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Colofon
Voorwoord
Onbekommerd: dat was tot voor kort het leven voor heel veel mensen. Ge
nietend van vrije tijd, natuur en mooie activiteiten. En dan is een groot
deel van de wereld, inclusief ons eigen land, in de ban van het corona-vi
rus.
Protocollen gaan in werking. Bij het IVN worden wandelingen, thema-
avonden, vergaderingen, cursussen en de ALV afgelast en het leven staat in
alle opzichten stil. Ook in de privésfeer volgen we de adviezen op om elkaar
te beschermen met de hoop niet ziek te worden.
Iemand zei tegen me: “ je gaat toch in het voorwoord niet over corona
schrijven”, maar doen alsof er niets aan de hand is past niet bij mij. We
zitten wel degelijk in een heel onzekere tijd en hopen dat dit weer voorbij
zal gaan.
Terugblik en vooruitzien:
Daarom wil ik toch graag terugblikken op alle moois dat we als vereniging
hebben gedaan in de afgelopen periode en vooruitblikken op de geplande
activiteiten, die nu even om uitstel vragen.
Het nieuwe jaar begon uitzonderlijk warm en ook erg nat. Geleidelijk heb
ben we de enorme waterachterstand van het voorjaar, zomer en herfst van
2019 ingelopen. Er staat weer water in de sloten en weilanden zijn voor het
eerst weer nat en drassig. We hoopten enkele jaren geleden al na de eerste
extreem droge zomer dat dit niet nog eens zou gebeuren, maar ook 2019
brak alle warmte- en droogterecords! Het goede nieuws: in het Zwilbrock
is het waterniveau weer op peil en de eerste flamingo’s zijn terug.
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In januari vond de Nieuwjaarsreceptie plaats in de ont
moetingsruimte van Natuurpark de Kronenkamp. Aanwe
zigen maakten graag gebruik van een rondleiding op het
park onder leiding van Ger Borgers.
Landschapsbeheer heeft het wilgenknotseizoen 2019/2020
afgerond net voor aanvang van het vogelbroedseizoen.
Ook hebben vele vrijwilligers geholpen op Natuurpark de
Kronenkamp en in het Needse Achterveld. Medio juni
2020 neemt Martin Peterkamp het coördinatorschap over
van Johnny Hollink.
Voor de vleermuizen was 2019 een goed jaar. Trouwens
ook voor de werkgroep. Zij hebben de expositie in hun
nieuwe onderkomen, park De Kronenkamp, gerealiseerd
en het vleermuiswinterverblijf definitief op slot gedraaid
na de nodige aanpassingen om het filter vleermuis vrien
delijk te maken. Er was veel belangstelling voor de vleer
muisexcursies, vooral op de campings was de animo in
het hoogseizoen heel goed.
De gidsencursus loopt alweer naar de eindfase. Enthousi
aste deelnemers hopen binnenkort hun diploma te ont
vangen, De datum van diplomering is op het moment dat
ik dit schrijf nog niet definitief. Ook de cursus ligt mo
menteel stil.
Er is nog steeds veel belangstelling voor het scholenpro
ject. Ook hebben zich enkele nieuwe vrijwilligers gemeld
mee te doen aan deze activiteit. Jacqueline Collou coördi
neert dit project voor het IVN.

Onze plantenwerkgroep gaat voortvarend van start dit
seizoen . Diverse activiteiten staan op de agenda en de be
langstelling neemt toe. Lees over de werkgroep meer in
formatie op onze activiteitenfolder.
Nieuw in het IVN-programma is de cursus “jong leren
eten/ moestuinieren.” Het landelijke IVN verstrekt subsi
die aan scholen en buitenschoolse opvang om kinderen
jong kennis te laten maken met gezonde voeding en het
zelf verbouwen van groente. Buitenschoolse opvang Het
Vlinderhofje uit Beltrum is één van de locaties die subsi
die voor dit project heeft ontvangen. In deze Gentiaan een
artikel over Het Vlinderhofje, dat ook hun locatie beschik
baar stelt voor het scholenproject.
Koning winter ging nu ook aan ons voorbij en het tuinsei
zoen is uitzonderlijk vroeg begonnen. Ik kan me niet her
inneren dat ik het eerste boeketje al eind februari uit de
tuin heb geplukt. Zelfs een kleurrijk toefje van longkruid,
narcisjes, sneeuwklokjes, lenteklokjes, blauwe druifjes en
verschillende kleuren kerstrozen. Eind februari begonnen
ook in de vroege ochtend de merels alweer aan hun
prachtige concerten. Dus: DE LENTE IS IN AANTOCHT.
Wat zou ik U allen graag ook zo’n boeketje brengen , om
naast alle zorgen een beetje te mogen genieten van de na
tuur, die gelukkig gewoon haar gang blijft gaan. Dus kijk
regelmatig even naar buiten, naar de fladderende vlinders
en het ontluikende groen.
En lieve mensen, blijf vooral gezond!
• Anke Hollink.

In memoriam: Geert Harbers.
Zondag 22 maart 2020 ontvingen we het bericht van het overlijden van Landschapsmedewerker Geert Harbers.
Geert was lange tijd lid van de werkgroep Landschapsbeheer, waar hij met veel plezier deelnam aan de activiteiten van
de werkgroep. Ook na een slechte diagnose en vele medische ingrepen bleef hij de werkgroep trouw. Als zijn lichame
lijke conditie dit toeliet, was hij op de werkmomenten weer aanwezig en droeg hij zijn steentje bij. Hier kon hij erg van
genieten, het buiten zijn en de contacten binnen de groep deden hem zichtbaar goed.
Ook afgelopen oktober was Geert aanwezig bij de vrijwilligersdag van Staatsbosbeheer. Aan het einde van deze mooie
dag gaf hij aan vermoeid te zijn, maar dat was het, volgens hem, meer dan waard geweest.
In januari 2020 was hij voor de laatste keer aanwezig bij het knotten van de wilgen.
Na een operatie die hij half maart onderging is Geert op 21 maart overleden. Het IVN verliest met het overlijden van
Geert een trouw en actief lid.
De leden van de werkgroep Landschapsbeheer danken Geert voor zijn inzet en zullen hem graag als een plezierig
groepslid herinneren. Door de coronamaatregelen kunnen we zijn vrouw Ine en hun kinderen niet persoonlijk condole
ren.
Via deze weg willen we hen namens het IVN ons medeleven betuigen en veel sterkte wensen met het verlies van man,
vader en opa.
• Johnny en Anke Hollink.
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Een winter die geen winter was
AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

De afgelopen winter was geen winter. Ik heb het dan over het seizoen 2019 – 2020.
Ik heb ook geen sneeuw waargenomen, wel hagel en veel regen en wind.
Even een terugblik.
De afgelopen zomer 2019 was weer droog en met een hit
tegolf. En de temperatuur is voor de eerste keer op 25 juli
boven de 40 graden uitgekomen in Nederland
De lage waterstand gaf veel onrust, vooral in de media. De
winter die startte op 1 december gaf geen winter. Met de
dagen voor oud en nieuw waren de laagste temperaturen
zo rond de 0 graden. Op oudjaarsdag kwam de mist op
steken en het KNMI gaf al code oranje af. Heel Nederland
in de mist. Niet zo leuk van al het vuurwerk dat de lucht
in ging.
Begin januari 2020 tot midden januari heel weinig zon (4
uur) en ook weinig vorstdagen. De laatste dag in januari
de 31e , was de warmste nacht ooit. De hele maand januari
was het somber.
In februari kwam er roering in het weer. Elk weekend in
het weerpraatje met Jo van “Leuk FM” was er sprake van
harde wind, met soms storm langs de kust. De stormde
pressies kregen ook namen, er komen straks Ciari, Den
nis, Ellen met de bijbehorende codes geel, oranje en zelfs
rood. Nu we het over namen hebben, straks komen Jan en
Kittie aanwaaien. Hoe komen we aan die namen, welnu
het KNMI bepaalde met de meteorologische instituten van
Groot- Brittannie en Ierland samen de namen voor de
stormen voor dit seizoen. Bij de stormen met J en K is Ne
derland met namen aan de beurt. Jan is vernoemd naar
Jan Buisman, een inmiddels 94-jarige weerhistoricus, die
vele boeken schreef. Maar Jan wordt ook vernoemd naar
Jan Pelleboer, die vroeger weerpraatjes voor Nederland
gaf. De naam voor de daaropvolgende storm met letter K
is Kittie, vernoemd naar Kittie Koperberg, een medewer
kerster bij het KNMI. De enige Joodse, heeft de oorlog niet
overleefd.
Terug naar nu naar half maart. Veel regen, zoveel dat de
grondwaterstand weer helemaal terug is naar normaal,
zelfs er al boven. De weilanden zijn verzadigd van water,
er blijft water op de weilanden en akkers staan. Bij de
Bolksbeek en Buurse beek staan de oevers al onder water.
Soms elke dag 10 mm regen. Dat is toch 1 emmer vol
water op 1 vierkante meter.
Maar de natuur gaat door, reeds is het eerste kievietsei al
op vele plaatsen gevonden. De grutto is hier nog niet ge
zien (13 maart 2020). Zag wel de eerste citroenvlinder.
Hoe gaat het verder , met de lente voor de boeg ?
En de a.s. zomer ? We weten het niet. Wel gaat de opwar
ming van de aarde door. Eindig hier met een weerspreuk:
MAART MET Z'N NATTE WEER,
DOET DE AKKERS EN WEILANDEN ZEER!
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UW HUIS VERKOPEN ?
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs,
ook ‘s avonds en op zaterdag!
Wilhelminastraat 7, Winterswijk
tel. 0543 - 53 18 80 www.rgomakelaars.nl

Van de redactie
Vanwege de corona-crisis zijn veel activiteiten in het land
niet doorgegaan en dat geldt dus ook voor de activiteiten
van het IVN. Deze keer dus weinig informatie over gehou
den wandelingen en thema-avonden en een iets dunner
exemplaar van de Gentiaan.
Het is wachten op betere tijden.
Er is desondanks toch wel weer het nodige te lezen en te
bekijken in deze Gentiaan.
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Duizend jaar
weer

Zoals altijd eindig ik met een spreuk:
HET IS IN HET BEGIN OF OP HET END,
DAT MAART ZIJN GAVEN ZENDT

AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

DUIZEND JAAR WEER, WIND EN WATER IN DE LAGE
LANDENDEEL 7
Het 7e deel van deze reeks van Jan Buisman is uit en in
middels in mijn bezit.
Jan Buisman is al weer 94 jaar en woont in Den Haag. Hij
is een fenomeen, zijn werken worden niet alleen door mij
gebruikt, maar ook door historici, schrijvers en klimaat
onderzoekers.
De Buisman boeken zijn veel meer als achterstallig weer.
Zo schrijft hij in deel 7 (1800 – 1825) over de BataafseFranse tijd, over de invasie in Zeeland, over Napoleon en
koning Willem I en de catastrofe in 1825.
Napoleonverloor de slag in Rusland. Hij beweerde dat de
winter de oorzaak was en dat dacht ik ook altijd.
Maar dat klopt niet: in 1812 in de maand oktober vertrok
hij al uit Moskou, toen was het daar een prachtige zomer.
Ook in 1812 was er een ongekende februaristorm in Haar
lem die honderden slachtoffers maakte.
Er is nog veel te vertellen uit boek deel 7. En ik zal daar
dan ook de nodige interessante verhalen uit halen, het
boek bevat dan ook 1008 bladzijden.
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Kleine spinnende watertor
( Hydrocharacaraboides )
AUTEUR: ELS VAN DIJK

Laatst zag ik een klein zwart beestje rondzwemmen in onze ‘vijver’.
Omdat mijn interesse gewekt was, ben ik op zoek gegaan naar de naam van dit ‘torretje’(?)
En wat bleek: dit beestje had wel een heel intrigerende naam.
Namelijk ‘kleine spinnende watertor’ en dat zet je aan het denken waar die naam naar verwijst.
De naam dankt de kever aan het gedrag van vrouwtje
kever.
Zij bouwt met spinklieren aan haar achterpoten een nestje
van zijde, ook wel cocon genoemd, waarin zij haar eieren
legt.
De bovenzijde van de cocon is meestal bedekt door een
blad en heeft een luchtpijpje dat net boven het water uit
steekt.
De larve die uit één van de eitjes tevoorschijn komt, moet
vijf keer vervellen om vervolgens het water uit te klim
men.
Op het land graaft de larve een holletje met aan het eind
een kleine ‘popkamer’, waarin het zich verpopt.
Uit de zwarte larve komt een witte pop tevoorschijn en na
enige tijd daaruit de volwassen kever.
Een hele gedaantewisseling als je de kever vergelijkt met
de larve!

Spinnende watertor

De larve daarentegen, is een alleseter. Het eet planten,
maar ook kikkervisjes, salamanders, slakken en al het an
dere wat voorhanden is.
Als er geen voedsel meer te vinden is, vliegt de volwassen
kever naar een andere plek. Jawel, hij hijst zichzelf uit het
water en slaat dan zijn vleugels uit.
Dit gebeurt meestal ’s nachts.
Het dier kan kilometers vliegen en oriënteert zich op licht
en spiegelende ruiten.
Laatst sprong onze hond, die het warm had gekregen, in
de vijver.
De kleine spinnende watertor heb ik al enige tijd niet
meer gezien: weggevlogen of verjaagd?

Larve spinnende watertor

De kleine spinnende watertor komt voor in groot of klein
water, zowel stilstaand als stromend water.
Het heeft een schommelende, onhandige manier van
voortbewegen, omdat het zijn achterpoten afwisselend
beweegt.
De tor lijkt in het water zwart, maar op het droge kun je
de groene glans van de dekschilden zien.
Het diertje dat ik heb gezien leek zo’n 10 millimeter groot
en onder andere daarmee kun je vaststellen dat het om de
‘kleine spinnende watertor’ gaat; er is namelijk ook gro
tere broer of zus: de ‘grote spinnende watertor’.
Die kan zo’n 30 tot 50 millimeter groot worden.
Bijna 5 centimeter dus! Dat is best groot voor een kever en
het is daarmee ook de grootste waterkever in Nederland.

Spinnende watertor

Het volwassen exemplaar van de kleine spinnende water
tor eet voornamelijk plantenresten.

IVN Oost Achterhoek
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Kinderopvang Het Vlinderhofje
Beltrum gaat moestuinieren !
AUTEUR: ANKE HOLLINK

Groene Kinderopvang en BSO Het Vlinderhofje Beltrum is uitgezocht samen met 9 andere kindercentra in Nederland
voor het subsidieproject MOESTUINIEREN.
Als coach en trainer Een gezonde Start ontvangt Marian Klein Gebbinck, PWer op het Vlinderhofje, op basis van de
subsidie:
Gastlessen van IVN moestuinexperts en aanvullend materiaalpakket, inclusief zadenpakket en zaaikalenders.
Materialen voor een moestuin zoals een bak, gereedschap, zaaigoed en aarde.
De medewerker van het IVN die de Kinderopvang daarvoor mocht uitkiezen, komt uit Neede en heet Anke Hollink.
In de maanden april, mei en juni gaan de kinderen aan de slag op hun landgoed 't Hulsevoort, aan de Bruggertweg 2 in
Beltrum. Daar zijn ze bezig in een eigen moestuin, 2 kasjes en veel hand gefilterde compost van eigen bodem, zonder
toevoegingen.

Groene kinderopvang en BSO Het Vlinderhofje bevindt
zich op landgoed 't Hulsevoort, tussen Borculo en Bel
trum. Het landgoed is 6 ha groot en ligt aan het water van
de Leringbeek.
SCHOLEN
Al jaren komen groepen kinderen van naburige scholen
voor het project Waterdiertjes, georganiseerd door het
IVN, naar het landgoed. Het paviljoen aan het water is bij
uitstek geschikt voor wateronderzoek met behulp van mi
croscopen. Met boten gaat men het heldere water bekijken
op zoek naar waterdiertjes. Op de oever wordt onderzoek
naar insecten gedaan en deze worden op zoekkaarten be
keken voor namen en bijzonderheden.

Ruim 500 organisaties werken met een coach Gezonde
Kinderopvang.
Leidster Marian van Het Vlinderhofje heeft een landelijke
scholing gevolgd en heeft zich op de kaart gezet als offi
cieel coach.
Ze heeft daarmee training en communicatievaardigheden
opgedaan en kennis rond gezonde leefstijl.
Zo kunnen kinderen naar de opvang met een gezonde, ac
tieve en veilige omgeving, waar de pedagogisch mede
werkers het gezonde voorbeeld geven.
Het Vlinderhofje houdt zich voorts bezig met gezonde
voeding, het beweegplan kinderopvang en aanpak gezon
de kinderopvang en is geopend van 7 tot 19 uur.
Elk kind verdient een gezonde start.
Thema’s zijn voeding, beweging, gezond gewicht en veilig
gedrag & veilige omgeving.
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Voor deze speciale dagen zijn alle medewerkers van Het
Vlinderhofje en zorgboerderij Kumufit, (ook de medewer
kers afdeling Kumufit-paarden) volledig bezig met het
begeleiden van deze schoolkinderen. Die op deze leerzame
dag met volle teugen genieten van de natuur.
Ben Hilderink (net als Anke lid van het IVN), vleermuis
deskundige en op het landgoed woonachtig, heeft de regie
voor deze dagen.
BIJEN EN UILEN
Op het landgoed zijn groenstroken beschikbaar, die elk
jaar ingezaaid worden met wildbloemen, om de bijen van
stuifmeel en nectar te voorzien. Ze eten zo goed als niets
anders, dus bloeiende bloemen zijn cruciaal voor deze
nuttige insecten. Ook vlinders vinden hun bloemen.
Er zijn kasten voor uilen in de bomen, en zowaar hebben
we daar al regelmatig jonge uilen mogen bewonderen als
er één uit het nest gevallen was. Ze ‘schreeuwen’ zo hard
dat je snel gaat kijken.
Terugzetten is dan de juiste optie. Maar zo’n uilenjong in
je handen is toch geweldig.
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Thema-avond IVN/KNNV op
woensdag 12 februari 2020
AUTEUR: LIES JACOBS

Voor het eerst: een thema-avond in de Kronenkamp te Neede. In “het Filter” houdt Dirk van den Brink, al 27 jaar bos
wachter in Beekvliet, een presentatie over Natura 2000 en Beekvliet voor een kleine 40 belangstellenden.
Binnen het Landgoed Beekvliet (180 ha.) ligt het als Natura 2000 gebied aangewezen Stelkampsveld (102 ha), waarvan
het hart een van de mooiste en best bewaarde stukjes natuurgebied in zijn soort in Nederland is. Staatsbosbeheer is de
grootste eigenaar, daarnaast ook Natuurmonumenten, de provincie Gelderland en enkele particulieren.
Eén van de habitattypen die het Stelkampsveld zo bijzon
der maakt zijn de blauwgraslanden met soorten als Blau
we knoop (Succisapratensis), Spaanse ruiter (Cirsiumdis
sectum), Klokjesgentiaan (Gentianapneumonanthe) en
Parnassia (Parnassiapalustris).

Parnassia

Daarnaast zijn er nog meer bijzondere habitattypes:
zwakgebufferde vennen, heischraalland met bijvoorbeeld
Heidekartelblad (Pedicularissylvatica), droge heide, voch
tige heide, kalkmoeras, pioniervegetatie met snavelbies
en beekbegeleidende bossen.

Wat het gebied zo bijzonder maakt is dat verschillende
omstandigheden er op een relatief klein terrein voor een
unieke vegetatie hebben gezorgd. Variatie in hoogte, in
vochtigheid, toevoer van wel en niet kalkhoudend water,
verschillen in de bodem maakten dat er een lappendeken
aan habitattypen ontstond.
Heidekartelblad

IVN Oost Achterhoek
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Op oude kaarten is te zien hoe het landschap in de loop
der tijd veranderd is. Was het in 1850 nog een onontgon
nen natuurgebied, in 1957 is het grotendeels bebost en
omgevormd tot bouwland. Dan wordt Staatsbosbeheer de
eigenaar van de kern van het Stelkampsveld. Staatsbosbe
heer begint met kleinschalige ingrepen en beheer gericht
op (natuur)herstel om het zo kwetsbare gebied te behou
den en te beschermen, onder meer door op sommige
plekken kleinschalig bos om te vormen, lokaal de rijke
bovenlaag te verwijderen en door waterlopen te verondie
pen of dicht te maken. Het gebied blijft echter last houden
van verdroging en het is relatief klein (en daarmee
kwetsbaar).

Wandelaars en fietsers weten het gebied ook goed te vin
den. Het gebied is en blijft toegankelijk voor het publiek,
maar wel worden er wat aanpassingen gedaan om de re
creatiedruk in goede banen te leiden en de kwetsbare
delen te ontzien. Daarom wordt bijvoorbeeld de parkeer
plaats aan de Muldersweg verplaatst en komt er een stuk
je vlonder met uitkijk op de bijzondere soorten. Zo kun
nen mensen genieten van alles wat er groeit en bloeit,
maar wordt voorkomen dat ze verder het gebied in strui
nen.

Kaartblad uit 1901

Doordat het natuurgebied Beekvliet/Stelkampsveld is
aangewezen als N2000 gebied, wordt er op dit moment
gewerkt aan natuur- en systeemherstel. Provincie Gel
derland werkt samen met Staatsbosbeheer, Waterschap
Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, particulieren en an
dere partijen om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Het doel van de werkzaamheden is het terrein te ver
schralen, kwetsbare natuurtypen in areaal te vergroten,
het gebied te vernatten (zodat grondwater het maaiveld
bereikt) en de natuurtypes met elkaar te verbinden.
Ecologen, hydrologen en biologen zijn betrokken bij dit
systeemherstel en herinrichtingsproces voor het instand
houden en vergroten van de beoogde habitattypen met
hun karakteristieke soortenrijkdom. Van sommige perce
len wordt de rijke bovenlaag afgevoerd en het reliëf her
steld. Hierbij wordt o.a. 18 hectare bestaand bos omge
vormd naar andere meer kwetsbare natuurtypen als hei
schrale graslanden, blauwgraslanden, vennen etc. Op de
locaties waar nu bos staat, liggen juist goede kansen voor
natuurherstel van deze natuurtypen, omdat daar de juiste
omstandigheden in bodem en water aanwezig zijn. De 18
hectare bos die hier omgevormd wordt, gaat Staatsbosbe
heer elders in Gelderland, bij voorkeur in de Achterhoek,
herplanten. Bij de herinrichting wordt ook rekening ge
houden met de cultuurhistorie, zo wordt bijvoorbeeld een
landschapselement als een oude es met schoon zand her
steld.

10

Gezien alle goede ervaringen met natuurherstel heeft
boswachter Dirk van den Brink alle vertrouwen in het
project. In een mooie animatie krijgen we de toekomstige
situatie geschetst.
Vele bezoekers van deze boeiende lezing kennen het Stel
kampsveld al. En wie het nog niet kende, zal na deze
avond vast en zeker geïnspireerd zijn om er eens gauw
een mooie wandeling te maken.
Op zondag 9 augustus a.s.kan dat met gidsen van IVN
Noord en Midden Achterhoek.

Kopij
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd, dat u wilt
delen met anderen, stuur dat dan uiterlijk 15 juli 2020 in
voor de volgende Gentiaan!
Op bladzijde 3 ziet u hoe.
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Hoveniersbedrijf:
- Aanleg
- Renovaie
- Onderhoud van tuinen
Groencentrum:
- Ruim assoriment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Hoeninkstegge 5 Winterswijk Meddo 0543-569302
IVN Oost Achterhoek
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Corona en de oude
pruimenboom
AUTEUR: KEES DE ROOIJ

Na de winter-zonder-winter mijmerde ik wat in de zo
merlentezon op het bankje bij de poel. Vogels zijn volop
bezig. Elk soort op zijn eigen traditionele wijze. De trek
vogel heeft een vaste overwinteringsplaats en vliegt in het
voorjaar naar z’n vertrouwde broedplaats. Zo is het altijd
gegaan, waarom zou het dan anders moeten? De bonte
specht hamert lustig op de gastvrije bejaarde pruimen
boom in lentetooi. Ook de jonge lijsterbes was bij hem
welkom

Oude pruimenboom

Ik bedacht mij, dat de reislustige mens in staat gebleken
is het Corona-virus in korte tijd –per vliegtuig- over de
gehele aardbol te verspreiden. Vanaf een vleermuis etende
Chinees op een chineese markt tot de meest afgelegen
oorden toe.
Hier wordt op een zeer pijnlijke wijze de achilleshiel van
onze mondiale nooit-genoeg-maatschappij blootgelegd.
Economische groei is het adagium. Ook Corona zorgt voor
veel verdriet.
Ineens werd alles anders. Alles moest in quarantaine. Fa
brieken stopten, straten waren leeg. Vakanties naar verre
witte stranden met hotel plus palm en drukke winter
sportoorden zijn niet meer mogelijk. De economie kraakt
in al zijn voegen. Het zwerk werd weer helder streeploos
blauw en levensreddend schoon. Zelfs in de metropolen
heerste er een weldadige rust en de vogels werden weer
gehoord en gezien.
Men mag weer genieten van de vogels in je groene tuintje
of vanaf je balkon, niet geplaagd door de herrie en vervui
ling die de economische groei eigen is. Zou deze crisis de
opmaat zijn naar een duurzame economie? Honderden
miljarden euro’s worden gecreëerd om ….jawel de verou
derde en levensbedreigende wegwerp-consumptie econo
mie deze crisis te laten overleven.
Lijsterbes op oude pruimenboom

IVN Oost Achterhoek
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Grondstoffen- en afvaltransporten gaan energievretend
en vervuilend van hot naar her over de gehele aardbol.
Exotische planten en dieren liften mee en worden een
plaag vanwege afwezigheid van hun natuurlijke vijanden.
Dank zij ons globale wereldhandelssysteem kunnen we in
al onze aangepraatte behoeften laten voorzien, tegen be
taling. Willen we ’s winters boontjes b.v., het wordt van
uit Afrika ingevlogen. Laten we ons overhalen meer vlees
te eten: scheepsladingen soja voor de slachtveeteelt wor
den al uit Brazilië ingekocht.
Dat hiervoor de inheemsen uit hun bos verdreven worden
en het bos verbrand en omgezet in eindeloze soja savan
nen staat niet op de verpakking van het zo gewenste
stukje vlees. Is er vraag naar ivoren snuisterijen, de nodi
ge olifanten slagtanden worden –tegen betaling- gele
verd. Ook dat is een gevolg van de huidige mondiale geldeconomie.
De tijd na Columbus is miljoenen autochtonen van de
nieuwe wereld noodlottig geworden vanwege de verove
ringen en meegekomen virussen als mazelen en pokken.
Onze West-Europese beschaving overschreed hier haar
eigen bestaansgrens.

In de natuur echter hebben alle levensvormen hun vaste
begrenzingen waarbinnen ze kunnen bestaan. Zo kan een
vlindersoort alleen overleven bij specifieke waardplanten.
Olifantenkudden b.v. maken gebruik van hun traditionele
paden etc.. Geen enkele vogel die in een Afrikaans moeras
overwintert zal zonder noodzaak andere plaatsen probe
ren. Zelfs onze aardbol maakt z’n omloop volgens strakke
wetmatigheden. Die zijn zodanig uniek dat ze daardoor
een rijke schat aan flora en fauna kan herbergen. Natuur
volken kunnen bestaan dankzij de natuur. Daarom be
schermen deze volken de natuur. De natuur is de leefruimte die niet overschreden mag worden. Deze ruimte
biedt plaats voor ontelbare levensvormen waaronder de
mens. Maar hij heeft z’n eigen leefruimte te gelde weten
te maken en de economische groei omarmt.
Hopelijk keert de mens nog eens terug naar de hem toe
gemeten ruimte, zodat je weer vogels kan horen zingen,
schone lucht kan inademen omdat werkelijke duurzaam
heid vanzelfsprekend moet zijn...
Dit vanwege herstel van biodiversiteit en leefbaarheid!

Doorstapwandeling zondag 19
januari 2020
AUTEUR: ANKE HOLLINK

De wandeling gaat door gebieden waar het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap zich nog in alle schoonheid
openbaart. Dit landschap wordt gekenmerkt door de afwisseling van weilanden en akkers met oude boerderijen, hout
wallen, bossen en bomenrijen. Het laatste stuk gaat door een gebied waar oude spoorlijnen uit het verleden nog her
kenbaar aanwezig zijn.

Om 11 uur hebben 25 deelnemers zich verzameld op de
parkeerplaats bij Natuurpark De Kronenkamp. De regen
die op dat moment valt heeft zeker mensen doen beslui
ten af te zien van deelname. Een mooie regenboog ver
schijnt aan de lucht.

In twee groepen gaan we van start en wandelen via het
pad langs de Hofmaatvijver, Huize de Kamp het zandpad
in dat ons uiteindelijk brengt bij de “uitkijkheuvel”aan de
Stokkersweg. Deze heuvel is destijds aangelegd om de ac
tiviteiten te volgen van de aanleg van de Nieuwe N18. Hier
staat André met koffie en krentenwegge, een welkome
versnapering. Inmiddels is het droog en de zon is gaan
schijnen.
Sinds 2018 wordt het landschap op verschillende plekken
doorkruist door deze nieuwe N18. Nadat deelnemers nog
vanaf de heuvel een mooi uitzicht hebben over het land
schap, Eibergen en de gevolgen van de aanleg van de weg
in relatie tot de natuur, vervolgen we onze weg.
We lopen aan de andere kant van de nieuwe weg de na
tuur weer in en laten de verkeersdrukte achter ons. Hier
staan we even stil bij een schuur, die geschikt is gemaakt
als vleermuis- onderkomen.
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Dit is een van de maatregelen die Rijkswaterstaat destijds
heeft genomen ter compensatie van de bomenkap die
plaats vond in verband met de nieuwe weg. Een tweede
object is gerealiseerd aan de weg richting Groenlo en be
vindt zich in een oude mestkelder. Beide objecten zijn in
onderhoud bij de vleermuiswerkgroep van de Stichting
Vleermuizendorp met hulp van Landschapsbeheer van het
IVN- OA.
We komen over zandwegen, passeren nieuwe natuur en
komen dan via het Wolinkbos in Haarlo. We staan stil bij
de Kluntjespot, een hervormd kerkje uit 1845. Het kerkje
kreeg deze naam vanwege de gelijkenis met een ouder
wetse suikerklontjespot. Bij restaurant Prinsen in Haarlo
genieten we van het gezellig samenzijn en een lunch.
Nog een laatste stuk te gaan langs beken en over oude
spoorlijnen, die nu in gebruik zijn als wandel/ fietspaden.
Om 16 uur zijn we terug bij De Kronenkamp. Deelnemers
van “buiten” maken nog graag gebruik van de mogelijk
heid de gebouwen te bezichtigen en een rondleiding over
het park te maken.
We kijken terug op een geslaagde, maar vooral een gezel
lige zondag.

Impressie van de Kronenkamp
Zoals in het verslag van de doorstapwandeling al staat aangegeven, was er na afloop van de wandeling gelegenheid om
een rondleiding door de Kronenkamp te krijgen.
De foto's op deze en de volgende pagina geven een indruk hiervan.

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

Uitnodiging
Voor de Algemene Ledenvergadering van het IVN Oost-Achterhoek op
woensdag 16 september 2020 om 20.00 uur in de Kruidenhof te Mallum.
Ontwerp Agenda
1. Opening & vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2019.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

5. Jaarverslag van de Secretaris over 2019.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

6. Jaarverslag van de Penningmeester over 2019.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

7. Verslag van de Kascommissie, de heren Ben ter Braak en Laurens Wildenborg.
Reserve is Marnix Schonewille.
8. Benoeming van de nieuwe Kascommissie.
9. Contributieverhoging.
10. Rooster van aftreden Bestuursleden.
- De functies van Voorzitter en Vice Voorzitter zijn vacant.
Kandidaten dienen zich schriftelijk voor aanvang van de ALV aan te melden bij het Bestuur.

-

Aftredend in 2020 en wel herkiesbaar; Anke Hollink.
Tegenkandidaten dienen zich schriftelijk voor aanvang van de ALV aan te melden bij het Bestuur.

- Aftredend in 2021; Jan Dirk Focker.
- Aftredend in 2022; Kay ten Barge en Ron Krabben.
- Aftredend in 2023; Henk Wiggers.
- Aftredend in 2024; André Hendriks.
11. Rondvraag.
12. Sluiting van het eerste gedeelte van de bijeenkomst.

Pauze
Het programma na de pauze wordt verzorgd door Jan Dolfing Nature Photographer.
Kijk op www.natuurfotografie.xyz
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Agenda
Woensdag 3 juni 2020 KNNV Oost-Achterhoek
Fiets-excursie en rondleiding Aardewerk de Stegge in
Kotten.
Vertrek: 19.30 uur.
Startpunt: VVV-kantoor Winterswijk.
Kosten rondleiding: € 2,50.
Woensdag 10 juni 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Vlinders.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
Zondag 14 juni 2020 IVN NMA
Wandeling Hagenbeek in Barchem.
Thema: Oud cultuurlandschap.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Staatsbosbeheer, Flierdijk 6,
7244 RA in Barchem.
Zondag 21 juni 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Zomer in het bos.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Lichtenvoorde N18. Bij de Radstake afslaan de
Landstraat in, loopt over in Veenweg en vervolgens Ro
mienendiek. Zie IVN bord.

Zaterdag 1 augustus 2020 KNNV/IVN Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Heide.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Aanvang: 13.00 uur.
Start: Parkeerterrein achter NS-station Lievelde.
Zondag 9 augustus 2020 IVN NMA
Wandeling over het Stelkampsveld.
Thema: Liever blauw dan groen gras(land).
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Bij het witte huis “Jachtlust” halverwege Bor
culo en Barchem (IVN borden).
Zondag 16 augustus 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Heide vroeger en nu.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaaats achter NS-station Lievelde.

Corona
Door de afgekondigde maatregelen in verband met
de Corona-crisis gaan de geplande acrtiviteiten in
april en mei niet door en daarom staan die ook niet
in de agenda.
Of de activitieten in juni, juli en augustus wel door
kunnen/zullen gaan is nu nog onzeker, kijk daarom
voor de zekerheid regelmatig op de websites.

Woensdag 24 juni 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Oude handelswegen.
Aanvang: 19.00 uur.
Startpunt: Hoek Koningsweg/Lichtenvoordsestraatweg
Aalten.
Zondag 28 juni 2020 KNNV/IVN Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Pioniersvegetatie.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Aanvang: 13.00 uur.
Locatie: Hoek Benninkdijk/Markveldsedijk Neede.
Zondag 12 juli 2020 IVN NMA
Fietstocht langs de Groenlose Slinge.
Thema: Kansen voor kringlooplandbouw.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Kerkemeijer, Ruurloseweg 51,
7271 RS Borculo.
Zondag 12 juli 2020 KNNV Oost-Achterhoek
Wandelexcursie Natuurontwikkeling aan de Borkense
baan en omstreken.
Vertrek: 13.30 uur.
Startpunt: VVV-kantoor Winterswijk.
Zondag 19 juli 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Bloeiende weelde.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaaats Koolmansdijk Lievelde.

IVN Oost Achterhoek

Foto: Rianne Maas

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.

