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Colofon
Voorwoord
Het jaar zit er bijna op nu ik dit schrijf.
We hebben dit jaar het ene na het andere weerrecord verbroken. Hoger
aantal zonuren, minimaal regen, sloten, beken en rivieren staan droog. Het
Zwilbrockervenn is drooggevallen. Geen meeuwen of watervogels te zien.
De warmste zomerdag en najaarsdag en ook de koudste dag in september.
Het moet 200 dagen regenen voor het grondwater terug is op het oude peil.
Maar het IVN heeft ook niet stilgezeten. In januari start er een gidsencur
sus. Er hebben zich al heel wat cursisten aangemeld.
Op de Kronenkamp wordt hard gewerkt en sommige gebouwen krijgen al
hun vorm. Als alles meezit kunnen in het najaar van 2019 de eerste activi
teiten plaatsvinden.
Dit jaar werden de vleermuizenavonden op de campings goed bezocht. Dat
geldt ook voor de wandelingen.
Ook bij de thema-avonden was het druk. In Winterswijk een lezing over de
steenuil met meer dan 50 bezoekers.
Maar buiten al dit goede zijn er nog een aantal punten die de aandacht
vragen. Jacqueline stopt als voorzitter en we zijn nog op zoek naar iemand
die haar taak wil overnemen. Dat geldt ook voor de functie van vice-voor
zitter.
Bij de werkgroep thema-avonden is Hans Berndsen gestopt. Zijn plaats is
ingenomen door Lies Jacobs-Rolden, waar we als bestuur erg blij mee zijn.
We hebben Hans bedankt voor zijn jarenlange inzet en een leuke attentie
uit eigen streek meegegeven.
De datum van de jaarvergadering kun je vinden in deze Gentiaan en we
zien elkaar bij de nieuwjaarbijeenkomst op 13 januari in Beltrum.
Alle goeds voor 2019

Gentiaan nummer 113: December
2018
De Gentiaan verschijnt drie maal
per jaar in april, augustus en de
cember.
De redactie van de Gentiaan be
staat
uit:
Els van Dijk, Marco Boekelder,
Auke Hoekstra en Kees de Rooij.
Eindredactie: Frans Bomer, Have
kortweide
9, 7152 KJ Eibergen, tel
0545-472457.
E-mail: redactiegentiaan@gmail.
com.
Sluitingsdatum voor kopij van het
volgende nummer: 15 maart
2019.
(Kopij digitaal aanleveren als
platte
tekst zonder opmaak. Foto's als
losse jpg-bestanden in hoge reso
lutie.
Maximale omvang van bijdragen:

André Hendriks
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IVN VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE
EN DUURZAAMHEID. Afdeling Oost-Achterhoek
Secretariaat: ivn-oostachterhoek@ziggo.nl
Henk Wiggers De Savornin Lohmanstraat 12 7103 GW Winterswijk

Uitnodiging
Voor de Algemene Ledenvergadering van het IVN Oost-Achterhoek op
woensdag 20 maart 2019 om 20.00 uur in de Kruidenhof te Mallum.
Ontwerp Agenda
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2018.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

5. Jaarverslag van de Secretaris over 2018.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

6. Jaarverslag van de Penningmeester over 2018.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

7. Verslag van de Kascommissie, de heren Tonny Klein Breteler en Ben ter Braak.
Reserve is Laurens Wildenborg.
8. Benoeming van de nieuwe Kascommissie.
9. Toelichting op de AVL (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Het aangepaste Huishoudelijk regelement en de Verwerkingsovereenkomst staan beide op de site en er zullen een aantal
exemplaren beschikbaar zijn ter vergadering.

10. Rooster van aftreden Bestuursleden.
- Aftredend in 2019 en niet herkiesbaar; Jacqueline Borgers-Collou.
Kandidaten ter vervanging van Jacqueline Borgers-Collou kunnen zich aanmelden bij een van de Bestuursleden.

-

Aftredend in 2019 en wel herkiesbaar; André Hendriks.
Evt. tegenkandidaten ter vervanging van André Hendriks kunnen zich aanmelden bij een van de Bestuursleden.

- Aftredend in 2020; Anke Hollink.
- Aftredend in 2021; Jan Dirk Focker.
- Aftredend in 2022; Kay ten Barge en Ron Krabben en Henk Wiggers.
11. Afscheid van Jacqueline Borgers-Collou (Voorzitter).
12. Rondvraag.
13. Sluiting van het eerste gedeelte van de bijeenkomst.

Pauze
Het programma na de pauze is nog een verrassing.
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Gemengde berichten
Reünie-wandeling
Afgelopen zaterdag hebben wij met een groot aantal deelnemers van de Gidsencursus 2016/2017 een reüniewandeling gehouden.
Deze wandeling vond plaats in het mooie Twentse Boekelo en werd gegidst door Fred Groothuis met ondersteu
ning van Johanna Logtenberg.
We hebben genoten en aan de grote opkomst kun je zien dat er vanuit de cursus een hechte groep is ontstaan.
Johanna was de fotografe en ontbreekt dus op de foto.
• Henk Wiggers

Nieuwe webmaster
Zoals u kunt zien bij de afdelingsinformatie is het
beheer van de website in andere handen overge
gaan.
Fred Groothuis (de webmaster van IVN Haaksber
gen) heeft de gidsencursus gevolgd bij onze afde
ling.
Toen de vacature voor webmaster ontstond en er
vanuit de eigen afdeling niet direct een kandidaat
opstond, heeft hij zich bereid verklaard het bijhou
den van de website zolang voor zijn rekening te
willen nemen. Dat is natuurlijk heel prettig, maar
het zou mooi zijn wanneer er iemand van de afde
ling alsnog de vacature wil invullen.
Heeft u belangstelling neem dan contact op met de
secretaris (ivn-oostachterhoek@ziggo.nl).
Het adres voor bijdragen voor de website blijft on
veranderd: webmasterivnoostachterhoek@gmail.
com

IVN Oost Achterhoek

Rechtenvrije afbeeldingen
Om via Google rechtenvrije afbeeldingen te vinden:
- Tik zoekargument in
- Ga bij resultaten naar afbeeldingen en vervolgens
naar Instellingen/geavanceerd zoeken
- Kies onderaan bij Gebruiksrecht: onbeperkt te
gebruiken of te delen
- Kies vervolgens de gewenste afbeelding (dubbel
klik) en let er dan op dat er staat CCO Creative
Commons, geen attributie noodzakelijk

Kopij
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd, dat u wilt
delen met anderen, stuur dan in voort de volgende Gen
tiaan uiterlijk 15 maart 2019!
Op bladzijde 3 ziet u hoe.
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Duizend jaar weer, wind en
water in de lage landen.
AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

Hier heb ik al vele stukjes uit gehaald over de eeuwen heen. Als J.Buisman nu zou schrijven over de winter en zomers
dan zou hij de zomer van 2018 een TOP ZOMER kunnen noemen.

Ik ga nu zelf even over deze zomer 2018 schrijven. Wat
een topzomer beleefden we dit jaar.
Zeven maanden lang hadden we goed weer.
Vele temperatuurrecords hadden we en ook de zonne
schijn was een record. Goed voor de gebruikers van zon
nepanelen. Maar de zomer heeft ook een groot nadeel, de
droogte. Nu al meer dan 300 mm te kort. Er moet nog heel
wat regen gaan vallen dit jaar en dat ziet er nog niet naar
uit nu op dit moment eind november. En de landbouw en
fruittelers en akkerbouwers hadden het moeilijk. Ook
stroomt er te weinig water door Rijn, Maas en Waal. De
sloten staan droog.
Kijkend naar onze tuinen en planten, wilde dat wat wor
den dan moesten we veel water geven.
Niets groeide meer zoals we gewend waren. Toen de eer
ste regen viel na de zomer, zag je hoe de natuur zich her
stelde. Bij het weilandje naast park Kronenkamp begon
het ingezaaide bloemenmengsel volop in bloei te staan,
prachtig om de kleuren te zien van deze bloemen. Tijdens
een doedag op het park moest de heuvel waarvan je uit
kijkt naar het weiland van onkruid worden ontdaan. Dat
stond in deze droge periode ruim een meter hoog. Hoe
kan het dat er dat vele onkruid op staat? Droge zomer en
niet gesproeid. En het ligt hoog en droog. Dat er dan nog
zoveel onkruid op kan staan, niet normaal, wie legt mij
dat eens uit? Daar is nu ook een bloemenmengsel inge
zaaid. Hopelijk lukt het dat er vele bloemen opkomen. Dat
is goed voor de insecten. En nu komt het: zonder insecten
kan de mens niet bestaan.
De herfstmaanden september en oktober en november
zijn ook te droog verlopen, die hebben nog weinig bijge
dragen aan het watertekort. Hoe komt dit? Heb er ook nog
even met Kees de Rooij over gehad. De klimaatverande
ring nekt ons. Hij maakt zich er ook zorgen over. Kijk ook
naar de bodemdaling van Nederland, ons land. Kijken we
verder de wereld in. Grote bosbranden in Californie. En de
woestijnen breiden zich ver uit. Maar wij mensen zijn
vindingrijk. Niet alles is negatief. Mens en natuur zijn
veerkrachtig. Het water dat ons eeuwen plaagde met
overstromingen, moeten we nu vasthouden en gebruiken
als een spons. Genoeg over deze zomer en herfst, die geen
herfst was (storm en regen).
De WOLVEN komen er aan!
Wat heeft dat met weer en natuur te maken? Het gaat
kennelijk goed met de natuur nu er wolven de grens over
komen. In de vorige Gentiaan staat een stukje over wolven
in het jaar 1579 men kreeg toen voor afschieten 1 gulden,
4 stuivers voor 5 wolven.
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Wat een publiciteit over de enkele wolven die nu ons
landje aandoen. We hebben het nu over 2018. Drie scha
pen dood in de wei, vermoedelijk werk van een wolf. Dat
staat in de krant van 11 oktober 2018.
Gevaarlijke wolven mogen worden afgeschoten, schrijft
men op 1 november. Het laatste bericht is WOLF–proof
raster is eerste in Overijssel. Een positief stukje: wij willen
schapen en wolven beschermen. Het gaat om een raster
dat 1,20 meter hoog is en bestaat uit vijf ijzeren draden
waar stroom op staat. Wolven springen niet over een af
rastering.
Verder staat in dit artikel: doodgebeten schapen zorgen
alleen voor negatieve publiciteit en dat ondermijnt het
draagvlak en leidt onherroepelijk tot het afschieten van
deze dieren. Daar ben ik het mee eens. Jaren, zeg maar
eeuwenlang worden ze belaagd. Maar ze leven nog steeds,
dus moeten ze wel slim zijn, denk ik zo. Genoeg over de
wolf.
De CO2 UITSTOOT EN DE OPWARMING VAN DE AARDE
Het gaat nog steeds niet goed met onze aarde. Amerika
heeft dit jaar al weer meer uitstoot van CO2. En wij staan
nu op de 2e plaats. We moeten af van de aarde leegroven.
Gas, steenkool, het gaat nog steeds door. Maar de mens is
slim genoeg om andere energiebronnen te vinden.
In buitenland China is men met proeven bezig om para
plu-systemen te ontwikkelen met daarin spiegels die naar
de zon zijn gericht en zo veel warmte produceren. Zoals
men vroeger, met vergrootglas en zon, papier aan kon
steken. De ontwikkeling gaat maar door, en goed ook,
zoals zonnepanelen en windmolens en warmtepompen.
Ik maak nu maar eens een eind aan dit artikel. In mijn
vorige artikel eindigde ik met een weerspreuk en een
liedje over deze zomer, waar geen eind aan scheen te
komen. Maar nu wat anders:
De AARDE kan wel tegen klimaatverandering maar de
MENSEN niet.
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Salamander of hagedis?
AUTEUR: ELS VAN DIJK

Veel mensen, waaronder ikzelf, blijken niet het verschil te kennen tussen een hagedis en een salamander.
Vergissen is wel begrijpelijk, want een hagedis (reptiel) en een salamander (amfibie) lijken uiterlijk veel op elkaar.
Allebei hebben ze een langgerekt lichaam, een relatief grote bek, vier ongeveer even lange poten, tenen en een lange
staart.
Salamander: net als alle andere amfibieën een zachte,
vochtige en dunne huid.
Door die huid kunnen ze in het water zuurstof opnemen.
De huid zorgt ook voor bescherming, omdat ze door de
huid stoffen kunnen afscheiden die bacteriën en schim
mels doden.
Die licht-giftige stoffen zorgen er bovendien voor dat veel
andere dieren salamanders, kikkers en padden niet erg
smakelijk vinden.
Maar op het land kan die dunne huid gevaarlijk zijn. De
kans op uitdroging vormt een groot risico.
Amfibieën zoeken op het land daarom vochtige plekken
op.
En als ze zich willen voortplanten, duiken ze het water in.

Levendbarende hagedis.

Kamsalamander

Hagedis: net als andere reptielen heeft de hagedis een
harde, dikke huid met een pantser van plaatjes en schil
den. Die beschermen het beestje tegen beschadigingen als
ze door het dichte struikgewas, langs dorens of stekels
kruipen.
De huid beschermt ze ook tegen zonnebrand en uitdro
ging. Ze kunnen daardoor gemakkelijk hun lichaamstem
peratuur op peil brengen door te zonnen zonder het risico
van teveel vochtverlies.
Bijtende of stekende dieren krijgen ook geen kans door de
huid heen te komen.
Reptielen, zoals hagedissen leggen hun eitjes, of krijgen
hun jongen, op het land.
Grote verschillen dus tussen deze twee diersoorten zou je
zo zeggen. Maar je moet wel even door de knieën om de
huid goed te kunnen bekijken.
Rent het diertje dan heel snel weg, dan is het een hagedis.
Als het langzaam weg waggelt, dan is het een salamander.
Nog een duidelijk verschil toch?
Voorbeeld van een salamander is de kamsalamander (Tri
turus cristatus).

IVN Oost Achterhoek

Dit is de grootste van de vier soorten watersalamanders
die in Nederland voorkomen.
Tussen februari en juni kun je ze in het water aantreffen,
hier planten ze zich in die tijd voort. Leuk weetje: het
moerasvergeet-mij-nietje is belangrijk voor het afzetten
van de eitjes. Die worden daarin één voor één met zijn
achterpoten tussen de blaadjes gevouwen.
De rest van het jaar verblijven kamsalamanders op het
land.
Voorbeeld van een hagedis is de levendbarende hagedis
(Zootoca vivipara).
Die is eierlevendbarend: de eieren worden door het
vrouwtje in het lichaam uitgebroed. Heel bijzonder eigen
lijk wel!
De beste tijd om ze te zien is in de maanden maart, april
en september.
Het zonlicht is dan minder intens, zodat de dieren langer
moeten zonnen om de optimale temperatuur te bereiken.
De winterrust duurt van oktober tot maart.
Ze zoeken droge holtes op om te overwinteren.
Jaren geleden hadden wij regelmatig als het regende, op
salamanders of hagedissen lijkende beestjes in huis.
Ze werden blijkbaar actief door de regen – waarom weet
ik eigenlijk niet.
Eens zag ik kikkers ook actief worden tijdens een regen
bui: ze sprongen massaal uit onze vijver. Een leuk
gezicht!
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Thema-avond 12 september
2018
AUTUER: LIES JACOBS-ROLDEN

In de “Zonnebrinkkerk”in Winterswijk hield Ronald van Harxen voor een kleine 60 aanwezigen een boeiende pre
sentatie.
Al vanaf 1986 doet hij samen met Pascal Stroeken syste
matisch onderzoek naar steenuilen: 4 keer per seizoen
kasten controleren, jonge vogels ringen, tellen en meten,
broedtijden, uitvliegtijden en alle prooien noteren. Dat
betekent van april tot begin juli ieder weekend in touw en
alles vastleggen in jaarlijkse veldboekjes, een waardevolle
schat aan wetenschappelijke informatie. In 1998 hebben
Ronald en Pascal besloten het onderzoek meer kwalitatief
in te richten. Dat betekende een andere aanpak, minder
nesten , maar bijv. ook controle op parasieten en prooi
dieronderzoek.
“Early warning”, de vinger aan de pols houden, is nu deel
van het onderzoek. Wat er zoal door de uiltjes naar binnen
gesleept wordt geeft immers veel informatie over de kwa
liteit van de leefomgeving. Positief is bijvoorbeeld de op
mars van de grote bosmuis uit Duitsland, een prima prooi
voor de steenuil, want hij weegt wel 50 gram, tegen een
gewone bosmuis 20. Hoe meer muizen, des te meer
steenuilen. Zo was 2014 een topjaar, vanwege een record

aan veldmuizen. Tip: Als je steenuilen wilt helpen, maak
het dan de muizen naar de zin, leg bijvoorbeeld takkenril
len aan en bestrijd ze niet met vallen en gif.
Voordat de jongen geboren worden, dropt het mannetje al
muizen in het nest. We zagen mooie beelden van hele
klonten muizen, met als record 46! De jongen worden ge
voerd met kleine prooien, rupsen, wormen, loopkevers en
vooral: meikevers, per jong 8 meikevers per dag. Woon je
in het buitengebied, accepteer dan ook de lasten en zie af
van bestrijdingsmiddelen, want de meikever is het laatste
grote insect. Het verdwijnen hiervan zou een ramp zijn
voor de steenuil.
Na de pauze zagen we beelden uit “Beleef de lente” met
deskundig commentaar van Ronald. Sinds er camera’s ge
plaatst zijn, neemt de kennis over het gedrag van steen
uilen toe. Een groep enthousiaste observanten houdt 24
uur per dag nauwkeurig bij wat er zoal in en om de kasten
gebeurt en dat is soms dramatisch. Zo was het publiek in
de zaal even helemaal stil bij het zien van de beelden van
een mannetje steenuil, wiens vrouwtje verongelukt is. Hij
doet wanhopige pogingen de broedzorg over te nemen,
maar het lukt hem niet zowel de jongen warm te houden
als voor voedsel te zorgen. De jongen gaan dood. Maar de
natuur is meedogenloos: het mannetje peuzelt zijn jong
op. De volgende dag laat hij zijn baltsroep horen en het
lukt hem een nieuw vrouwtje te vinden ( een vroeger
buurmeisje!) Helaas is een nieuw legsel niet gelukt, maar
voor ons als publiek voelde het toch als een happy end .
Boeken: De Steenuil, door Ronald van Harxen en Pascal
Stroeken (Bijna uitverkocht, aan een nieuwe versie wordt
gewerkt)
Op zoek naar natuur en erfgoed rond Winterswijk, door
Ronald van Harxen, uitgave ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van de KNNV te Winterswijk,
Website: http://www.steenuil.nl
Foto: Marion van Noord

Ronald van Harxen.
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Wandeling Needse Achterveld
op 19 augustus 2018
AUTEUR: ANKE HOLLINK

Thema: Invloeden van de klimaatverandering in de natuur.
Wie had een jaar geleden met de planning van de wandelingen voor 2018 kunnen bedenken dat het thema “bloeiende
heide” als wandeling niet door kon gaan. Doordat de weersomstandigheden, vanaf vroeg in het voorjaar tot heden,
voor extreme situaties hebben gezorgd, hebben we besloten de wandeling een heel ander thema te geven. Droogte en
hele hoge temperaturen hebben het Needse Achterveld een heel ander gezicht gegeven.

50 Deelnemers verzamelden zich op deze zondagmiddag
op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Vissche
morsdijk in de Rietmolen en waren vooral benieuwd naar
de gevolgen van de klimaatverandering.
Het altijd verdronken elzenbroekbos was onze eerste stop
om de deelnemers te laten ervaren, wat de droogte hier
voor invloeden heeft gehad. In normale omstandigheden
kun je vanaf het bospad het broekbos aanschouwen, maar
nu kun je er dwars doorheen lopen zonder natte voeten te
krijgen.

IVN Oost Achterhoek
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De Bornegoorsegoot, die als een rechte, diepe sloot door
het Achterveld liep, en het vele water afvoerde naar de
Schipbeek, is tien jaar geleden dicht gegooid. Het doel was
destijds het broekbos en de twee omliggende retentiege
bieden van veel water te voorzien. Maatregelen die tot
deze zomer afdoende waren. Het broekbos heeft erg veel
berken, die door de natte voeten het loodje hebben gelegd.
De elzen hebben het nu echter moeilijk, zij zijn het die nu
hun natte voeten missen en al veel blad laten vallen.
Bijzonder was een afgestorven berkenstam, die nog zoveel
vocht produceerde, dat er een prachtige zwavelzwam op
groeit. Zo mooi, dat het op afstand een keramiek kunst
werk lijkt.
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We passeren een drinkpoel, volkomen verdroogd. Volgens
Staatsbosbeheer is dit de 1e keer in 25 jaar. Er komen dan
ook regelmatig meldingen binnen van wandelaars dat de
beesten geen water tot hun beschikking hebben. Echter,
de dieren kunnen water drinken uit de drinkbakken, die
verspreid in het gebied zijn gerealiseerd. Uit voorzorg
heeft de boer de koeien die er normaal tot november gra
zen al een poos geleden naar de boerderij gehaald en wor
den de paarden bij gevoerd.

Dan wandelen we het heidegebied in. Bruin, dor en ver
schroeit, het knispert onder je schoenen. Vooral op de
dekzandrug en de hoger gelegen delen is het een trieste
aanblik. Daar, waar de heidevelden wat lager liggen is nog
wat lila te bespeuren. Hier zal het gebied wat langer water
hebben vastgehouden. De jeneverbessen staan er nog
goed bij en laten met een fierheid zien hoe kenmerkend
en mooi zij voor dit gebied zijn. Ook het grote gagelveld
heeft veel schade door de droogte opgelopen, ondanks dat
het in een gebied met kwelwater groeit. De bladschade is
vooral veroorzaakt door zonnebrand. Iets verder in het
veld vinden we nog vrij veel klokjesgentianen, kleiner dan
gewoonlijk en aanzienlijk lichter van kleur.
We struinen nu dwars door het Achterveld en passeren
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nog een poeltje met een klein beetje water op de bodem.
Aan de sporen kun je zien dat er veel dieren nog wat
water proberen te drinken. Dit stuk van het Achterveld is
gewoonlijk niet passeerbaar vanwege de hoge waterstand.
Een gebied waar je ook anders nooit zou komen, maar nu
de deelnemers een unieke kans geeft om het eens op een
andere manier te bekijken.
En dan ……is er koffie. Aan de Hoge Haarweg, bij de pick
nickbank kunnen we genieten van koffie/ thee en een plak
koek.
We beginnen aan het laatste traject van deze wandeling
en bezoeken eerst een indrukwekkende mierenhoop
( koepelnest) van de bosmier. Altijd fascinerend deze
beestjes te zien werken!
We staan met de deelnemers nog stil bij de berkenopslag
in het gebied. Met de natuurwerkdag in november en door
de medewerkers van de werkgroep landschapsbeheer
worden de heidevelden regelmatig opgeschoond. Zou dit
niet gebeuren, dan verdwijnt de heide en ontstaat er weer
een bos.
Voor Staatsbosbeheer is het overigens nog niet duidelijk
hoe de verschroeide heide zal reageren op deze enorme
droogte en of het volgend jaar nog weer uit zal lopen. En,
welke maatregelen ze eventueel moeten treffen. ( maaien/
chopperen)?
Via het pad aan de andere kant van het broekbos komen
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we om 16.30 uur terug op de parkeerplaats. We nemen af
scheid van de deelnemers, die deze middag hebben kun
nen zien wat klimaatverandering doet met de natuur!
Foto's: Piet Schadee/Anita Mulder
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Wandeling Neede op 16
september 2018
AUTEUR: ANKE HOLLINK

Thema: Water in de wijk
Het IVN Oost Achterhoek en de Stichting vleermuizendorp Neede zijn in 2017 samen gaan werken in de Stichting Na
tuurpark “De Kronenkamp”.

Het doel van deze samenwerking is de gebouwen van de
voormalige waterzuivering als industrieel erfgoed te be
houden, op duurzame wijze (energieneutraal) aan te pas
sen en samen met de buurt het terrein om te vormen tot
een natuur- en ontmoetingscentrum voor natuur-bele
ving, -informatie en –educatie. De Stichting Vleermui
zendorp Neede was op dat moment op zoek naar een
nieuwe locatie voor de vleermuizenexpositie, tot die tijd
gevestigd in de bibliotheek in Hessenboerderij “de Meij
er”. Na vertrek van de bibliotheek naar een pand in de
winkelstraat werd de expositie gesloten voor het publiek.

Om 14 uur hebben 30 mensen zich op de parkeerplaats
van de Waterzuivering De Kronenkamp (WZI) verzameld
en vertrekken we in 3 groepen voor een wandeling door
natuur- en cultuurhistorie rondom de wijk “De Kamp”in
Neede. Het eerste gedeelte van de wandeling voert ons
langs de achterzijde van de rioolwaterzuivering. Door de
extreem droge zomer stond dit weidegebied er tot voor
kort dor en droog bij. Maar na de – nog steeds – minima
le regenval, heeft de ingezaaide wilde-bloemenrand zich
volop hersteld en staat fantastisch in bloei. Bijen, vlinders
en hommels genieten nog met volle teugen van dit laat
bloeiende cadeautje.

Bloemenwei
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Vanaf dit punt hebben we een heel mooi uitzicht over de
weilanden, de imposante rij knotwilgen en op Erve Hon
delink. We wandelen naar de voormalige ”n ES”( nu Het
Spilbroekpark) dat jaren geleden ingericht is ten behoeve
van een nieuwe begraafplaats. Dit is er echter nooit van
gekomen. De behoefte aan een nieuwe begraafplaats werd
minder en het terrein bleek te nat. Wel heeft het gebied
met zorg gekozen beplanting. Mooie bomen, waaronder
de zilveresdoorn, de Noorse esdoorn, drie imposante win
terlindes, die tijdens de bloei een traktatie zijn voor de
bijen, en enkele acacia’s.

In de wijk “De Kamp” leven hun namen voort in de naar
hen vernoemde straten. In 1977 werd de gemeente Neede
eigenaar van dit pand. In 2014 is Huize de Kamp door de
gemeente Berkelland verkocht aan de Nystaete groep,
maar tot op heden worden er geen activiteiten waargeno
men. Alleen de dakpannen van de oude schuren zijn ver
wijderd, wat tot gevolg heeft, dat de grote hoeveelheden
vleermuizen die er “woonden” zijn verdwenen.
We verlaten het buitengebied en wandelen via de woon
wijk terug richting De Kronenkamp. Het laatste stuk voert
ons langs de Hofmaatvijver, waar we nog enkele bijzon
dere bomen bekijken, zoals de valse christusdoorn, wa
tercypres, hemlockspar en platanen.
Aangekomen bij de waterzuivering staat Ger Borgers
(voorzitter van Stichting De Kronenkamp) de wandelaars
al op te wachten voor een rondleiding over het Natuur
park in wording.

Bloem en bij

Ook zangvogels voelen zich in dit gebied erg thuis. De
wandeling brengt ons vervolgens bij een duidelijk her
kenbaar resterend stuk spoordijk, dat nu dienst doet als
fietspad. Neede vormde sinds 1884 een spoorwegknoop
punt voor de lijn Doetinchem – Enschede, die hier aan
sluiting gaf op de lijn naar Winterswijk. In 1937 werd de
laatste lijn voor personenvervoer gesloten. Opvallend op
dit traject zijn de sleedoorn, de wilde pruim, nog een res
tant brem en de adelaarsvaren.
Een ander traject voerde via Noordijk naar Hellendoorn
( Tegenover boerderij Erve Hondelink is het station Kis
veld nog bewaard gebleven).
Het fiets/wandelpad volgend zie je aan je linkerhand
Huize de Kamp. De omgeving hier is, buiten de aanleg van
de Hofmaat, in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd.
De huidige wegen, Peppelendijk, Spilbroek en Hoonteweg,
zijn op een tekening uit 1786 al als zandwegen aangege
ven.
We passeren het ‘ter Weemepark’ aan de achterzijde en
komen voorbij het retentiegebied. Door zijn ligging tus
sen de Needse Berg en de waterlopen van de Schipbeek ,
de Bolksbeek en de Berkel kende Neede vroeger veel over
stromingen. Bij hevige regenval kan het overtollige water
in dit retentiegebied geborgen worden. Het altijd druk be
zochte ‘ter Weemepark’ is destijds een schenking geweest
aan de bevolking van Neede. De textielfabrikant vond dat
de arbeiders in het weekend een plek moesten hebben om
te recreëren. Het onderhoud van dit park is in handen van
de vrijwilligers van de Needse pluimveevereniging. Nog
steeds is het park een geliefd uitstapje voor gezinnen en
trekt het vooral in het weekend veel publiek.
Bij Huize de Kamp is de koffiestop. De oude havezate werd
al vermeld in 1469. Ridder Barmentloo, Reinier Tengnagel
en de predikantenfamilie Becking waren de historische
bewoners.
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Zij worden uitvoerig geïnformeerd over de stand van
zaken. Hoe heeft de waterzuivering zijn werk gedaan? Wat
is er allemaal al gedaan door de vrijwilligers. Hoe staat de
Stichting er financieel voor en wat zijn de vervolgstappen
om het einddoel te bereiken. Zoals bij de meeste rondlei
dingen op dit terrein zijn mensen verbaasd over de aan
wezigheid van een waterzuivering (die jarenlang over
woekerd is geweest door het groen), ook al wonen ze op
steenworp afstand. Maar nog meer wordt er enthousiast
gereageerd op de al gerealiseerde werkzaamheden en het
uiteindelijke einddoel.

Met dank aan Ger voor de rondleiding!
Tegen vijf uur nemen we afscheid van de deelnemers aan
deze wandeling, die mede door het fraaie nazomerweer
succesvol is verlopen.
Ook nieuwsgierig naar de vorderingen van de ontwikke
lingen op de WZI, ga dan naar:
Facebook Natuurpark Kronenkamp of naar www.Kronen
kamp.nl
Foto's: Erna Wilderink
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Paddenstoelenwandeling op
het Gossink
AUTEUR: ELS VAN DIJK

Op zondag 21 oktober verzamelden zich zo’n 30 mensen, waaronder 6 kinderen, op landgoed ‘t Gossink.
Dit landgoed is vanaf 1967 eigendom van het Geldersch Landschap en Kastelen.
De wandeling was samen met de KNNV georganiseerd.
Het weer was goed: een mooie zonnige herfstdag.
De dag ervoor, met de voorwandeling waren er een aantal
paddenstoelen gevonden en op naam gebracht.
De verwachting was niet veel paddenstoelen te vinden,
maar uiteindelijk viel het aantal niet tegen.
De kinderen hielpen enthousiast mee met zoeken en zo
vonden we er nog een paar meer.
Soorten die we gevonden hebben zijn: knolparasolzwam
(niet helemaal zeker), gewone krulzoom, gewoon eek
hoorntjesbrood, platte tonderzwam, zwavelkopje,

Mogelijk knolparasolzwam

vliegenzwam, geschubde inktzwam, doolhofzwam, bruine
bundelridderzwam, rosse dennenboleet, franjehoed, valse
kopergroenzwam en beukenrussula.
Over enkele soorten werd gediscussieerd of het de goede
naam was. De paddenstoelen die al in verdere staat van
ontbinding waren, maakten het ons niet eenvoudiger!
Naast de paddenstoelen, die echt bij de herfst horen,
kwamen ook andere aspecten van de herfst aan bod.
De mooie herfstkleuren van de Amerikaanse eik bijvoor
beeld, het kappen van exoten (de Amerikaanse eik) en de
meerwaarde van de zomereik wat betreft het aantal in
secten, de vruchten van de mispel, de bessen aan de Gel

Echte tonderzwam
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Gordijnzwam

113

Laantje in het Gossink

Ed Grotenhuis fotografeert een zwam

derse roos en de kardinaalsmuts, maar ook het geluid van
de bladeren waar we doorheen stapten.
Ook een stukje geschiedenis van het landgoed, met zijn
8-vormige vijver, het koetshuis, de oude boerderij en de
lanen die aangelegd zijn.
De kinderen kwamen trots met hun vondsten bij ons,
zoals de vruchten van de beuk en mooie bladeren die ze
wilden bewaren.
Bij de vijver op het landgoed, aangelegd in 2009/2010,
vonden we sporen van reeën met daarnaast afdrukken van
hondenpoten. De opmerking van één van de gidsen dat dit
misschien wel afdrukken waren van wolven, maakte het
extra spannend voor de kinderen!
Al met al een gezellige wandeling met mensen, die zeer
geïnteresseerd waren en genoten van het enthousiasme
van hun kinderen en het mooie weer.

IVN Oost Achterhoek
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Gezellige middag voor de
vrijwilligers van
Staatsbosbeheer
AUTEUR: ANKE HOLLINK

Op 10 oktober 2018 vond weer de jaarlijkse vrijwilligersmiddag van Staatsbosbeheer plaats (een groot deel van de
vrijwilligers van de Werkgroep Landschapsbeheer is in de zomer aktief als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer).
Deze keer georganiseerd door de vrijwilligers van stichting contactgroep Groenlo.
Gastadres: Biologische boerderij en Koeientuin “Kraanswijk”.
Programma:
14 uur: ontvangst met koffie/thee en cake.
14.10-14.30 uur: informatie over SBB – Miranda Berendsen.
14.30- 14.45 uur: presentatie biologische boerderij en koeientuin: Chris Bomers.
14.45- 15 uur: ontstaan en ontwikkeling van de Leemputten- Voormalig eigenaar Harry Overkamp
15-16.30 uur: rondleiding in vier groepen over een deel van de leemputten en door de koeientuin.
16.30-18.30 uur: gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Om twee uur hebben veel vrijwilligers van SBB uit ons
district een plek gevonden in de ontvangstruimte van de
familie Bomers, waar Miranda namens SBB de aftrap voor
deze middag voor haar rekening neemt. Ze geeft uitvoerig
uitleg over de al gerealiseerde werkzaamheden en over
alle plannen die nog op de planning staan voor het ko
mende jaar. Tevens nemen we afscheid van enkele SBB-
medewerkers en maken kennis met hun opvolgers.
Chris Bomers neemt daarna het stokje over en vertelt over
het biologische melkveebedrijf dat hij in maatschap runt
met zijn ouders. Op het bedrijf Kraanswijk geeft de familie
excursies en rondleidingen. Naast de melkveehouderij
hebben ze een vakantieboerderij. Het jongvee van het be
drijf graast in natuurgebieden van Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten. Het biologische melkveebedrijf is
met 180 melkkoeien voor het begrip “biologisch” groot.
Ook ligt de melkproductie met 9.000 kg hoger dan het ge
middelde.
De koeien, een kruising van Holstein Frisians met Flek
vieh en Jersey’s, geven alleen A2 melk, ook wel aangeduid
als ‘oermelk’. Het bedrijf heeft de beschikking over 4
melkrobots en kan nog uitbreiden naar 240 koeien.
De familie Bomers heeft een voorliefde voor experimente
ren. Bomers Sr. was één van de eerste ontwikkelaars van
de zodenbemester, die de mest meteen onder de grond
brengt. Het bedrijf werd in 1995 “biologisch”en weer tien
jaar later werd het bedrijf voorloper met de biovergister.
Deze installatie haalt uit mest en restproducten, zoals
pompoenen en aardappelen, groene energie.
Nu is aan het rijtje van experimenten de koeientuin van
Chris toegevoegd. Via een trapje kom je op een plateau en
kun je een blik werpen op de twee stalsystemen.
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De koeientuin

Aan de ene kant ligt de ligboxenstal, aan de andere kant
de koeientuin met bomen, struiken en zeer tevreden koei
en. Het is een open serrestal, zoals er meer op het platte
land staan. Daarbinnen ligt de koeientuin met bomen,
struiken en een comfortabele kunststofmat. Daaronder
ligt een systeem dat er voor zorgt dat de urine snel onder
de mat verdwijnt. Op deze manier ontsnapt er maar wei
nig ammoniak, dus beter voor ons milieu!
Van oorsprong is de koe een schuildier, een bosdier. Op de
savanne graast de koe om zich daarna zo snel mogelijk
terug te trekken in het bos om te gaan liggen en te her
kauwen. En vanuit die gedachte is de koeientuin ontstaan
en zie je bij de familie Bomers zeer tevreden dames lopen
en liggen.
www.kraanswijk.nl
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De leemputten

De Leemputten.( Harry Overkamp)
In 1892 werd de steenfabriek in Groenlo opgericht. Deze
gebruikte de leem uit de leemputten voor het maken van
dakpannen en later stenen.Het afgraven gebeurde in het
begin met de schop. Vervolgens werd het leem afgevoerd
in kiepwagentjes die met behulp van paarden onder uit de
put werden getrokken.
Vanaf 1930 werd het zware handwerk overgenomen door
een baggermachine.De leem werd per leemtram met 16
kiepwagentjes naar de fabriek in Groenlo gebracht.
De klei in de leemputten is miocene klei (ongeveer 20
miljoen jaar geleden ontstaan). In het verre verleden is
hier ooit het zeemilieu geweest, dit blijkt uit de honder
den walvisbotten en haaientanden die in de loop der jaren
bij het afgraven in de leem werden gevonden. In januari
1975 kwam er een einde aan het stenen tijdperk, omdat de
steenfabriek in Groenlo door een landelijke sanering in de
baksteenindustrie stopte met de activiteiten. Naast de
miljoenen stenen en de vele daarvan gebouwde huizen en
gebouwen, liet de steenfabriek de Leemputten na.
Dit 30 hectare grote terrein heeft zich dankzij de indu
striële activiteiten ontwikkeld tot een uniek gebied, dat
vanaf 1978 opengesteld werd voor het publiek onder de
naam “Natuurpark de Leemputten”.
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Harry Overkamp heeft er een belangrijke trekpleister voor
het toerisme in de Achterhoek van weten te maken. Hij
maakte het mogelijk om er fijn te recreëren, er kwam ho
reca, een kinderboerderij, men kon hier waterfietsen
huren, zodat je in alle rust de prachtige omgeving goed
kon bekijken of wandelend kon genieten van de fraaie
flora en fauna.
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Toen Harry stopte met zijn activiteiten is het terrein
overgedragen aan Staatsbosbeheer en vanaf dat moment
was er ook geen plaats meer voor intensieve recreatie. Wel
was er voldoende ruimte voor “stille”recreatie, zoals fiet
sen en wandelen.
Enkele jaren geleden is de familie Bomers weer gestart
met de verhuur van waterfietsen en zo heeft de familie
weer een activiteit aan hun rijtje toegevoegd!
In groepjes, onder begeleiding van een gids, hebben we
een prachtige wandeling gemaakt door het natuurgebied.
Het fraaie weer droeg ook een steentje bij en maakte deze
middag tot een succes.
Bij terugkomst op de boerderij stond er een hapje en
drankje klaar en was er nog volop gelegenheid om elkaar
te spreken,
Dank aan de vrijwilligers voor de hartelijke ontvangst en
de goede organisatie!

Gentiaan
• Landschapsonderhoud
• Landschapsinrichting
• Ondersteuning en advies
• Cursussen en excursies
• Houtproducten
• Plantgoed

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel & Slinge
WWW.VANBERKELENSLINGE.NL
‘T Brendeke 10 Eibergen 0545-477587
18
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Hoveniersbedrijf:
- Aanleg
- Renovatie
- Onderhoud van tuinen

Groencentrum:
- Ruim assortiment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Gentiaan

Hoeninkstegge 5 Winterswijk Meddo 0543-569302
(advertentie)

IVN Oost Achterhoek
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Eindejaarsperikelen
AUTEUR: KEES DE ROOIJ

Bij een najaars-korte tuin-ochtendwandeling kwam ik
langs de schier drooggevallen kikkerpoel, met een van
verse poel-lekkernijen smullende reiger.
In de boomgaard is door zomerhitte en droogte fruit aan
het rotten geslagen; een waar smulfestijn voor onze geve
derde vrienden. Eekhoorns en kraaien wisten de walno
tenbomen overmatig te waarderen met vals gekras, en
een regen van lege notenschalen!
In de groententuin hebben onkruid en boomschaduw de
grond en gewassen tegen uitdrogen behoed. Aardperen
toonden hun zonnebloemachtige bloemen en de knollen
konden geproefd worden. Ook de pastinaken, snijbiet en
rode bieten waren dankbaar voor het schaduwdak. Mui
zengeknaag werd niet gevonden Een beetje merkwaardig,
dat wel.
Het grasveldje is, dankzij zwaar geboomte op het zuiden,
groen en aangenaam gebleven.
Al deze dingen deden mij mijmeren over gemeentelijk
groenbeleid, klimaatperikelen, wegwerpen en kringlopen.
Afgestorven planten worden door paddenstoelen en
schimmels omgezet naar vruchtbare aarde voor nieuwe
vegetatie. Tot nu toe was er een eeuwig durende kring
loop, van koude en warmte, regen en droogte, in stand
gehouden door de zon en de specifieke luchtsamenstelling
op onze planeet. En om oververhitting van de planeet te
voorkomen waren er twee enorme diepbevroren koelpla
ten: de polen. Het vele eeuwen overschot aan kooldioxide
werd via planten en bomen als koolstof veilig opgeborgen
in de diepste diepten.
Dit systeem bood voor planten dieren en de mensheid vele
eeuwen zekerheid van voortbestaan.
Maar in korte tijd heeft de mensheid deze zekerheid ver
anderd in onzekerheid.
Door het te gelde maken van het veilig opgeborgen kool
stof zien we de beide koelplaten van onze planeet weg
smelten. We merken levens-bedreigende klimaatverande
ringen op. Maar de consumptie-economie draait gewoon
door, waarbij men bijna gedwongen wordt overbodige
dingen te kopen.
Lange perioden van grote hitte en droogte, afgewisseld
met hevige buien, nopen tot een omslag in het water- en
groenbeheer. Zoals het opslaan van stortbuien voor droge
tijden. Overigens een heel oud principe als de regenton!
Het enkele jaren oude gemeentelijke ontgroenings- en
versteningsbeleid omvormen tot een ontstenings- en ver
groeningsbeleid is het nieuwe beleid. Lommerrijke woon
wijken met bomen, struiken, poelen en greppels mogen er
weer zijn. Zo zal het voorlopig nog vol te houden zijn voor
planten,dieren en mensen. Maar in het buitengebied in
ons land maakt het kale gras- en maiswoestijnlandschap
veelal de dienst uit. Voor kleine bossages, hagen en cou
lissen en bloeiende graslanden is nauwelijks plaats meer
en dus ook geen plaats voor insecten en vogeltjes die daar
thuis horen. De Sovon-vogelatlas, die om de 10 jaar uit
komt, constateert dat de zang dezer soort vogels nauwe
lijks meer wordt gehoord omdat ze er bijna niet meer zijn.
Gelukkig zien we een bescheiden kentering in de schap
pen en in de politiek.

De overheid wil dat we gezonder gaan leven, minder sui
ker, vet, zout en vlees, meer bewegen in de buitenlucht
(zoals IVN- wandelingen). Een heel goed kamerbreed
streven dat wel! Prompt werd een hele pagina van een ge
renommeerde krant gevuld met zout-vette-hap-etende
bewindslieden.
Dezelfde overheid laat op grote schaal brede stroken asfalt
storten voor de fijnstof uitbrakende auto's, zonder dat
groen en bomen erlangs het stof kunnen afvangen. Ze zijn
verwijderd t.b.v. het asfalt, het appen en als gesubsidieer
de bijstook in kolencentrales. Dankzij hoge subsidies en
machtige lobby kan vooral het gif uitbrakende vliegver
keer z'n gang gaan.

Midwinterhoorn in wintersfeer

Er is een lange polder-weg te gaan, voordat de super
markt-schappen omgebouwd zijn tot bakens van gezond
heid. Schadeclaims van de voedingsindustrie op de loer?
Ook streeft de minister naar een systeem van minder mi
lieubelastende -circulaire-landbouw. En de enorme hoe
veelheid plastic- soep mag nog steeds groeien vanwege
betrekkelijk zakelijk belang, maar ook daar beginnen sig
nalen te klinken van verbieden en opruimen.
In de verte klinkt de midwinterhoorn over de kale grasen steenwoestijnen met klanken van hoop. Een hoop dat
de mensheid natuur en klimaat omarmt tegen alle con
sumptie-economische lobby's in. Daar is het natuurpark,
de Kronenkamp, dat mensen, vleermuizen en vogels sa
menbrengt op een plek van hoop, inclusief een
voedselbos!
Goede feestdagen toegewenst!
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Uitnodiging
IVN Oost Achterhoek houdt op 13 Januari 2019
van 14.30-17.00 uur haar Nieuwjaarsbijeenkomst.

In de boerderij van de familie Nahuis op landgoed ‘Het
Noasman’ in Beltrum.
Meenweg 4 7156NX Beltrum.

Onder het genot van een hapje en een drankje is er gelegenheid
elkaar “alle goeds” toe te wensen voor het jaar dat voor ons ligt.
Na een kort officieel gedeelte is er volop tijd om het glas te heffen en
met elkaar te praten.
We wensen U hele fijne feestdagen en noteer deze bijeenkomst alvast
in de agenda!
Hopelijk mogen we ook U begroeten.
Er is een korte excursie over het landgoed gepland (als het weer het toelaat).
Gepast schoeisel is hierbij aan te raden.
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Agenda
Zondag 16 december 2018 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Daar ligt een verhaal.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: Boerderij De Dennenkamp, Van Ouwenaller
laan 17, 7157 AZ Rekken.
Woensdag 9 januari 2019 IVN Oost-Achterhoek
Landschapsbeheer: Wilgen knotten
Aanvang: 13.30 uur.
Locatie: Rekkense Binnenweg, Rekken.
Zaterdag 12 januari 2019 IVN Oost-Achterhoek
Landschapsbeheer: Wilgen knotten
Aanvang: 09.00 uur.
Locatie: Rekkense Binnenweg, Rekken.
Woensdag 16 januari 2019 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: De wolf in Nederland..
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: De Huve, Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).

Zondag 17 maart IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Muggenhoek.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: Hoek Ratumseweg/Sellinkweg Winterswijk.
Zaterdag 6 april 2019 IVN Oost-Achterhoek
Landschapsbeheer: Onderhoud geologisch pad Needse
Berg.
Aanvang: 09.00 uur.
Locatie: Picknickplaats, Kerkhofweg Neede
Woensdag 10 april 2019 IVN/KNNV OostAchterhoek
Thema-avond: Ecologisch tuinieren.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
Zondag 21 april 2019 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Nationaal landschap.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Watermolen Berenschot, Wooldseweg 74, 7108
AB Woold.

Zondag 20 januari 2019 IVN Oost-Achterhoek
Doorstapwandeling.
Aanvang: 11.00 uur.
Startplaats: Parkeerplaats Vredenseweg/L60B (BRD), on
geveer 200 mtr na kerkje Zwillbrock, rechterzijde.
Aanmelden via Anke Hollink: 0545-291109
Zaterdag 9 februari 2019 IVN Oost-Achterhoek
Landschapsbeheer: Wilgen knotten
Aanvang: 09.00 uur.
Locatie: Havekortweide, Eibergen.
Woensdag 13 februari 2019 IVN/KNNV OostAchterhoek
Thema-avond: Energietransitie in de regio.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
Zondag 17 februari 2019 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Rondje om de kerk.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: RK kerk Vragender, Heelweg 3, 7134 PB Vra
gender.
Woensdag 13 maart 2019 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Weidevogels.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Win
terswijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).

IVN Oost Achterhoek

Winter in het Korenburgerveen (Foto: Ben ter Braak)

De activiteiten van de KNNV Oost-Achterhoek en
van de IVN-afdeling NMA waren bij het ter perse
gaan van deze Gentiaan helaas nog niet beschik
baar.

Zie ook de actuele agen
da's op:
www.ivn.nl/oost-achterhoek
www.knnv.nl/oost-achterhoek
www.ivn.nl/afdeling/noord-middden-achterhoek
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BURO OLLOU
tuin & landschapsontwerp
●Tuinontwerp voor particulieren, instellingen en bedrijven.
●(Her)inrichting van boerenerven.
●Landschapsplannen.
●Cursussen.
www.burocollou.nl
●Advies.

Buro Collou is een ontwerpbureau dat zowel grootschalig als kleinschalig werkt.
Grootschalig in de vorm van bijvoorbeeld landschapsplannen en kleinschalig in de
vorm van tuinen voor particulieren en instellingen.
Natuur en millieu zijn in alle gevallen belangrijk voor de ontwerpkeuzes.
Streekeigen beplanting, landschappelijke context en duurzame materialen zijn het
uitgangspunt.
Buro Collou maakt (her)inrichtingsplannen voor boerenerven, bijvoorbeeld in het
kader van functieverandering, waarbij het streekeigen karakter van huis en erf voorop
staat.

Looweg 10 7152AL Eibergen 0545-479765 jac@burocollou.nl
www.burocollou.nl
Buro Collou is aangesloten bij vereniging ‘Wilde Weelde’ vakgroep natuurrijke
omgeving.
Buro Collou draagt het IVN een warm hart toe.

