Jaarverslag 2019 IVN-regiowerkgroep ‘Rondom Strang & Iessel’
Leden/vergaderingen
Onze 19 min of meer actieve leden vergaderden 5x in de groepsruimte van De Küper
in Breedenbroek (tegen onkostenvergoeding).
Vooraf wordt er in klein comité (6 leden) ‘voorvergaderd’, daarna volgen vanaf 19.30
uur een aantal lezingen/presentaties (door leden en niet-leden/gasten) die
bijgewoond kunnen worden door alle leden (zowel actief als niet-(meer-)actief) en
het laatste half uur (niet-actieve leden mogen dan al vertrekken) volgt nog een korte
vergadering met de actieve leden/gidsen.
Onderwerpen van de lezingen die aan de orde kwamen, o.a.: Vereniging Agrarisch
Landschapsbeheer(VAL), landschapselementen/-monumenten, boomknoppen,
biodiversiteit en akkerranden. Deze ‘natuuravonden’ trokken gemiddeld zo’n 16
leden. Soms kreeg zo’n avond nog een vervolg in de vorm van een veldexcursie. Zo
zijn we bijv. voor een biologische moestuin-excursie door Aart Stans bij
NatuurlijkBUITEN in Sinderen geweest en heeft ons lid Frans Witjes 2x een workshop
macrofotografie verzorgd in het Azewijnse Broek en in de Heidenhoekse Vloed.

Op 23 augustus overleed Bertie Wennink op 77 jarige leeftijd. Een gewaardeerd lid
van onze werkgroep, in het bijzonder voor de jeugdactiviteiten, wordt zeer gemist.

Jaarprogramma en aangevraagde activiteiten
Er zijn 8 publieksexcursies/-activiteiten gehouden, waarvan 2 in samenwerking met
de Vogelwerkgroep (‘patrijzenfietsexcursie’). Het betrof verder een
nachtegalenexcursie in het Aaltense Goor en een paddenstoelenexcursie in het
Anholtse Broek. Bij die laatste was het erg slecht weer helaas en waren er veel
minder deelnemers dan gewoonlijk. Het deelnemeraantal varieerde van 4 tot 30
mensen met een gemiddelde van 14 per activiteit.
Naast de IVN Slootjesdag organiseerde onze jeugdgroep nog 3 andere Scharrelkids-
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activiteiten, met de thema’s: Lok vogels je tuin in!, uilenballen pluizen en slakken
en spinnen. Het aantal deelnemende kinderen varieerde van 15 tot 19, met een
gemiddelde van 17 per activiteit.
Alle excursies/activiteiten zijn via de website en Facebook aangekondigd en de
meeste ook via de lokale bladen.
We hadden dit jaar voor het eerst geen (betaalde) aangevraagde activiteiten.
Overige activiteiten en contacten
We mochten weer eens een Natuurcursus houden in het voorjaar, bestaande uit 7
avonden en 6 excursies. De avonden vonden plaats bij Weerstation Lichtenberg. Er
waren 13 deelnemers waarvan er 7 IVN-lid zijn geworden. Voor een volgende keer
wordt uitgekeken naar een nieuwe cursuslocatie i.v.m. hinderlijk lawaai van een
aanwezige pomp.
We werden, net als vorig jaar, ingeschakeld bij de Pareldag in de gemeente Oude
IJsselstreek. Hierbij hebben we ruim 50 deelnemers gedurende de hele dag, tijdens
korte excursies, laten genieten van een voor menigeen onbekende groene parel: ‘t
Hoge Venne bij Varsseveld.
Ook hebben we i.s.m. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en waterschap
Rijn en IJssel (WRIJ) in maart met een schoolklas (gr. 7/8) uit Ulft een terrein van
het WRIJ naast de Oude IJssel, ter hoogte van het Melkvonder te Ulft, ingezaaid met
een wild bloemenzaadmengsel. Dit kreeg in juni nog een vervolg in de vorm van een
planten- en insectenexcursie met dezelfde schoolklas ter plaatse. Verslagen hiervan
zijn geplaatst in De Composiet.
Ons werkgroepuitje ging dit jaar naar de Koolmansdijk, waar 11 leden werden
rondgeleid door een lokale deskundige Theo Klein Gebbink, die dit gebied ‘de parel’
van de Achterhoek noemt vanwege de vele bijzondere planten en insecten.
We hebben in juli met een 5-tal leden geassisteerd (o.a. met vogelhuisjes timmeren,
een insectenexcursie, een lezing verzorgd over biodiversiteitherstel in Oude
IJsselstreek en waterdiertjes vangen/bekijken) bij de jubileumactiviteit van Natuur
Actief op Engbergen.
Onze jeugdgroep heeft eind augustus wederom
een IVN-stand bemenst tijdens de DRU
Kidsfabriek in de SSP-Hal te Ulft. Zeker 80
kinderen hebben vogelhuisjes getimmerd,
beestjes (insecten) geknutseld en met de
electrospellen gespeeld.
We waren betrokken bij diverse publicaties op
de IVN-site/-Facebookpagina en in het
ledenblad De Composiet. Van de meeste
excursies/activiteiten (indien mogelijk) zijn
verslagen met foto’s gepubliceerd op de
website; 8 publicaties in totaal.
Aan IVN-promotie hebben we gedaan bij Open
Monumentendag bij kasteel Wisch in Terborg.
Daar hebben we in totaal bijna 100 mensen
rondgeleid door het park rondom het huis.
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Er waren leden vertegenwoordigd in klankbordgroepen van gemeente(n),
Plattelandsraad, oudheidkundige vereniging(en), VVV, Sovon en Ravon.
Ook zijn er leden lid van andere IVN-werkgroepen: De Natuurkoffer, VWG, ZWG, PR
& Communicatie en Landschapsbeheer.
Totaaloverzicht van onze activiteiten:

IVNactiviteiten

aantal act. deelnemersaantal volwassenen

2018 2019
jaarprogramma
10
8
aangevraagd
6
0
overige
11
14
Totaal
27
22

2018
176
193
543
912

kinderen

2019 2018 2019 2018 2019
132 127
68
49
64
0 179
0
14
0
393 438
263 105 130
525 744
331 168 194
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