Een post op LinkedIn én een artikel in De Gelderlander waren volgens ons
de oorzaak van de uitzonderlijk hoge opkomst.

Jaarverslag 2018
Natuur Actief avonden zijn leuke, informatieve avonden voor én door
natuurliefhebbers. Per avond hebben we een afwisselend programma, met
meestal vier onderwerpen. Voor twee onderwerpen nodigen we
deskundigen uit: dat kan iemand zijn van een andere werkgroep, iemand
van een school of stichting, een expert op het gebied van het betreffende
onderwerp of soms zelfs een bekende Nederlander. Voor de andere twee
onderwerpen: een interactieve leerzame activiteit én “Raad het plaatje”
staat het team van Natuur Actief garant.
Deze formule slaat aan.
We streven ernaar dat onze activiteiten voor ieder wat te bieden heeft,
dat er ruimte is om te 'netwerken', dat er interactie is tussen spreker en
publiek, maar ook tussen de bezoekers onderling en bovenal dat er een
goede sfeer is.

Hoogtepunten in 2018
Bij de eerste bijeenkomst van 2018 moesten we in allerijl tafels en
stoelen bijschuiven, om de 128 belangstellenden een plaats te bieden.
Emile ten Broeke, deskundig op het gebied van geologie en archeologie
nam het publiek mee in de jongste geschiedenis van de aarde. Hij vertelde
over de ontstaansgeschiedenis van het zand- en rivierlandschap van
Achterhoek en Liemers, vanaf de voorlaatste ijstijd en de vorming van
stuwwallen en de invloed op de loop van de Rijn. Vervolgens was er volop
gelegenheid om vragen te stellen, die uitgebreid werden beantwoord.

De speciale editie werd gehouden op 17 april. Frank Berendse, de
schrijver van het boekje “Wilde Apen”: de toekomst van de natuurbescherming in Nederland, was onze spreker. Hij, hoogleraar
Natuurbeheer en plantenecologie en bekend voorvechter van
wetenschappelijk gefundeerd natuurbeheer, gaf een vlot overzicht van de
geschiedenis van de natuurbescherming, de stand van de natuur in
Nederland en de oplossing van de problemen waarmee de natuur te
kampen heeft.
In de pauze kon men zijn boek en kopen en signeerde hij deze.
Na de pauze vertelde hij over de geschiedenis van de natuurbescherming
in Nederland. Natuurbescherming is actueler dan ooit. Zelden was er
zoveel commotie over natuurbescherming als de afgelopen maanden het
geval was rondom de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Volgens
hem is het experiment met de grote grazers mislukt; “de hoogste tijd dat
we nuchter gaan nadenken over de toekomst van dit prachtige gebied”,
aldus Berendse.

Vanuit IVN en KNNV-afdelingen Veenendaal, Ede-Wageningen en Renkum
was er belangstelling voor de opzet, werkwijze van Natuur Actief. Roelof
de Jong [weidevogelbeschermgroep Binnenveld] had om die reden contact
met ons gezocht. Op 4 oktober kwamen ze met 9 personen naar het NMEgebouw in Zevenaar. We hebben ze verteld over het ontstaan van Natuur
Actief, de geschiedenis, het format en de communicatie.

•

Invasieve exoten [tijdens de voorafgaande excursie hebben we hier
naar gezocht in de Geuzenwaard in Lobith] o.l.v. Wilfred Reinhold,
voorzitter Platform Invasieve Exoten

•

Dieren in nood door Olette v.d. Werf en Andrea Sebastian van de
Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk
Struinend over de Veluwe zijn door Hilbert de Vries, samen met
Marga Thomassen, prachtige vlinders vastgelegd op de gevoelige plaat.
Voorafgaand aan zijn presentatie werd hij door de Vlinderstichting in
het zonnetje gezet: hij fotografeerde de eerste kleine heidevlinder
van het jaar op het Kootwijkerzand, de enige plek waar deze nog te
vinden is.
Vogelfoto’s uit de Putterpolder getoond door Edwin Langendoen,
aangevuld met fotografietips.
Vogels in de winter en bekende en minder bekende wintergasten door
Guido Janze.
Voor de activiteit van Natuur Actief komen Carin Holtslag en
Margriet Storkhorst elke keer weer met een prikkelende en leerzame
activiteit. Ze zetten de bezoekers aan het denken en/of puzzelen en
zorgen daarmee voor een interactieve afwisseling van de avond.

Men was enthousiast en benoemde de unieke aspecten t.o.v. andere
[lezingen]avonden: de activiteit, het raadplaatje en een presentatrice die
alles begeleidt en aan elkaar praat.

De Natuur Actiefavonden, de onderwerpen en thema’s
De onderwerpen op de Natuur Actief avonden in 2018 was divers,
gevarieerd en leerzaam.
•
•

De ontstaansgeschiedenis van het landschap van Achterhoek en
Liemers door Emile ten Broeke
Weidevogelbescherming in de praktijk door Roelof de Jong van de
Weidevogelbeschermgroep Binnenveld

•

•

•

•

De sleedoornpage: de enige bedreigde vlindersoort in Nederland die
vooral buiten natuurgebieden voorkomt door Menno Venema van de
Vlinderstichting
“Wilde Apen”: de toekomst van de natuurbescherming in Nederland
door prof. dr. Frank Berendse

•
•

•

De andere activiteit van Natuur Actief is “Raad het plaatje”. Marga
Thomassen komt elke keer weer met een verrassende foto (close-up)
en met de alom bekende vraag: wat is er op de foto te zien?

Inkomsten en uitgaven
De inkomsten stijgen conform de bezoekersaantallen. Bij het organiseren
van activiteiten worden kosten gemaakt, denk aan: zaalhuur, Piet onze
geluidstechnicus, consumpties en evt. onkostenvergoedingen voor
gastsprekers, presentjes en onderhoud van onze apparatuur.
In 2018 hebben we € 400,- overschot in kas overgedragen naar de kas van
IVN De Oude IJsselstreek.
De bezoekers van een Natuur Actief avond betalen € 3,- ongeacht of men
lid is van IVN of KNNV. Incidenteel gelden afwijkende toegangsprijzen.
Nieuwe IVN-leden ontvangen 2 vrijkaartjes voor een Natuur Actief
avond. In 2018 hebben hier 13 personen gebruik van gemaakt.

Team Natuur Actief
Sinds 2017 was het team van Natuur Actief [eindelijk] weer op volle
sterkte en bestond uit: Marleen Hofman, Carin Holtslag, Wilber Thus,
Margriet Storkhorst, Marga Thomassen, Martina van Hummel en Hanneke
Evers. Echter……. dit zal in 2019 drastisch gaan veranderen:
Marga stopt omdat het steeds moeilijker wordt aanwezig te zijn op de
avonden en de vergaderingen in combinatie met haar werk. Wel blijft ze

Bezoekersaantallen

ons haar foto’s aanleveren voor “Raad het plaatje”.
Hanneke gaat ons, om gezondheidsredenen, per 1 maart verlaten. Omdat

In januari hadden we 128 bezoekers, in maart 60, de extra avond in april

er geen opvolging is vanuit het KNNV, zal hiermee de samenwerking met

50, op locatie in mei [slechts] 12, in september 29 en in november 42

het KNNV binnen Natuur Actief stoppen.

bezoekers. Ook in 2018 laten de bezoekersaantallen een stijgende lijn

Marleen wil het coördinatorschap van Natuur Actief afstoten/overdragen.

zien. Zijn er aanwijsbare redenen voor de dip qua bezoekers in mei en
september? Mogelijke redenen [kunnen] zijn: de [minder interessante]
onderwerpen, vakantieseizoen voor onze bezoekers (?), het uitzonderlijk
mooie weer?? Wie het weet mag het zeggen.

Teamactiviteit
Jaarlijks trekt het team er een dag op uit voor een gezamenlijke
activiteit en om te brainstormen.

Dit jaar waren we te gast in natuurpark Overstegen in Doetinchem. We

o

Voor ons 10-jarig jubileum prikken we een extra datum in de

werden in “de Groene Knoop” ontvangen door Han Hensing. Na de koffie

zomerperiode: zaterdag 27 juli. Gedacht wordt aan het organiseren

vertrokken we met Han voor een wandeling door het park. Hij vertelt hoe

van een natuur-actieve middag voor jong en oud bij Engbergen.

het park in de loop der jaren is omgevormd van “gewoon” plantsoen tot
natuurpark.
Terug in de Groene Knoop is het tijd voor de lunch, lekker in de
buitenlucht.

Communicatie
De werkgroep begint op elkaar ingespeeld te raken.
Het blijft “trekken” voor wat betreft de informatie over de spreker[s] en
de onderwerpen voor de uitnodiging. Hopelijk gaat ons, geactualiseerde,
informatieblad voor de sprekers hierin verbetering brengen [Wishful
thinking].
De aankondiging van onze Natuur Actief avonden wordt over het algemeen
in de plaatselijke [digitale] kranten opgepakt/gepubliceerd. Publicatie in
de “papieren” kranten moet meer aandacht krijgen/moet beter.

Vooruitblik

Vervolgens starten we met ons overleg. Allereerst blikken we terug op het
afgelopen jaar: wat ging goed, wat niet.
o

Aan het format wordt niet getornd.

o

Het concept van de Natuur Actief avond is de afwisseling en minder
de diepgang.

o

Onderwerpen waarin dieren centraal staan, doen het goed.

Aansluitend brainstormen we over de invulling van onze avonden in 2019,
bij welke locaties we gaan proefdraaien, waar we op locatie gaan.

We hebben volop ideeën voor volgend jaar en toekomstige jaren. 2019
beloofd in ieder geval een druk, maar vooral boeiend jaar te worden.
Belangrijk aandachtspunt wordt het weer “op sterkte” brengen van ons
team. Onderwerpen die we in 2019 in ieder geval voor het voetlicht
brengen zijn: bomen, perma-cultuur, landschapsbeheer en de wolf. We
proberen ook nog een avond te organiseren in samenwerking met/bij
Biotopwildpark Anholter Schweiz. En niet te vergeten: ons jubileum, een
natuur-actieve middag op locatie.
Reden genoeg, lijkt ons, om onze Natuur Actief avonden te bezoeken.
Kijk voor actuele informatie op onze pagina
https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/ werkgroep-natuuractief op de website van IVN De Oude IJsselstreek.
Volg ons op Facebook https://www.facebook.com/NatuurActief en op
Instagram https://www.instagram.com/natuuractief en ....
Vergeet ons niet te liken!
Natuur Actief - januari 2019

