en Frieda
Zielman,
Nieuw is Tineke Eitink, die als ze maar even kan zich laat zien.

Ruud Sluijter heeft zich aangemeld; we hopen dat hij snel zijn plek bij ons in
kan nemen.
Afscheid hebben we genomen van Agnes Ramaker; andere werkzaamheden
vragen haar aandacht en tijd.
Voor het voorbereiden en evalueren van de wandelingen is de werkgroep 4
keer samen geweest.
We kijken terug op een goed en fijn wandeljaar.
Zwarte bladzijde in 2011 was “brand in het Aamsveen”. Voor 2012 hopen we
ook daar weer van veel moois te kunnen genieten.
Heemtuin (Hanneke van Dorp)
In 2011 werkte een groep van 5 IVN-ers op de woensdagmorgens onder
leiding van Ton Hoeksma in de heemtuin. Hiermee leveren we een belangrijke
bijdrage aan het onderhoud.
Op 22 mei hielden we een goed bezochte heemtuinmiddag met als thema
“waterbeestjes”.
Het zelf vangen van beestjes in de Roombeek en de vijver in de heemtuin was
een groot succes bij jong en oud. De diertjes konden bekeken worden in loeppotjes en op naam gebracht met zoekkaarten.
Ook waren er diverse kramen en muziek.
Op 25 september was de aanwezigheid van de Pomologische Vereniging een
belangrijke trekpleister op de heemtuinmiddag. Om hierbij aan te sluiten
hadden we een kinderactiviteit “Wie heeft er van mijn appeltje gesnoept”. In de
vorm van een soort speurtocht keken de kinderen naar vraatsporen van dieren
in de heemtuin. Ook waren er enkele kramen en muziek (een klezmerband)
aanwezig. Het was een heel gezellige en goed bezochte middag.
In 2011 werden in samenwerking met de medewerkers van ONS drie banken
van recycled kunststof gekocht en in de heemtuin geplaatst. Het geld hiervoor
had de IVN afdeling in 2010 ontvangen als een gift van Twente Milieu. Het
was de opbrengst van het recycelen van het plastic van de door de bewoners
van Enschede ingeleverde milieupassen. Op deze manier geeft IVN afdeling
Enschede deze gift weer door aan de Enschedese bevolking.
Andere aktiviteiten
Veldwerkdagen Stedelijk Lyceum
In de week van 23 tot 27 mei zijn op verzoek en in samenwerking met het
Stedelijk Lyceum veldwerkdagen gehouden.

De brugklasleerlingen (ca. 150) moesten op 3 verschillende locatie’s in het
Aamsveen opdrachten uitvoeren, kregen uitleg en moesten hun bevindingen
opschrijven.
Een mooi en geslaagd project.
Brede school activeiten waaraan IVN vrijwilligers hebben meegewerkt:
in de late winter en het voorjaar voor Brede School Zuid :
- op Het Bijvank: 5 dinsdagmiddagen na school en een presentatie op
woensdagmiddag.
- op het Oosterveld: 5 dinsdagmiddagen en een presentatie op
woensdagmiddag.
In de herfst voor de Brede School West op de Europaschool:
6 woensdagmiddagen en een presentatie op woensdagmiddag.

De Wilde plantencursus
Deze vervolgcursus telde 6 avonden theorie en praktijk, met daarbij drie
excursies. Er namen 14 mensen aan deel, die gewapend met een map met
cursusmateriaal, een loep en de Geїllustreerde Flora aan de slag gingen.
Aan de orde kwamen o.m. standplaatsfactoren, plantengeografie, ecologie en
stroomdalflora. Deze cursus werd in samenwerking met de VvTW/KNNV
gegeven.
In het voorjaar heeft Hanneke een excursie naar de Boomkikkers in de
Esmarke georganiseerd.
Kluunplaats Aamsveen. Op19 maart hebben IVN’ers in samenwerking met
ENHOE een kluunplaats schoongemaakt.
Vogelwandeling Witteveen op 14 mei
Deze wandeling is ons jubileumcadeau aangeboden door de TVWG.
Vogeldeskundige Peter van den Akker begeleidde ons door een zeer
afwisselend gebied in het Witteveen
17 mei heeft Hanneke een wandeling in het Wesselerbrinkpark met een
groepje allochtone dames begeleid. Deze dames leren Nederlands voor hun
inburgering in de Magneet. Wegens zeer slecht weer maar 5 deelnemers.
De Aamsveenwandeling op 29 juni ging helaas niet door omdat het Aamsveen
verbrand was.
12 Juli interne wandeling naar het Haaksbergerveen.
Uitstapje op 3 september naar ‘De Doorbraak’ bij Ypelo en bezoek aan onze
zusterafdeling in Almelo. Het bestuur heeft deze dag georganiseerd. Thea

Croeze en Jan Dirk Focker, twee nieuwe leden, leidden de excursie. Thea is
werkzaam bij het Waterschap Regge en Dinkel. De gidsen vertelden over de
noodzaak van dit project. Het is de bedoeling om het teveel aan water in de
Loolee via ‘de Doorbraak’ te verbinden met de Regge om Almelo te
beschermen tegen wateroverlast.
Na de middag in het Beeklustpark vertelde de voorzitter van afd. Almelo over
de afdeling, over het Beeklustpark en de Almelose A die langs en door het
park stroomt. Het teveel aan water uit deze Noord-Oost hoek wordt ook naar
‘De Doorbraak’ geleid. In het gebied zijn retentiegebieden aangelegd.
2 Oktober Herfstwandeling op de Lonnekerberg (20 deelnemers). Deze
wandeling stond in het teken van paddestoelen. Na een week uitzonderlijk
mooi nazomerweer verwachten we niet veel, maar vonden wel 50 soorten. De
Lonnekerberg is erg vochtig vanwege een aantal wellen die er ontspringen.
Hanneke heeft op 22 oktober een wandeling in het Aamsveen geleid op
verzoek van Landschap Overijssel, dit in verband met de internationale
natuurwerkdag. Het was een groep van ca 25 Geo catchers (mensen die met
GPS een schatzoektocht uitzetten/oplossen in natuurgebieden)
Nacht van de Nacht 29 oktober. Enkele IVN’ers hielpen het afgelopen jaar
mee met de aktiviteit die Landschap Overijssel organiseert voor families met
kinderen op Hof Espelo. Het werd ervaren als een geweldige avond.
Het bestuur heeft in 2011 tien keer vergaderd.
Ledenmutaties
Nieuwe leden: Thea Croeze,Tineke Eitink, Hans van Ispelen, Bertus Pothast.
Huisgenootlid: Jan Dirk Focker
Snuffelleden: Jolanda Buil en Martin Janssens
Opgezegd/geschrapt: M. Busser-van Essen, M.Loohuis, M.J. Mensink, A.
Ramaker, V.Vissers-Vooys.

Financiële afrekening 2011 en begroting 2012 (Dirk Nijenboer)
Bij deze GidsenGids is een bijlage van de financiën over het jaar 2011 en de
begroting voor het jaar 2012 gevoegd (alleen voor leden en donateurs).
De afrekening over 2011 sluit af met een positief saldo van € 364,50.
Dit positief saldo is ontstaan omdat we circa € 500,- minder hebben
uitgegeven dan de begroting van 2011 aangaf.
Het aantal betalende leden is vorig jaar teruggelopen i.v.m. tussentijdse
opzeggingen.
Ook hebben drie leden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de
penningmeester, niet betaald.

Vandaar dat de post contributie lager uitvalt dan er werd begroot.
Dit jaar hebben we vier nieuwe leden mogen inschrijven die vorig jaar als
snuffelleden in ons bestand voorkwamen.
De begroting over 2012 geeft aan dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht
zijn.
Ook dit jaar is er niet gekort op de subsidie van de Gemeente Enschede. Dit
ondanks allerlei bezuinigingsronden.
Hoe dit in de toekomst zal gaan, is ons nog onbekend, maar dankzij onze
inspanningen met de schoolwandelingen draagt de Gemeente Enschede ons
een warm hart toe.
Eind 2010 hebben wij van Twente Milieu een cheque van € 1.000,00
gekregen.
Deze post hebben we in 2010 gereserveerd op de balans, met de bedoeling
om dit geld te besteden aan een drietal milieuvriendelijke zitbanken in de
heemtuin. De totale kosten bedroegen € 1.065,29, het verschil € 65,29 is
afgeboekt op de balans.
Ook vindt u op de balans enkele posten nog te ontvangen, die betrekking
hebben op 2011 en in 2012 worden verrekend.
De post contributie die we in 2010 opgevoerd hadden als nog te ontvangen,
maar die nooit is binnengekomen, hebben we afgeboekt als oninbaar op de
balans.
Mocht u over de inhoud van deze afrekening/begroting nog vragen hebben,
dan zijn wij graag bereid om deze vragen te beantwoorden op de
eerstkomende Algemene Ledenvergadering.
Wanneer u niet op deze vergadering aanwezig kunt zijn en hierover vragen
hebt, kunt u mij daarover bellen of e-mailen. Mijn gegevens staan in het
colofon.
Nieuwjaarsreceptie 2012
Op zaterdag 14 januari jl. om 14.00 uur werd er de traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst van de IVN gehouden. Deze keer was de locatie Het
Koetshuis van Hof Espelo en omstreken.
Dit “en omstreken” had te maken met het feit, dat voorafgaande aan de
receptie een wandeling werd gehouden in het landgoed Hof Espelo.
Zo'n 20 IVN-leden namen aan de wandeling en de receptie deel. Ineke had
met het Landschap Overijssel geregeld dat we gebruik konden maken van het
Koetshuis en de daar aanwezige voorzieningen om er een geslaagde receptie
van te maken.
Het was een mooie, haast lenteachtige dag met veel zon en weinig wind.

Dat hebben we ook wel eens anders meegemaakt. In de gierende storm, de
neerplenzen regen, of in de vrieskou heeft in het verleden deze
Nieuwjaarswandelingen plaats gevonden. En elk weertype heeft zijn eigen
charmes, maar een zonnetje en een lekker temperatuurtje is toch wel het
charmantst.
Iedereen was dan ook goed gehumeurd en vrolijk toen de wandeling begon,
en dat is er in de loop van de middag alleen maar nóg beter op geworden.
Toen iedereen elkaar een goed Nieuwjaar had gewenst en we elkaar een
beetje bij hadden gepraat gingen we op weg. Er was geen route uitgezet, want
velen kennen de omgeving daar als hun broekzak. Van verdwalen kon geen
sprake zijn. Sommigen van ons zijn niet meer zo piep, en hun benen ook niet
dus we gingen op weg onder het motto: “we zien wel hoe ver we komen.” En
dat was best nog ver eigenlijk. We hebben toch wel een uurtje door de dreven
gekuierd. Hier en daar stilstaand om ons te verwonderen over bijvoorbeeld
een paddenstoel, een bijzondere boom of een takje met fraai gevormde
mosjes of gewoon om onze benen een beetje “op adem” te laten komen.
Aan het einde van de wandeling, toen de zon al heel laag stond, begon het
wat kouder te worden.
Maar toen waren we inmiddels terug bij het Koetshuis, waar de kachel lekker
brandde en de appeltaart en de oliebollen op ons stonden te wachten. Koffie
en thee was zo gezet, stoelen werden aangesleept en al snel werd het een fijn
samenzijn in een ongedwongen sfeer.
Deze goede sfeer kon zelfs niet worden beïnvloed door een dame, die in lichte
paniek binnen kwam vallen en vroeg of we de boswachter wilden bellen,
omdat haar hond losgebroken was en achter de reeën aan was gegaan. Ze
liep die hond al vier uur te zoeken. Weliswaar werd zij welwillend te woord
gestaan, maar verder konden wij niets voor haar betekenen.
En we hadden geluk......
In het Koetshuis was een expositie van het Landschap Overijssel met foto's
van de brand die in het voorjaar van 2011 in het Aamsveen heeft gewoed. Om
die reden konden de schoolwandelingen destijds niet doorgaan. Aan de hand
van mooie grote kleurenfoto's met begeleidende tekst, werd uitgelegd wat de
gevolgen van de brand (zouden kunnen) zijn.
Tegen een uur of half vijf, gingen de meesten weer naar huis.
Het bestuur bleef nog even na, voor wat opruimwerk, om een goede indruk
achter te laten bij de mensen van het Landschap Overijssel van wie we het
Koetshuis hadden gehuurd.
Met dank aan o.a.:
Ineke Muijser voor het regelen van de zaal en de zorg voor een brandende
kachel. Emmy Hooyer voor het bakken van de mega-lekkere oliebollen. Mieke

Vlierhaar voor het verzorgen van de super-appeltaart. Dirk Nijenboer voor het
na afloop schoonvegen van de vloer.
Iedereen die door zijn/haar aanwezigheid er een feestje van heeft gemaakt.
Rita Nijenboer-Slothouber
Wandeling De Weele te Boekelo
Op 6 december jl. hadden we een middagwandeling georganiseerd in en bij
het landgoed De Weele, nabij Boekelo.
Het weer was s'morgens afgrijselijk, een koude, gure wind met heel veel
regen.
Wij dachten: er komt geen hond, laat staan belangstellende leden.
Maar ja, stel je voor dat er toch nog moedige mannen en/of vrouwen waren die
op de initiatiefnemers staan te wachten.
Dus zijn Mieke Vlierhaar en ondergetekende naar de hoofdingang van het
landgoed gereden om af te wachten …....
Ruim op tijd waren wij bij de hoofdingang aanwezig. Het weer was inmiddels
opgeklaard, het was droog maar de gure wind was alom aanwezig.
Tot 14.00 uur hebben we gewacht op belangstellenden, maar schijnbaar
hadden die de warme kachel opgezocht.
Om ons zelf warm te houden zijn we diverse keren de oprijlaan op en neer
gelopen.
Na 14.00 uur hebben we de terugtocht aanvaard via Boekelo naar Usselo.
Op de weg van Boekelo naar Usselo reed iemand die telkens signalen met zijn
autolampen richting ons gaf.
Op de parkeerplaats van restaurant Hannink kwam de knipperende man naast
onze auto tot stilstand. Het bleek Henk Brinks te zijn, hij had op de verkeerde
plaats op ons gewacht.
We zullen in de toekomst het vertrekpunt van de wandelingen nog duidelijker
moeten aangeven!
Gezien de omstandigheden hebben we verder afgezien van deze wandeling.
Het bestuur heeft besloten om in het voorjaar van dit jaar de wandeling bij De
Weele weer op de agenda te zetten.
Dirk Nijenboer

De Natuur- en Milieuraad Enschede is actief op velerlei gebied. Hieronder
laat hun werkgroep Bomen zie waar zij mee bezig zijn.
Activiteiten dec. 2011 – mrt. 2012
Kerkstraat: Een rij populieren bij de toegang tot sportpark Bultserve is aan het
aftakelen. Het is een beeldbepalende rij, maar ze hebben weinig toekomst

meer. Er worden nieuwe bomen geplant, liefst bomen waar voor mens en dier
meer aan valt te beleven.
Leuriks-Oost: Het plan voor dit nieuwe woongebied is klaar, de kavels zijn
ingetekend. Maarten Windemuller heeft een rapport gemaakt welke bomen
eventueel bedreigd worden en hoe daarmee om te gaan (te dicht langs de
kavels snoeien, enkele bomen kappen voor inritten Gronausestraat en midden
op kavels). De bosjes worden gespaard, er komen wadi’s en straatbeplanting.
Ankrotbosje: Maarten Windemuller gaf aan oud-collega’s en Paula uitleg over
‘veteranensnoei’: een mooie oude boom in fasen terugsnoeien, zodat hij
onderin nieuwe takken vormt, waarmee het gevaar voor vallende takken voor
lange tijd voorbij is en de boom dus een nieuwe toekomst heeft.
Tuin Natuurmuseum: Saxion laat de oude villa in oude luister herstellen,
maar de aanbouw wordt afgebroken. In de tuin staan een paar prachtige
bomen, Metasequoia en Magnolia bijvoorbeeld, die bij sloop en nieuwbouw in
de weg staan en bijna niet te beschermen zijn. De Metasequoia staat zo
dichtbij de villa dat de takken nu de gevel al raken. Opsnoeien tot boven het
dak is geen optie en het kan zijn dat de fundamenten worden aangetast door
de wortels. Ook de rij esdoorns langs de Van Galenstraat zullen moeten
verdwijnen. Jammer, maar helaas is er op die plek niet een plan te maken
zonder de villa of de bomen geweld aan te doen. Wel wordt de monumentale
rode beuk behouden en tijdens de werkzaamheden goed beschermd (hopelijk
wordt er een aannemer gekozen met hart voor bomen).
Koppelboerhoek: De Moeraseiken zorgen met hun wortels voor gevaarlijke
situaties op de fietspaden. Binnenkort wordt de weg opgeknapt en er is nu
geld beschikbaar uit het GRAP. De gemeente heeft ervoor gekozen om de
eiken nu maar te kappen, al zijn het best mooie bomen. Er is een plan voor
nieuwe aanplant van esdoorns, prunus en acacia of honingboom .
Overleg over kapvergunningen: Het was tijd om weer eens met Paul
Stinenbosch te overleggen over de gang van zaken rond de kapvergunningen.
Het wordt steeds duidelijker dat we waarschijnlijk (daar heeft Paul geen zicht
op) alleen de vergunningen krijgen die alleen over het kappen van bomen
gaan. Als er bomen gekapt moeten worden voor nieuwbouw en er wordt voor
alle onderdelen tegelijk een omgevingsvergunning aangevraagd, wordt die niet
toegezonden. We moeten het bij grotere projecten dus echt hebben van
overleg, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.
Herplant lijkt steeds vaker opgelegd te worden. In geval van de lijsten van
belangrijke bomen zijn daar richtlijnen voor, die soms erg lastig te hanteren
zijn. In overige gevallen speelt een belangrijke rol in hoeverre het beeld
aangetast wordt door het kappen. Herplant wordt bij particulieren voornamelijk
opgelegd in het buitengebied of bij grote particuliere projecten, zoals
nieuwbouw van verzorgingshuizen of reconstructie van een wijk.

De scorelijst wordt nauwelijks serieus gebruikt, omdat hij in deze vorm niet
voldoet. We hebben de gemeente het aanbod gedaan te proberen een wel
bruikbare versie te ontwerpen.
Natuurmonumenten: Groene ruggengraat van Overijssel mist een aantal
wervels
Overijssel snijdt te fors in de Ecologische Hoofdstructuur. De nieuwe
plannen van de Provincie vergroten de kans dat verschillende diersoorten in
de provincie uitsterven.
Vorig jaar zette het kabinet-Rutte een streep door de plannen voor de
Ecologische Hoofdstructuur. Dit netwerk van bestaande en nieuwe
natuurgebieden, bedoeld om de achteruitgang van de biodiversiteit in
Nederland tegen te gaan, moest volgens staatssecretaris Bleker ‘herijkt’
worden: in totaal 600.000 hectare in plaats van de oorspronkelijke 728.000.
Bovendien zullen de provincies voortaan verantwoordelijk zijn voor het
natuurbeleid, dus ook voor de EHS.
‘Natuureilanden’
Vandaag debatteert Provinciale Staten over de aanpak van het provinciaal
college voor de ‘herijkte’ EHS in Overijssel. Bij Natuurmonumenten roepen de
provinciale plannen grote zorgen op. Regio-directeur Jan Gorter van
Natuurmonumenten: ‘Feitelijk wordt veel van de in gang zijnde natuurherstel
projecten gestopt: Meer dan 40% van de geplande nieuwe natuurgebieden
wordt nu geschrapt: 9300 ha. De hele structuur valt weg. Daardoor blijven de
huidige Overijsselse natuurgebieden een soort eilandjes tussen bebouwing en
de steeds intensiever bewerkte landbouwgebieden. Op die geïsoleerde
natuureilandjes kwijnen veel diersoorten gemakkelijk weg. Het risico van
uitsterven van diersoorten, zoals vlinders en reptielen, wordt zo groter dan het
nu al is.’
Ontbrekende wervels
Natuurmonumenten roept de provincie op om ten minste nog een aantal
cruciale ‘wervels’ die in de plannen geschrapt zijn, weer in de Overijsselse
EHS op te nemen. Daarbij gaat het onder meer om gebieden waarin door
verschillende partijen al veel is geïnvesteerd, zoals de Regge, de Reest en het
succesvolle weidevogelgebied Ottershagen. Natuurgebieden op die plekken
zijn ook voor de waterveiligheid vaak nuttig. Ook enkele kleine natuurparels
die relatief gemakkelijk kunnen worden toegevoegd, zoals beekbegeleidende
gronden, horen hierbij.
Groen Blauwe Hoofdstructuur
Natuurmonumenten ziet ook lichtpunten in de provinciale plannen.
Bijvoorbeeld in de zogeheten Groen Blauwe Hoofdstructuur, een aangewezen

gebied waarbinnen kwaliteit voor landschap en natuur in het ruimtelijk beleid
voorop blijft staan. Deze GBHS biedt volgens Gorter goede kansen om natuur
en landschap op het platteland te versterken: ‘Het is essentieel om dat
overeind te houden en ook concreet in te vullen. Wij werken daar graag aan
mee. Met onze expertise en waar dat mogelijk is ook financieel. Dat doen we
als Natuurmonumenten tenslotte al meer dan 100 jaar.’
Natuurmonumenten ondersteunt daarbij de oproep van LTO om in die
gebieden ook landbouwontwikkeling mogelijk te maken.
Politieke keuze
Natuurmonumenten heeft er begrip voor dat de Provincie in de huidige tijden
bezuinigt op natuur. De provincies hebben van staatssecretaris Bleker immers
slechts 30% van het oorspronkelijke budget meegekregen. ‘Maar,’ zo stelt
Gorter, ‘als je als provincie tegelijkertijd 1 miljard euro aan eigen middelen
investeert in infrastructuur en economie, dan is het toch logisch om ook goed
voor de toekomst van je groene ruggengraat te zorgen? Dat is gewoon een
politieke keuze.’
Voor nadere informatie kunnen we Natuur en Milieu Overijssel bellen.
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