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Colofon
Voorwoord
Op het moment dat ik dit schrijf zit ik in de tuin omdat het binnen simpel
weg te warm is en we toch echt kunnen spreken van een hittegolf. Hoewel
dat natuurlijk voor velen van ons erg vervelend is probeer ik er toch maar
het beste van te maken. Ja, het is warm, maar het kan altijd erger. Denk
aan vorig jaar en dan ook vooral de extreme droogte die ermee gepaard
ging. Natuurlijk, de naweeën hiervan voelen we nog steeds, het grondwater
is immers nog steeds niet op peil en de natuur blijft knokken om overeind
te blijven. Bijvoorbeeld, het aantal dode bomen binnen mijn eigen gemeen
te, Berkelland, is dit jaar dan ook op een hoogtepunt gekomen en helaas
zullen we daar in het landschap ook wel het één en ander van gaan mer
ken. Voornamelijk berken en beuken hebben het erg moeilijk. Gelukkig
hebben we hier een herplantplicht en dat zal dan ook inhouden dat waar
nodig, nieuwe bomen geplant zullen worden. En vergeet niet, dood hout
leeft! Dode bomen zijn immers een voedingsbron voor vele dieren. Ook hier
ziet men steeds meer bewustwording in ontstaan.
Naast dit fenomeen hebben we, direct of indirect natuurlijk ook nog last
van de coronacrisis. Hierdoor zitten veel mensen aan huis gekluisterd of
zien (of zagen) hun vakantie in het water vallen. Ook hier wil ik toch bena
drukken zoveel mogelijk positief te blijven en te kijken naar wat wel mo
gelijk is. Zoek het daarom ook dichter bij huis, de meesten van ons zijn er
zich immers bewust van hoe mooi de Achthoek kan zijn. Laten we hier dan
ook zoveel mogelijk van genieten. Het zal velen van jullie niet zijn ontgaan
dat er heuse opleving in de natuur waarneembaar was tijdens de zoge
naamde Lockdown. Persoonlijk zie ik dit als positief ondanks de vervelende
situatie die eraan voorafging.
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Verder rest mij nog u namens mij en de rest van het bestuur veel leesple
zier toe te wensen. Leer, leef en vooral beleef!
• Kay ten Barge

IVN Oost Achterhoek
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Naar een democratisch IVN
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

Toen ik 15 jaar geleden nog maar kort in ons IVN-bestuur zat, hebben we eens een avond besteed aan het invullen
van een enquête over de relatie van onze afdeling met het landelijke IVN. We waren zéér kritisch. Het landelijke
moest veel beter naar ons luisteren!

Landelijke Raad
Zeven jaar geleden kreeg ik het verzoek om namens de
regio Achterhoek in de Landelijke Raad zitting te nemen.
Onze 166 afdelingen zijn via de 22 regio’s in dit hoogste
orgaan van het IVN vertegenwoordigd. Ik vond dat als je
zo kritisch bent je niet mag wegkruipen als er zoiets op je
pad komt. Vanuit de Landelijke Raad heb ik vervolgens
aan diverse projecten meegedaan om te bereiken wat wij
vanuit onze afdeling destijds al wilden. Maar dat valt niet
mee. Iedereen is van goede wil. Maar de professionals in
Amsterdam en op diverse andere plekken in het land
leven in een andere wereld dan de vrijwilligers in de afde
lingen. Ze bedenken zelf allerlei projecten waarvan ze
vinden dat wij die moeten uitvoeren en zijn dan teleurge
steld als wij dat niet doen. En de dienstverlening door
professionals aan de vrijwilligers laat naar de mening van
de afdelingen andersom nog wel eens te wensen over.
1IVN
Maar er is wel de wil om er iets aan te doen. De toon in de
Landelijke Raad is in de jaren dat ik er in zit veranderd.
Hier en daar zijn we nog steeds best kritisch, maar met
respect. En bestuur en directeur/management doen van
hun kant echt hun best om bruggen te slaan, hoewel dat
niet altijd bij de medewerkers terecht komt. Er spelen nu
twee onderwerpen die te vangen zijn onder ‘1IVN’ waar
mee we in dit proces stappen proberen te zetten.
• Er is ooit voor gekozen het IVN te splitsen in een vere
niging (afdelingen met Landelijke Raad als hoogste or
gaan) en een stichting met professionals en een Raad van
Toezicht. Destijds is dat gedaan omdat het financieel niet
goed ging met wat stichting is geworden. Maar inmiddels
is dat ten goede gekeerd en komen we erachter dat het
een gekunstelde situatie is die de samenwerking niet al
tijd ten goede komt. Je kunt wel roepen dat je één bent.
Maar als er toch steeds verschillende verantwoordelijkhe
den zijn…..
Daarom wordt nu gewerkt aan 1IVN, 1 vereniging met de
Landelijke Raad als hoogste orgaan, ondersteund door een
Raad van Toezicht.
• Onderzoek toont aan dat zo’n anderhalf miljoen Ne
derlanders ‘een groen hart hebben’ en derhalve de missie
van het IVN onderschrijven. Maar er zijn 26.000 leden.
Daarom zijn we bezig met een nieuwe visie met als titel ‘
van vereniging naar beweging’. Het is met name aan de
afdelingen om het verhaal van die beweging verder uit te
dragen.
Ook hier 1IVN, werken vanuit 1 visie: de natuur dichter bij
de mensen brengen!
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Stuurgroep 1IVN
Vanuit diverse gremia is er nu een stuurgroep gevormd
die 1IVN voorbereidt. Daarbinnen zijn diverse werkgroe
pen actief waaronder één over democratie waar ik aan
mag deelnemen. Want de verenigingsdemocratie functio
neert naar ons idee wat gebrekkig. De meesten van jullie
wisten waarschijnlijk niet eens dat er een Landelijke Raad
ís! Daarom hebben we een discussienotitie geschreven
met de volgende vragen:
• Is de vertegenwoordiging in de Landelijke Raad goed ge
borgd in regio’s en afdelingen?
• Zijn afdelingen voldoende in staat deel te nemen aan de
verenigingsdemocratie?
• Is de Landelijke Raad zichtbaar genoeg?
• Is de Landelijke Raad herkenbaar als hoogste bestuurs
orgaan van de vereniging?
• Is de rol van leden van de Landelijke Raad duidelijk?
• Voert de Landelijke Raad voldoende eigen regie?
• Luisteren we wel echt naar onze leden en vrijwilligers?
Klinken hun wensen en noden voldoende door op het lan
delijke niveau?
• Faciliteren en stimuleren we de samenwerking binnen
IVN voldoende?
• Is er een goede dialoog en samenwerking met onze
omgeving?
• Verbinden we de beroepsorganisatie op een goede ma
nier met de vrijwilligers en afdelingen?

Reageren?
In onze regio gaan we het hier ook over hebben. Maar ook
in een landelijke bijeenkomst. Op 19 september praat de
Landelijke Raad er dan over door. Nou komen niet alle
vragen jullie bekend voor. Maar als je je aangesproken
voelt en wilt reageren graag! Mail me dan naar: jan
dirk@focker.eu. Ik ben benieuwd!
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CORONA VIRUS
AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

Sinds begin maart 2020 zitten we al in de beperkingen van het coronavirus. Wat heeft dat een ingreep op ons leven.
Het is nu iets soepeler geworden, maar 1,5 meter blijft. Het is nu 1 juli 2020.

We zijn teruggeworpen , de snelheid van het leven is er
(even ) uit. Het is nu al maanden een pas op de plaats.
Heeft veel nadelen, ziek kunnen worden door dit virus.
Hopelijk gaat het bij iedereen goed. Bedoel gezond blijven.
Toch zie ik ook vele voordelen; de natuur kan zijn gang
gaan. Bijna geen vliegtuigen in de lucht. Minder autover
keer en dus minder vervuiling.
Als ik dichtbij kijk zie ik vele jonge kinderen , met de
vader er veelal bij, VISSEN. Een uur kijken naar je dobber
verveelt snel, wat, na 15 minuten verveelt het al. En wat
doe je, om je heen kijken wat is er op het water te zien?
Eenden met jongen en meerkoeten, ook met jongen. Hoe
hard waait het, enz. Elke dag anders, ook de lucht met de
wolken erbij. De lelies die boven water uitkomen, bij de
vijver aan de Merelstraat. De jeugd kan wat meer ontdek
ken van de natuur. Zo is het bij mij tenminste wel gebeurd
in mijn jeugd. We gingen kievietseieren zoeken, vonden
bijna nooit iets, maar wel om je heen kijken en van de na
tuur genieten. De geluiden van de grutto, wat mooi om te
horen. Daarom ben ik later bij de weidevogelbescherming
gegaan en daar ben ik nog bij aangesloten. Hopelijk gaat
de jeugd nu nog meer naar Natuurpark Kronenkamp.
Meestal schrijf ik een stukje uit de boeken van Duizend
jaar weer, wind en water uit de lage landen. Wilde dit deze
keer overslaan, maar vond toch iets over vroeger. Deed
mij denken, aan hoe wij het nu beleven met het coronavi
rus. Terug naar het jaar 1821.
ARM MAAR WARM!
In het jaar 1821 stappen we eens binnen bij een boeren
woning in het oosten des lands achter de IJSSEL. Onze in
gang is bij de keuken, de achterdeur staat open. Dat heet
achterom gaan. Daar woon je en leef je. Vooraan in het
huis is onder meer een mooie kamer met dure meubels,
waar het muf ruikt en die je alleen gebruikt bij feestelijke
gelegenheden. Boeren die in de stad komen staan ver
baasd dat je daar naar binnen gaat door de voordeur.
Wij zijn nu binnen. Het is rustig, maar er wonen veel
mensen. De meesten zullen nu nog buiten zijn of bij het
vee. Dan staan bij de deur geen rijtjes klompen maar slof
fen. Is men thuis dan is het andersom, want de klompen
gaan natuurlijk bij binnenkomst uit. Het is schemerig, de
ruitjes zijn klein (waardoor je veel kou en hitte buiten
sluit) en de muren zijn donkerblauw. Onder de wijde
schoorsteen brandt een helder vuur van hout en schadden
(droge plaggen), in andere streken turf. De vlammen ver
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Vissende kinderen.

lichten de haardtegels, die zijn voorzien van Bijbelse tafe
reeltjes. Bij de haard is een koperen olielampje opgehan
gen. Het is de tijd van vuurslag en tondeldoos. Daar kom
ik nog op terug. De weerschijn van het vuur op de stem
mige meubels, de donkere eikenhouten kast en de zit
bank, die tevens een bergplaats is voor allerlei spullen.
Beide zijn verlucht met fraai snijwerk. Verder ziet men
antieke borden en tinnen of koperen schotels en een klok.
's Avonds rond een uur of tien eet men nog een bordje pap
en dan is het devies: ramen dicht, slaapmuts over de oren,
halsdoek om en de bedstee in. Iedereen is huiverig voor de
kilte van de late avond en nacht. Die brengt geen goeds,
maar ziekten.
Hoe verder in Schipbruggen hoe eenvouderger de wonin
gen en hoe meer moeite een Hollander heeft met de taal.
Men kent er nog het zogeheten los hoes. In Twente en de
noordelijke Achterhoek is een huis een hoes, in de zuide
lijke Achterhoek een huus.
Losse ( los = open, een raam is ook los) huizen hebben
nog lemen wanden en een fundament van zware veldkei
en.
Mensen en dieren leven in één ruimte, zoals het ooit eeu
wenlang was. Ook de vloeren zijn van keitjes of leem. Kan
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de boer het goed doen, dan steekt hij geld in een uitbouw,
een pronkvertrek met mooie meubels

ners, tellers en wegers. Bruggen over grotere rivieren
zoals de IJssel zijn vaak schipbruggen.

Gewoonlijk wonen op een boerderij drie generaties onder
een dak, in ieder geval met aardig wat personen van ver
schillende leeftijden. In de zomer komt men handen te
kort, 's winters is er behalve herstelwerk weinig te doen.
De onderlinge saamhorigheid is groot en wordt als van
zelfsprekend ervaren. Het blijkt bij geboorte, ziekte, dood,
enzovoort. Van de vele kinderen zijn er altijd wel een paar
jongere zussen die ongetrouwd blijven om zo nodig hulp
bieden, vooral als de ouderen hulpbehoevend worden.
Arm maar warm.
Het leven is erg simpel. Veel kleren worden door de boe
ren zelf vervaardigd van vlas of wol. Later komt de nieu
we wol: katoen. Veel gezinnen beschikken over een spin
newiel en een weefgetouw. Men koopt ook textiel van rei
zende handelaars, veelal komen die uit Westvalen.
Een pijjekker is bijkans onverslijtbaar, je loopt er mee
vanaf de bruidsdagen totdat je opa bent. De kinderen dra
gen elkaars kleren af. Schoenen gebruikt men weinig,
men loopt gewoonlijk op klompen. Soms vertoeft een
schoen- of klompenmaker dagenlang bij een bepaald
gezin om de hele buurt van schoeisel te voorzien. Veel
voedsel verbouwt men zelf, haast iedereen bezit een
moestuin en bij veel huizen staat vanouds een noten
boom. Altijd een walnoot, befaamd om zijn dozijn ge
bruiksmogelijkheden. Zo weert walnoot muggen af.
Bij schier elke woning ziet men een oven van leem of
steen, wegens brandgevaar omgeven door een hoge beu
kenhaag. Landlieden bakken hun brood vaak zelf. Dat is
praktisch! Het koren laten ze malen bij de molenaar, die
uit elke zak wat mag scheppen. In de nazomer rijden de
boeren met wagens vol rogge naar Zutphen of naar De
venter ter verkoop. Boekweit ( dat is geen graan ) wordt
veel verbouwd, daar maak je grouwe pap van en je bakt er
pannenkoeken mee.
Brood is gewoonlijk van rogge en heet dan zwart brood.
Wittebrood (stoete) is van tarwe (die stelt hogere eisen
aan het klimaat en bodem ): men eet het bij bruiloften en
op andere feestdagen, soms op zondag. Krentenbrood eet
je als lekkernij met boter en zonder beleg, een beetje sui
ker mag er wel op.

Het is duidelijk dat in de Achterhoek, in Twente en in het
naburige Pruisen soms wateroverlast ontstaat door over
matige regen en sneeuw. In de ernstigste gevallen worden
hele streken in een isolement gedompeld. Langdurig win
terweer gaat dan vaak gepaard met tekorten aan brand
stof en voedsel. Er kan zelfs hongersnood volgen. Hon
gersnoden hebben een voorkeur voor de lente..
De 19e eeuw zal hier enorme veranderingen en verbete
ringen brengen.
Hier stop ik met dit verhaal, wordt anders te lang. Het
verhaal komt uit boek van Jan Buisman. Met zijn toe
stemming mocht ik dit schrijven.

Op reis gaan is aan de boeren niet besteed, wie zorgt dan
voor huis en vee? En voor wie er toch eens uit wil of moet,
is het in grote delen van het platteland ploeteren. Veel
wegen zijn nog ongebaande zandwegen en hetzij door
sneeuw en ijs, hetzij door zware regenbuien haast onbe
gaanbaar. Tussen enkele grote steden lopen grindwegen.
Men plaveit ze met stukgeslagen veldkeien. Verkeer en
vervoer te water is hier geen sinecure. Centrale rivier is de
IJssel, de mooiste rivier van het land, maar vergeet ook de
talrijke beken niet zoals de Oude IJssel, Berkel, Schipbee,
Regge, Vecht, Hunze, etc. Op sommige varen zompen,
smalle bootjes. Men zeilt of boomt, ook trekken vrouw en
kinderen wel de lijn. In Zutphen vaart men niet zomaar de
Berkel en de IJssel in. Er is daar voor sjouwers en men
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WEERPRAATJE
Tot nu toe verloopt de zomer normaal. Vandaag 31 juli als
ik dit schrijf, is het de 1e tropische dag dit jaar. Met nor
male zomer bedoel ik dat er tot nu toe geen hittegolven
zijn geweest, zoals in de 2 jaren 2018 en 2019.
Gelukkig viel er op tijd ook regen. De maand juni was een
te warme, te natte en behoorlijk zonnige maand. Aan het
eind van de maand juni was het droog. Een weercollega
die een mooie tuin met fruitbomen heeft in Haaksbergen
meldt het volgende: Door de droogte hebben spreeuwen
honger en dorst. Met honderden zitten ze in de kersen
boom, daar gaat je OOGST.
Nog een opmerkelijke datum 26 juni: lieveheersbeestjes
zijn niet schattig, het zijn kannibalen. Strandgangers in
Zeeland en Friesland werden die dag verrast door deze
lieveheersbeestjes. Ze zaten er helemaal onder, parasols,
mensen en handdoeken, alles zat er onder, een plaag was
het.
Als de Gentiaan uitkomt, zitten we in augustus – oogst
maand.Ik eindig met een weerspreuk:

Is 't warm en standvastig
weer, brengt augustus de eer
ste peer.

Van de redactie
Zoals u zult begrijpen staan er in dit nummer geen
verslagen van activiteiten, omdat er vanwege de
corona-maatregelen geen activiteiten zijn geweest.
De redactie hoopt dat er toch een boeiend tijd
schrift is ontstaan en wenst u veel lees- en kijkple
zier.
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De appelvink (Coccothraustes
coccothraustes)
AUTEUR: ELS VAN DIJK

Een leuke verrassing was dit voorjaar dat we ontdekten een aantal jonge appelvinken in onze tuin te hebben.
Minder leuk was dat één van de jongen tegen het raam vloog en dit niet overleefde.

Maar na dit voor de vogel dramatische voorval, bleven
zijn broertjes en zusjes dus gelukkig in de tuin rondzwer
ven.
Ze houden zich het meest op in de kippenren en eten het
resterende voer voor de kippen op.
Bij het horen van geluid of als je te dicht nadert, vliegen
ze allemaal weg.

Volwassen appelvinken hebben achterin hun snavel vier
ronde knobbels.
Met behulp daarvan kunnen ze veel kracht uitoefenen met
het kraken van een kersenpit of noot: zo’n 50 kg schijnt.
Jonge vogels hebben die knobbels nog niet. Die verschij
nen wat later in het jaar als hun verenkleed die van een
volwassen vogel heeft aangenomen.
‘Onze’ jonge vogels doen zich daarom nog tegoed aan het
voer dat onze kippen niet opeten.
In tegenstelling tot wat de naam van de vogel suggereert,
eten appelvinken nauwelijks appels. Gelukkig maar, heb
je eindelijk wat vruchten aan de fruitboom na die droge
zomers, beginnen de appelvinken aan je appels!
Ander voedsel zijn kersenpitten, noten, eikels, maar ook
de zaden van spaanse aak en haagbeuk worden graag ge
geten.

Appelvink.

De appelvink is van alle vinkensoorten de grootste.
Hij is niet zeldzaam, maar ook niet vaak te zien. Het is
een schuwe vogel die zich meestal ophoudt hoog in de
bomen.
Oude loofbossen zijn favoriet, maar ook in de parken van
steden komt hij voor.
Hij is een zaadeter, maar door zijn forse kop en snavel
kan hij gemakkelijk een nootje kraken.
De vogel broedt vanaf mei hoog in een boom en bouwt
zijn nest dicht bij de stam.
Het legsel bestaat uit 4 of 5 eieren. Nadat de jongen uit
gevlogen zijn, blijven ze vaak nog een tijd in de buurt van
het nest en zwerven wat rond.
In het voorjaar is man appelvink op zijn mooist: zijn grote
snavel heeft een wat blauwachtige kleur.
Hij is geen trekvogel, alleen bij zeer strenge vorst trekt hij
wat zuidelijker.
Vanwege zijn schuwheid zul je de vogel ’s winters niet
vaak zien, maar hij is wellicht met zonnepitten je tuin in
te lokken.
En het zien van een etende appelvink op je voedertafel is
wel een paar zonnepitten waard!

IVN Oost Achterhoek

Wil je appelvinken in je tuin dan is het een idee om
spaanse aak, oftewel de veldesdoorn, en haagbeuk aan te
planten.
De rijpe zaden van deze bomen zijn heel aantrekkelijk
voor deze vogels.
Of zonnepitten op de voedertafel strooien en daarmee lok
je niet alleen de appelvink.
En nu maar hopen dat ‘onze appelvinken’ in de winter
ook nog te zien zijn.
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Nieuws uit de afdeling
Een nieuwe werkgroep: IVN
Routes app
AUTEUR: ROBERT SCHADD

Met 4 Winterswijkse cursisten van de Natuur Gidsen opleiding 2019 – 2020 stonden we in december vorig jaar voor
het kiezen van een onderwerp voor een eindopdracht. Gerard Dolfing, die deel uit maakte van deze groep, had geke
ken naar de IVN Routes app en gezien, dat daar voor het gebied Oost-Achterhoek alleen maar een fietstocht rond
Winterswijk beschikbaar was. Daarmee was niet alleen onze interesse gewekt, maar zagen we ook een mooie uitda
ging als onderwerp van onze eindopdracht.
Dit onderwerp van onze eindopdracht leverde ook enige
discussie op met de begeleidende mentor, maar ook met
het bestuur van IVN Oost-Achterhoek, waarbij vanuit het
bestuur het verzoek kwam om na afronding en beoorde
ling van onze eindopdracht een werkgroep te starten, die
het uitzetten van wandelingen voor deze IVN Routes app
binnen IVN Oost-Achterhoek gaat promoten en het uit
zetten van deze wandelingen en uiteindelijk publiceren
van deze wandelingen gaat ondersteunen.
Ervaringen en conclusies

IVN Routes app
Een aantal jaren geleden is er vanuit het IVN een app ont
wikkeld waarin wandelingen digitaal aangeboden worden
aan een breed publiek. Belangstellenden kunnen hiermee
op een zelfgekozen datum en tijd een wandeling kiezen en
lopen. Bij de wandeling in de app wordt niet alleen de
route beschikbaar gesteld, maar ook informatie over het
thema van de wandeling en nadere informatie over een
aantal gekozen informatiepunten op deze wandelroute.
Dit betreft informatie in tekst en foto’s.
Onze eindopdracht
Als eindopdracht hebben wij uiteindelijk geformuleerd:
• Het doorgronden van het uitzetten van een wandeling
voor deze app. Daarbij komen aan de orde wat voor wan
delingen daarvoor geschikt zijn, het thema van de wande
ling, de keuze van de informatiepunten, waaraan de be
geleidende teksten moeten voldoen en hoe de uiteindelij
ke wandeling toegevoegd kan worden aan de IVN Routes
app.
• Om dit proces goed te doorgronden hebben we als
tweede onderdeel van de eindopdracht een wandeling uit
gezet en uiteindelijk in de IVN Routes app gezet. Dit onder
het motto: al doende leert men.
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Anders dan bij de natuurgidsgeleide wandelingen, loopt er
geen natuurgids mee. Het werk van de natuurgids bij deze
wandelingen zit in de uitgezette route en de begeleidende
teksten en foto’s.
Een wandeling in de IVN Routes app kan het hele jaar
door belangstellenden gekozen en gelopen worden en dat
stelt eisen aan de ondersteunende informatie: het lopen
van de wandeling in de verschillende jaargetijden kent
immers zijn eigen accenten. Dit kan ondervangen worden
door een wandeling uit te zetten met een seizoen aandui
ding in het thema van de wandeling.
Het informeren over bijzondere flora en fauna tijdens de
wandeling is lastig zonder het aanwezige en deskundige
oog en oor van de natuurgids.
Het heeft een toegevoegde waarde om de begeleidende
teksten kritisch te laten beoordelen op taal, stijl en in
houd. Daarnaast heeft het een toegevoegde waarde om de
wandeling in de app voor definitieve publicatie te laten
lopen door een aantal “proef wandelaars” met verschil
lende achtergrond (collega natuurgidsen maar ook wan
delaars met een beginnende belangstelling voor natuur en
landschap).
Doelgroep. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat dit type
wandelingen vooral gericht is op recreanten en toeristen.
Daar hebben we er veel van in Winterswijk en omgeving,
maar denkelijk evenzeer in het gebied Oost-Achterhoek.
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Dit zijn bij uitstek mensen, die hier in een vakantiehuisje,
B&B of op een camping zitten en de omgeving willen ver
kennen. Dat zijn tevens mensen, die je niet makkelijk
kunt interesseren voor een door een natuurgids begeleide
wandeling op een vastgestelde datum en tijd.
Recreanten en toeristen, die zo’n IVN Routes app wande
ling lopen kunnen daarmee geïnteresseerd raken in de
activiteiten van het IVN.
Op basis van deze doelgroep heeft dit consequenties voor
de uit te zetten wandelingen voor de app. Thema en on
dersteunende informatie zal meer gericht moeten zijn op
relatief makkelijk waarneembare flora en fauna en goed
herkenbare landschaps- en cultuurhistorische elementen.
Doelstelling van de werkgroep
Als werkgroep stellen wij een tweeledig doel:
• Het promoten van de IVN Routes app en vooral de spe
cifieke waarde van de wandelingen daarin voor natuur
educatie voor een brede groep van belangstellenden. Con
creet: leden van IVN Oost-Achterhoek stimuleren om
wandelingen (of fietstochten) uit te zetten voor de IVN
Routes app
• Het ondersteunen van leden van IVN Oost-Achterhoek
bij het uitzetten en klaar maken voor publicatie in de IVN
Routes app. Concreet: aangeven wat er nodig is om zo’n
wandeling uit te zetten, het meelezen met ondersteunen
de informatie (tekst en foto’s) en daarover advies geven
en het helpen om de informatie in de IVN Routes app te
zetten en helpen met het juiste formaat van de route
(GPS) en de ondersteunende informatie. In de praktijk zal
dat laatste betekenen, dat wij die wandelingen in de IVN
Routes app zetten in de juiste status voor het proef wan
delen en deze later ook definitief publiceren.

IVN Oost Achterhoek
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Twee nieuwe coördinatoren
AUTEUR: ANKE EN JOHNNY HOLLINK

In juni hebben wij, Johnny en Anke Hollink, het besluit genomen te stoppen met onze activiteiten als werkgroep coör
dinatoren. Johnny heeft 10 jaar met veel plezier de werkgroep Landschapsbeheer aangestuurd met alle daarbij beho
rende werkzaamheden. Zelf ben ik in 2006 lid van de Vleermuiswerkgroep en in 2012 coördinator van deze groep ge
worden. Voor beiden mooie jaren om met de werkgroepen samen te werken. Soms gebeuren er dingen in het leven
waar jezelf geen invloed op hebt en die dan bijdragen tot het nemen van een besluit. Gelukkig hebben we beide een op
volger gevonden, waar we uiteraard erg blij mee zijn. Voor Landschapsbeheer heeft Martin Peterkamp de taken over
genomen. Wilko Poortman neemt de werkzaamheden over voor de Vleermuiswerkgroep. We hopen dat beiden dit met
even veel plezier doen als wij dat hebben gedaan. We wensen hen veel succes. In deze Gentiaan stellen zij zich voor aan
het publiek.
Johnny en ik nemen geen afscheid van het IVN, en blijven betrokken bij de afdeling Oost- Achterhoek.
AUTEUR: WILKO POORTMAN

Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Wilko Poort
man. Ik ben 57 jaren jong, vrijgezel en woonachtig in het
prachtige Grolle. In het dagelijks leven ben ik biologie do
cent op Het Assink lyceum in Neede. En dat alweer bijna
30 jaar. Was ik tot 3 jaar geleden nauw betrokken bij de
voetbalclub Grol, nu richt ik mij weer op de natuur in het
algemeen. Ik heb dit jaar met succes de interessante cur
sus natuurgids van het IVN afgerond. In het kader van een
stage lopen binnen het IVN trok de vleermuizengroep
mijn aandacht. Dit in combinatie met het natuurpark de
Kronenkamp. Ik ben blijven hangen bij vleermuizenwerk
groep en ga de werkzaamheden die Anke Hollink doet/
deed voor de werkgroep overnemen. Daarnaast ben ik me
aan het oriënteren naar een tweede leuke werkgroep. Ik
heb er zin aan en zal u ongetwijfeld een keer ontmoeten
bij een activiteit van het IVN.

AUTEUR: MARTIN PETERKAMP

Een nieuwe taak…. Voor Martin Peterkamp.
Na vele jaren binnen het onderwijs werkzaam te zijn ge
weest kreeg ik de mogelijkheid om mij op een nog grotere
hobby te mogen storten. Vrijwilligerstaken op het gebied
van de natuur.
Na het volgen van de Natuurgidsen-opleiding van het IVN
in 2013-2014 werd ik gediplomeerd IVN Natuurgids voor
onze afdeling IVN Oost-Achterhoek. Samen met anderen
mocht ik al meerdere wandelingen in de natuur begelei
den.
Ook ging ik bij de werkgroep Landschapsbeheer meehel
pen. We onderhouden onder meer het Geologisch natuur
pad op de Needse Berg en plegen jaarlijks meerdere dag
delen onderhoud op de natte heidegebieden in het Needse
Achterveld. Verder hebben we als jaarlijkse taak het bij
houden van de knotwilgen in de Gemeente Berkelland.
Eerst deed ik hier handmatig aan mee met kniptang en
takkenschaar en later, na het behalen van de verlangde
papieren, met de motor-kettingzaag.
Interesse in alles wat groeit en bloeit en ook het leren en
doorgeven van informatie hierover bracht mij ertoe om,
samen met anderen, een nieuwe Natuur Gidsen Opleiding
te begeleiden in 2016-2017.
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Ook het nieuwe Scholenproject, om weer meer jonge leer
lingen mee de natuur in te brengen en al het wonder
schone in je leefomgeving te laten ervaren was en is nog
steeds een boeiende activiteit.
Na begeleiding van weer een volgende NGO (Natuur Gid
sen Opleiding) in 2019-2020 is er nu weer een nieuwe
taak voor mij. Coördinator van de werkgroep Landschaps
beheer van het IVN Oost-Achterhoek. Een taak die vele
jaren met volle inzet door Johnny Hollink werd vervuld
heb ik sinds deze zomer van hem mogen overnemen.
Dus: Aan de slag met zomersnoei, bomen knotten en
ander natuuronderhoud. Heerlijk om samen bezig te zijn!
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Afsluiting
Natuurgidsenopleiding
AUTEUR: MARTIN PETERKAMP

21 cursisten Natuur Gidsen Opleiding studeren af met indrukwekkende afstudeer opdrachten. Allen ruim geslaagd,
proficiat.

Waarom volg je een dergelijke cursus waarbij je anderhalf
jaar, 2-wekelijks een dinsdagavond met aansluitend een
zaterdagochtend allerlei natuurzaken behandelt en
onderzoekt?
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de natuur.
Lezen erover in de krant, zien het op het Nieuws, kijken
naar natuurfilms of volgen via camera’s het nestgedrag
van allerlei vogels. Steeds meer natuurliefhebbers willen
graag weten hoe het nu zit met:
biodiversiteit – stikstofuitstoot – dierenwelzijn – balkon
beplanting – nertsenfokkerijen – exoten in Nederland –
CO2-emissie – bermbegroeiing – kringlooplandbouw –
de wolf in Nederland – klimaatverandering – enz. –
enz. – ( een kleine greep uit: Recent in het Nieuws).

Foto gemaakt tijdens stage bij de wandelingen

IVN Oost Achterhoek

Als je interesse groeit volg je t.v. programma’s of zoek je
op internet of lees je er over of….. volg je een NGO cursus.
En na 1 ½ jaar, een ervaring rijker, vele nieuwe vrienden
erbij en heel, heel veel wijzer verwonder je je nog veel
meer over alles om je heen. Zie je verbanden en neem je
heel anders – lees: veel nauwkeuriger – waar en wil je, al
het geleerde, dat ook nog graag doorgeven aan anderen.
Dat kan als natuurgids, als groeps-begeleider van oude
ren of juist jongeren. Dat kan als werker via Landschaps
beheer of als bestuurslid binnen onze vereniging. Als re
dactielid van de Gentiaan of als organisator bij onze The
ma-avonden. Of zelfs als mede-begeleider van een nieu
we NGO cursus.
Ondanks de Corona met al haar beperkingen konden we
de cursus toch volwaardig afsluiten.
Alle geslaagden nogmaals van harte gefeliciteerd namens
het begeleidingsteam en onze IVN-afdeling Oost-Achter
hoek.
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De cursisten corona-proof gefotografeerd.
In alfabetische volgorde:
Cynthia Arnoldus, Joost Beernink, Dagmar Buesink, Gerard Dolfing, Ester Goorhuis, Herman Hardenbol, Henri Harm
sen, Rianne Henkes, Freerk Hovinga, Trudy Kamp, Hélène Meens, Elles van Nieuwenhuijzen, Adéle Olthof, Ivan Oonk,
Rebecca Planteijdt, Wilko Poortman, Ineke Rood, Robert Schadd, Ditta Scharenberg, Homme Siebenga en Jan Willem
Wissink.

12

118

(advertentie)

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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De keerzijde van Corona
‘Voor de natuur een topjaar’
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

Het zijn bizarre tijden met Corona. Je wordt er wat onzeker van. Je wilt anderen niet aansteken. Hoe begroet je el
kaar? Je zegt allerlei afspraken af. Bijna al onze IVN-activiteiten hebben we tot nu toe afgeblazen. Maar voor de na
tuur is er een keerzijde. Mensen verstoorden de natuur minder. Corona heerste in voorjaar en deels zomer. En na
twee hele droge zomers viel er weer regen, nog lang niet genoeg, maar toch…

Thuis werken
Maar het belangrijkste, tenminste in ons geval, we gingen
thuis werken. Daardoor kregen we veel meer de gelegen
heid om te genieten “van al wat groeit en bloeit en ons
altijd weer boeit”, zoals Dr Fop I. Brouwer dat bij ‘Weer of
geen weer’ altijd zo mooi zei. Je bent anders veel weg voor
werk, hobby’s en sociale contacten. En áls je thuis bent
slaap je het meerendeel van de tijd. Dan mis je een hoop
van wat de natuur te bieden heeft. We werken wel achter
de pc. Maar de pauzes kun je benutten om te genieten. En
dat doen we ook!

En achterin de siertuin hebben we een duinvegetatiestukje
met zeil eronder en schraal zand laten ontstaan. Maar de
belangrijkste les met al die acties is dat de natuur tijd
nodig heeft. Zeven jaar is net zo’n periode dat je de
vruchten gaat plukken.

Heeft de tijd nodig
We wonen in het buitengebied op de grens van Vragender
en Lievelde. Achter ons huis hebben we een bosje van een
hectare. Dat zijn we toen we hier zeven jaar geleden kwa
men wonen, onder andere met hulp van de landschaps
werkgroep, direct gaan dunnen. En de natuur heeft met
de extreme droogte van 2018 dat dunnen nog eens dun
netjes overgedaan. Aan weerszijde van ons huis hebben
we bloemrijk hooiland ingezaaid. In het bos hebben we
een ‘wilgentunnel’.

Parnassia en duizendguldenkruid

Parnassia en duizendguldenkruid
Zo keken we in 2014 na drie weken of de parnassia in het
duinstukje al op kwam. Dat duurde twee jaar. Maar nu
hebben we daar dan ook zo’n 150 parnassiabloempjes, en
kele tientallen moeraswespenorchissen, duizendgulden
kruid, geelhartjes en bitterling.

Kopij
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd dat u wilt
delen met anderen, stuur dat dan uiterlijk 15 november
2020 in voor de volgende Gentiaan!
Op baldzijde 3 ziet u hoe.
Bloemrijk hooiland
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Reekalfjes
Vlindertelling
Na zo’n dertig uur frezen en zaaien vonden we, ook in
2014, dat het bloemrijk hooiland maar gelijk moest gaan
floreren. Dat viel bitter tegen! Het gras kwam weer mas
saal op. Jaarlijks voeren we nu het maaisel af. En dat heeft
resultaat. We hebben nu echt een mooi gevarieerd bloem
rijk hooiland met onder andere wede, beemdkroon, mor
genster, gele en witte margriet, anjertjes, grasklokjes,
marjolein, peen en vlasbekje. Daarnaast hebben we veel
struiken aangeplant. En het effect in de loop van die
zeven jaar is verbluffend! Wát een insecten en wát een
vlinders! We deden aan de vlindertelling mee en telden in
een kwartier 83 exemplaren en 13 soorten.
Vogelnestkastjes

Vorig jaar maakten we het al twee keer mee dat een ree
geit in ons bosje reekalfjes baarde. Door het dunnen, het
aanplanten van struiken, maar ook het spontaan uitgroei
en van gras en het ontstaan van veel dichte vlierbosjes is
het bosje heel beschut geworden en kunnen allerlei dieren
er goed schuilen. Dit jaar is het zelfs zo dat er twee maan
den lang twee reekalfjes in het bosje zaten. De moedergeit
komt dan waarschijnlijk zo’n drie maal per dag bij de
kleintjes. Meestal in de schemer. Wij hebben haar bijna
niet gezien. Op 2 juni kwam er voor het eerst één reekalfje
al piepend op me af. Ik ben de moeder niet en kon het niet
van dienst zijn. Sindsdien zagen we ze om de paar dagen,
onder andere in het schemerdonker ravottend op ons ga
zon….

Op al die insecten komen vogels af. Het nestje boeren
zwaluwen bracht dit jaar bij de eerste leg zes en bij de
tweede leg vijf gezonde jongen ter wereld. We hebben in
middels 23 nestkastjes geplaatst en een vrijblijvende tel
ling leverde 45 broedparen en 25 soorten op. En daar zit
ten de wespendief, houtsnip, wielewaal, kraanvogel,
kwartel en boomkruiper nog niet bij, omdat dat alleen
passanten zijn. Nieuwe broedvogel de afgelopen twee jaar
is de bonte vliegenvanger. Hij doet zijn naam eer aan. Wat
een capriolen haalt die uit als hij vliegen vangt!

Reekalfjes

Rectificatie
De oplettende en deskundige lezer van de Gentiaan
is het waarschijnlijk al wel opgevallen: in de vorige
uitgave (117) zijn op bladzijde 9 (Verslag 12 februari
2020) de onderschriften van de foto's verwisseld.
De bovenste foto is dus heidekartelblad en de on
derste foto is parnassia.

UW HUIS VERKOPEN ?
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs,
ook ‘s avonds en op zaterdag!

Kopij
Kopij voor het volgende nummer aanleveren voor 15 no
vember 2020.

Wilhelminastraat 7, Winterswijk
tel. 0543 - 53 18 80 www.rgomakelaars.nl

IVN Oost Achterhoek
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Corona en de twee
vakantiekampen
AUTEUR: KEES DE ROOIJ

Rust en dichtbij
In het ene kamp zijn de grote genieters van het kleine, de
tuin, een fietstocht, een wandeling, rust bij een kikker
poel, een vogel die een pruim bewerkt. Vele vogels die een
complete pruimenoogst tot moes omvormen. Voor vlin
ders een feest! Op deze tuinvakantie is het coronavirus
niet te vinden. Tuinvakanties of vakanties dicht bij huis
bieden vaak het ultieme vakantiegevoel! Rust, een vlinder
op een bloem, libellen boven het waterplasje, een vogel
die zingend zijn verenkleed toont! Vele soorten vlinders
genieten van de hete zomerzon. Zo is er de kleine ijsvo
gelvlinder die de naar onze dode essen kijkende gemeen
teambtenaar in de hoogste wolken deed komen!

sportief inclusief vanwege de vele geprogrammeerde ont
beringsreizen. Ook voor het virus is het een ideale route. .
De coronacrisis is geboren aan het worden.
Corona en de draak
Maar het virus vergezeld ook stromen waardevolle delf
stoffen en natuurproducten. Men haalt die uit alle hoeken
van de aarde en laat daarbij een spoor van vervuiling en
milieubederf achter. Als een draak ontziet de globale eco
nomie niets en niemand. Goedkope handen maken er al
dan niet overbodige attributen van, die dank zij dure re
clamecampagnes gesleten worden. Een weldaad voor de
wereldhandel. Om na gebruik een enorm afvalprobleem te
vormen. Veelal gaat dat afval naar die oorden die de
draak, consumptie-economie genoemd, van kostbaarhe
den ontdaan heeft..
Corona heeft nagenoeg de hele wereld laten stagneren. De
rust keert terug. De natuur bloeit op.
De geboden kans de economie duurzaam en klimaather
stellend te herstarten is niet omarmd. Maar tegen zeer
grote geleende bedragen moet de oude alles verslindende
draak weer geactiveerd worden.
Corona en de her-ontdekking

Kleine ijsvogelvlinder

Gezeten op het lommerrijke bankje bij de poel is het goed
om van één van de weinige overgebleven pruimen te
snoepen. Maar ik zag ook kwijnende klimbonen. Enger
lingen of woelmuizen hadden het gemunt op hun wortels.
Voor natuur en luchtkwaliteit is dit soort dichtbij-vakan
tie een weldaad
Daarentegen is dit voor de mondiale consumptie-econo
mie een slechte zaak. Ook het coronavirus komt niet aan
z’n trekken. Dat wordt ruimschoots “goed” gemaakt bij
de tweede categorie
Stress en verre oorden
Daar vindt je vakantievierders naar drukke ski-oorden in
clusief après-ski happenings. Daar kan men verhalen
kwijt over gewaagde afdalingen door vers kunstmatig be
sneeuwde pistes omdat er geen natuursneeuw meer voor
handen is. Glazen worden geheven op interessante ont
moetingen. Een eldorado voor de economie en voor het
coronavirus. Alle interessante oorden wil men beleven.
Vliegtuigen vol vakantiegangers op weg naar overbevolkte
luxe verre oorden. Liefst all-inclusive of misschien wel
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Toch is door de lock-down ook de natuur aan een her
ontdekking bezig. Natuurclubs en volkstuinen verheugen
zich in toenemende belangstelling. Tuinen beginnen weer
te bloeien met veelkleurige bloemperken, ook balkontui
nen zijn het tuinieren vaak meer dan waard. Landbouw is
aan de transitie naar circulaire duurzame landbouw bezig
en wordt door sommigen omarmd en door anderen ver
guisd. Misschien wordt die draak nog op deze wijze ver
slagen. .
Vakantie in eigen land is nu een hot item. Een ontdek
kingsreis is het voor velen. Fietsenmakerijen doen daar
door goede zaken. Spullen kopen bij de boer met mini
camping, een theehuis tijdens de fietstocht, bezoek aan
het plaatselijk museum, het ultieme vakantie gevoel. En
bij de rustpauze op een bankje trekken libelles en vlinders
de aandacht. En corona kom je hier niet zo tegen vanwege
de 1.5 m lokale economie. Maar hoog tegen de blauwe
lucht vertellen de vervliegende vliegtuigstrepen een ander
verhaal
Teruggekeerd naar het bankje wordt ik door het kraaien
gekras teruggeworpen naar de werkelijkheid waar de pro
vincie een complete oude verkeerslaan -gesubsidieerd- 
naar de verbrandingsoven verwijst. Om plaats te maken
voor een strook asfalt. Wegverbreding is het doel.
Appen en racen op de korte brede stukjes N315 komen
binnen bereik. Geen boom die het ziet, want ze zijn niet
meer.
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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 Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161 HE te Neede.
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. Verkiezing nieuw bestuurslid Angela Tiggeloven.
11. 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.
12. Rondvraag.
13. 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

Zondag 18 oktober 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Door de heideontginningen, nieuwe scholten
stijl en paddenstoelen.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Winterswijk-Ratum, kruising Veldboomweg/
Moezebrinkweg bij ANWB-paddenstoel 72616-001.

Zaterdag 5 september 2020 KNNV/IVN Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Inventariseren en determineren.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Aanvang: 13.00 uur.
Start: Parkeerterrein achter NS-station Lievelde.

Zondag 8 november 2020 IVN NMA
Wandeling rondom Kasteel Ruurlo.
Start: 14.00 uur.
Startplaats: Parkeerplaats van Huize Ruurlo, Stapeldijk 1,
Ruurlo.

Woensdag 9 september 2020 IVN/KNNV OostAchterhoek
Thema-avond: Paddenstoelen.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winters
wijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).

Woensdag 11 november 2020 IVN/KNNV OostAchterhoek
Thema-avond: Nieuwe natuur op de Vennebulten.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: 't Romienendal, Aladnaweg 3, 7122 RN Aalten.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).

Zaterdag 12 september 2020 KNNV Oost-Achterhoek
Plantenexcursie: Vennebulten en Aaltense Goor.
Minimaal 2 dagen van tevoren aanmelden.
Aanvang: 13.30 uur.
Startplaats: De Storm Haitsma Mulierweg Winterswijken
de Radstake Varsseveld.
Zondag 13 september 2020 IVN NMA
Wandeling Landgoed Ampsen.
Start: 14.00 uur.
Startplaats: Bij de Exelse molen, Oude Lochemseweg 4,
7245 VJ Laren.
Zondag 27 september 2020 KNNV/IVN Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Hoogveen.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Aanvang: 13.00 uur.
Start: Winterswijk Wooldseveen, Hoek Kuipersweg/Hij
inkhoekweg.
Zaterdag 3 oktober 2020 KNNV Oost-Achterhoek
Paddenstoelenexcursie Loohuisbos.
Minimaal 2 dagen van tevoren aanmelden.
Aanvang: 14.00 uur.
Startplaats: De Storm Haitsma Mulierweg Winterswijken
de Radstake Varsseveld.

Zondag 15 november 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Wandeling: Het altijd prachtige Winterswijk.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Winterswijk-Woold, Gosselinkweg 14, 7108 BP
Winterswijk.
Woensdag 9 december 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Geologie van de Achterhoek.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winters
wijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
Zondag 13 december 2020 IVN NMA
Wandeling: Het Groote Veld / Kienveen / Velhorst.
Start: 14.00 uur.
Startplaats: Parkeerplaats langs de N346 bij hm paal 10.0
aan de weg Lochem - Zutphen.
Zondag 20 december 2020 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Winterwandeling Groenlo.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: parkeerplaats voetbalvelden, Elshofweg 71,
7141 DH Groenlo. Zie IVN-borden.

Corona

Zondag 11 oktober 2020 IVN NMA
Paddenstoelen zoeken tegenover landgoed Verwolde bij
Laren.
Start: 14.00 uur.
Startplaats: Kruising Jonker Emilelaan / Markelose weg.

Alle activiteiten onder voorbehoud vanwege de co
rona-maatregelen. Kijk dus in ieder geval op de
hieronder vermelde websites of de activiteiten
daadwerkelijk doorgaan.

Woensdag 14 oktober 2020 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Korstmossen.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161
HE Neede.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).

Zie ook de actuele agen
da's op:

IVN Oost Achterhoek

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.

