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Colofon
Voorwoord
Wat gingen we in 2020 voortvarend van start: een volle agenda met mooie
activiteiten, waaronder prachtige wandelingen, thema-avonden met goede
sprekers en een volle agenda voor de werkgroep Landschapsbeheer. Zo
waren de eerste activiteiten veelbelovend voor het verdere jaar, aan be
langstelling ontbrak het niet!
Ook de Nieuwjaarsreceptie, die in januari plaatsvond in het filter van Na
tuurpark De Kronenkamp werd goed bezocht. Maar ja, het leven is wat er
gebeurt, terwijl je andere plannen hebt gemaakt. Helaas werden al deze
plannen door de uitbraak van het corona-virus doorkruist. De maatregelen
en lockdown, die volgde in maart, zette het hele land, dus ook onze IVNafdeling helemaal stil. Bestuursvergaderingen vonden geen doorgang ( wel
werden noodzakelijke bespreekpunten per mail gecommuniceerd) en de
ALV (algemene ledenvergadering) werd tot een later tijdstip uitgesteld.
Na een versoepeling van de maatregelen in mei durfden we voorzichtig
weer wat activiteiten op te starten. Een enkele wandeling, een thema-
avond en wat vleermuis-excursies vonden na inschrijving van het maxi
male aantal deelnemers plaats. Helaas was deze opstart van korte duur en
zagen we ons als IVN-afdeling genoodzaakt de activiteiten opnieuw stop te
zetten. Zowel de thema-avonden als de wandelingen schuiven nu door
naar 2021. Wel vond in september de uitgestelde ALV plaats. Het bestuur
heeft besloten om ook in 2021 de ALV in september op de agenda te plaat
sen.
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Heel fijn dat we in deze tijd van weinig contacten een
nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Angela Tichel
oven uit Winterswijk komt ons bestuur versterken, waar
we uiteraard heel blij mee zijn. Tijdens de ALV heeft ze al
kort kennis gemaakt met enkele IVN-leden en het be
stuur. In een latere uitgave van de Gentiaan zal Angela
zich voorstellen aan de leden.
Ondanks dat alles anders is dit jaar, mochten we genieten
van een top–zomer, waarin we volop konden recreëren in
onze prachtige omgeving en de schoonheid van de natuur!
Wandelen, fietsen of genieten in eigen tuin: overal was
het prima om te zijn.
Onze IVN-afdeling werd dit jaar ook uitgenodigd door de
Gemeente Berkelland om mee te denken over de toeristi
sche kansen in Neede. Ondernemers, de Kronenkamp, de
VVV en vele andere belanghebbenden kregen hiervoor een
uitnodiging. Het IVN werd voornamelijk gevraagd mee te
denken in de herontwikkeling van het Geologisch Natuur
pad op de Needse Berg. Een omgeving waar we ons be
trokken bij voelen door de vele wandelingen en excursies
die onze gidsen er verzorgen. Ook de werkgroep Land
schapsbeheer pleegt enkele keren per jaar het onderhoud
in dit gebied. Na veldonderzoek in het gebied met een af
vaardiging van de gemeente is inmiddels een werkgroep
van leden van het IVN aan de slag gegaan om een voorstel
te kunnen doen voor het vernieuwen van het Geologisch
Natuurpad. We hopen dit eind 2020 afgerond te hebben,
met de intentie dat de nieuwe route voor het vakantiesei
zoen van 2021 klaar is.

De decembermaand is inmiddels aangebroken. De zon
staat dan veel te ver weg om ons te verwarmen. Als je dan
buiten bent moet je zelf voor de beweging zorgen om je
warm te houden. Alleen het weer verandert, verder lijkt
alles in de natuur stil te staan. Maar niets is minder waar.
Geniet van de kleine momenten die de natuur je brengt.
De vele vogels, die je tuin aandoen, op zoek naar het zaad
in uitgebloeide planten. De eekhoorn, die de voedertafel
ontdekt, waar vast iets te halen valt. Geniet van de win
tergroene struiken, de bessen, de eerste knoppen die in de
kerstrozen verschijnen. En verlang je naar meer licht,
steek de kaarsen aan. En geniet zoveel mogelijk van deze
maand. Want er is geen maand waarin zoveel oeroude
feestdagen en tradities zijn bewaard als in december!
Het bestuur wenst jullie allen, ondanks de beperkende
maatregelen, een fijne en warme decembermaand toe.
• Anke Hollink

Van de redactie
Ondamks een gebrek aan activiteiten vanwege de coro
na-maatregelen is er dankzij de inbreng van vele natuur
liefhebbers toch een goed gevulde Gentiaan van de per
sen gerold. Veel lees- en kijkplezier gewenst.

In Memoriam
José Hartman-Holkenberg
Na een lange periode, met een afwisseling tussen hoop en slechte berichten, overleed op 29 augustus José HartmanHolkenborg.
José was jaren actief bij onze IVN-afdeling, onder andere als natuurgids tijdens wandelingen.
Ook was ze nauw betrokken bij de afdeling jeugd, waarin ze samen met de overige vrijwilligers mooie activiteiten on
dernam met de kinderen uit deze groep.
Het insectenhotel in de Kruidenhof te Mallum is hier een mooi voorbeeld van.
Het IVN Oost Achterhoek wenst Jan en de kinderen/kleinkinderen sterkte met het verlies van José.

Herman Hietbrink
Op 25 oktober overleed Herman Hietbrink, actief medewerker van de werkgroep Landschapsbeheer. Hij werd 72 jaar.
Herman was een betrokken medewerker, die altijd zorgde voor een vrolijke noot binnen de groep.
Helaas werd hij getroffen door een herseninfarct en een langdurig revalidatietraject leverde weinig verbeteringen op.
We verliezen met het overlijden van Herman een trouwe en actieve medewerker.
Mariken, kinderen en kleinkinderen, we wensen jullie sterkte met het verlies van Herman namens het IVN Oost-Ach
terhoek.
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Weerpraatje over het jaar 2020
AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

We naderen het einde van het jaar 2020 en er is veel gebeurd dit jaar. Vooral door de corona , maar ook met het weer.
Er is niets meer normaal. Even een paar korte stukjes hierover.
NORMAAL

VEEL REGEN

Wat is nog normaal dit jaar? Sinds de uitbraak van het co
ronavirus lijkt niets meer normaal. Ook het weer is al lan
gere tijd niet normaal. “Extreem is het nieuwe normaal”
aldus weerman Jan Visser, bekend weerman die woont in
Noord Holland. Ook bekend in dagelijks weerpraatje voor
RADIO NL. En hij heeft gelijk. Er worden aan de lopende
band weerrecords gebroken op het gebied van droogte,
neerslag, zonneschijn en natuurlijk temperaturen. Voor
beeld is de extreme droogte van de afgelopen 3 jaren in de
Achterhoek en Twente. Maar ook in het buitenland. In
Australië was de droogte de afgelopen jaren nog veel
erger, met afschuwelijke bosbranden tot gevolg. Dat we
vorig jaar de 40 graden overschreden : NIET NORMAAL.
En zo kan ik nog wel een tijdje door gaan zegt Frank van
der Laan van blad “”het WEER magazine””.

Ja, hoe kan dat nu? Dit jaar viel er niet veel regen. Alleen
op 1 dag viel er veel regen: op zondag 14 juni. Deze dag
was lokaal in Nederland een kletsnatte dag. Hier in Neede
viel nog 47 mm. Op de natste plaatsen viel er volgens de
neerslagradar 140 mm. Dat is 14 emmers van 10 liter op
een vierkante meter. De hoogste meting hier was op stati
on MEDDO met 112,7 mm. Hoe kan dit zo gebeuren? Die
dag verplaatsten de buien zich heel langzaam en daardoor
waren de lokale verschillen enorm. Maar het aantal
plensbuien waarbij in één keer 30 tot 40 mm valt neemt
wel duidelijk toe. Er zal vaker een toename zijn van extre
me droogte en hitte afgewisseld door zware buien. De ene
maand zal droog zijn en de volgende maand zal kletsnat
zijn. Hier moeten we nog aan wennen zegt ook weerman
Jan Visser. Net zoals we moeten wennen aan het ander
halve graad warmer en de anderhalve meter afstand door
de corona.

Het KNMI – klimaatonderzoek heeft overigens uitgewe
zen dat de kans op een extreme hittegolf zoals we vorig
jaar hadden met de bekende temperaturen boven de 40
graden, slechts 1 à 2 procent is in Nederland. Het was dus
een extreme gebeurtenis en gelukkig (nog) niet normaal.
We zijn met z’n allen op zoek naar het nieuwe normaal.
En voor wat betreft het weer is het nieuwe normaal voor
al: warmer en extremer. Die trend zal zich voorlopig
voortzetten is de verwachting.
Bron: het Weer magazine.

NIEUWE WEERMAN
Ja er is een nieuwe weerman bij gekomen, en die komt uit
de Achterhoek. Het is : JORDI HUURNE
Hij is te zien op het weerbericht van SBS6 . Hij is een ge
dreven iemand, hij kan vol passie over het weer vertellen.
Eerst woonde hij bij zijn ouders in Ruurlo, nu in Wage
ningen. Zijn eigen gemaakte weerstation staat in een wei
land in Ruurlo, met een eigen gebouwde 10 meter hoge
mast om de windsnelheid en richting te meten. Zijn 1e
weer-presentatie was op zondag 15 november 2020. Ik
heb hem gefeliciteerd en gevraagd “kun je hier ons in
oosten van het land ook op de kaart zetten?”“.Ja zeker”
zegt hij. Na Beltrum volgt Ruurlo en dan Borculo en daar
na volgt Neede enz. In de Tubantia van 18 november staat
zijn hele verhaal. Maar ook in Achterhoek Nieuws van Ei
bergen – Neede. Hij zegt ook “ik wil geen weerman zijn
die alleen naar de Randstad kijkt”.
DROOGTE in de ACHTERHOEK

Aardbeienplant in november

Aardbeienplant in november 2020
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Nu al voor het 3e jaar op rij droogte hier in de Achterhoek.
Met dit verhaal haal ik weer een stukje uit het Weer ma
gazine. Redactielid Henk-Jan van der Veen loopt samen
met boswachter Dirk van den Brink door het landgoed
Slangenburg. Ze kijken naar de gevolgen van de droogte.
De laanbomen staan er slecht bij. Eiken en beuken dragen
minder blad waardoor je dwars door het bladerdak naar
de lucht kijkt. Zo zie je ook grote hoeveelheden vergeeld
en dor blad op de grond, dit doet je eerder denken aan de
herfst dan aan de zomer. Van den Brink werkt al bijna 30
jaar in dit gebied en noemt de situatie uniek en zorgelijk.
Drie achtereenvolgende droge jaren maakte hij nog niet
eerder mee.
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Dicht bij het kasteel liggen 2 vijvers die al voor de derde
keer droog liggen. Normaal ligt er een waterkolom in van
anderhalve meter. Ze nemen de oprijlaan naar het kasteel
en slaan rechtsaf richting parkeerplaats. Vlak daarachter
ligt de Slinge, een riviertje dat door de Achterhoek
stroomt. De bedding staat al wekenlang leeg, zeg maar
droog. Ze reizen verder naar Vasseveld, daar kruist de
Slinge de provinciale weg, alleen is het riviertje niet meer
dan een droge bedding. Ze zien verder dat tussen Varsse
veld en Winterswijk de meeste weilanden geel zijn ver
kleurd. Verder ziet het kleinschalig landschap er nog goed
uit. In de Boven-Slinge staat in ieder geval nog iets van
water.
Verder zien ze in het Stelkampsveld, dat ligt tussen Bar
chem en Borculo, dat door de verdroging de klokjesgenti
aan en de parnassia kleiner zijn gebleven en later bloeien
dan normaal. Bijzonder in dit gebied is dat het kalkrijk
water is dat uit de ondergrond naar boven komt en zich
mengt met het zuurdere regenwater. Door de geringe op
pervlakte is het Stelkampsveld gevoelig voor verdroging.
Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel stel
de onlangs dat de Achterhoek afstevent op een klimaat
dat vergelijkbaar is met Zuid-Frankrijk. (bron het WEER
magazine).

Foto: Tonny Morsink

ZOMER – WINTERTIJD

Wanner wordt het eens één tijd in het jaar. Steeds maar
weer 2 x wisselen met de uren in het jaar. Eind oktober is
het weer de normale tijd van het jaar, ook wel wintertijd
genoemd. Mijn mening is laten we één tijd in het hele jaar
aanhouden. Of de zomertijd of de wintertijd.
Een terugblik. 1916, was het eerste jaar waarin in Neder
land zomer– wintertijd werd toegepast, een idee van de
TERUGBLIK 2020
Duitsers. In 1977 gebeurde dit opnieuw, vanwege de olie
crisis. Eind maart 2021 gaat de zomertijd weer in. De lan
Lente 2020: Vrij zacht , zeer droog en record zonnig. Zon den in Europa moeten het samen eens worden over één
nigste voorjaar sinds het begin van de metingen.
tijd. Dat kan nog lang duren (jaren).
Zomer 2020: Zeer warm, zeer zonnig en de normale hoe
veelheid neerslag. Dit is landelijk en geldt niet voor het
SNEEUW
oosten.
Herfst 2020: Is nog niet voorbij, tot nu toe geen opmerke Nu de winter voor de deur staat hoop ik toch dat er deze
lijk weer, lijkt normaal te verlopen, dat kan dus ook.
winter sneeuw gaat vallen. Opmerkelijk dat er vorig jaar
Winter 2020: Gaat pas op 1 december beginnen,us nog
2019 geen vlok is gevallen. Vroeger toen we schaatsten op
niets over te vertellen.
het ijs, dat is al lang geleden, mocht er eigenlijk geen
sneeuw vallen. Viel het wel, dan was er een sneeuwveger
op het ijs om de banen schoon te houden. Deze man werd
met eerbied behandeld. De man kreeg dan een paar cen
Opmerkelijk is dat er de hele maand oktober een ganzen ten. Ja dat was vroeger. Hopelijk valt er deze winter wel
trek is geweest. Zelfs in de nachten gaat het gekakel door. sneeuw.
Als ze laag vliegen betekent het dat ze een nieuwe plek
zoeken om te fourneren. Vliegen ze heel hoog, meestal in WEERSPREUK
een mooie V-vorm, dan zijn ze op doorreis naar het zui
den. Ik vind het zelf altijd mooi om zien. Maar er blijven
Eindig met een weerspreuk: Zo hoog in de winter de
er heel veel overwinteren in Nederland, goed klimaat hier. sneeuw, zo hoog in de zomer het gras.
De weilanden van de boeren worden snel kaal gevreten,
om het zo maar te zeggend en die zijn daar niet blij mee.
Het aantal ganzen dat hier verblijft in najaar en de winter
ligt tussen de twee en twee en half MILJOEN. Verdeeld
over de verschillende ganzensoorten ziet dat er als volgt
uit:
Kolgans: Tussen 700.00 en 800.000.
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd dat u wilt
Grauwe gans: Tussen 600.00 en 700.000.
delen met anderen, stuur dat dan uiterlijk 15 maart 2021
Brandgans: 750.000.
in voor de volgende Gentiaan.
Nijlgans: 100.000.
Op bladzijde 3 ziet u hoe.
Canadese gans : 100.000
Rotgans: 65.000. ( bron Noaber-Herfst 2020).
GANZENTREK

Kopij
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De eekhoorn (Sciurus vulgaris)
AUTEUR: ELS VAN DIJK

De gewone eekhoorn, oftewel de rode eekhoorn, misschien is het u wel eens opgevallen: je kunt ze in heel veel ver
schillende kleuren aantreffen. Van rood tot bruin tot zelfs een bijna zwarte vacht. Hoezo ‘rode’ eekhoorn?
Een eekhoorn kan de zaden van wel 100 dennenappels
verorberen en ook een jonge vogel gaat er soms wel in.
Het houdt geen winterslaap, maar wel een soort winter
rust. In de herfst wordt begonnen met het aanleggen van
een wintervoorraad, op verschillende plekken.
Niet alle plekken waar voedsel verstopt wordt worden te
ruggevonden, zodat het dier onbedoeld zorgt voor ver
spreiding van zaden.
Het kan 3 tot 7 jaar oud worden. Vijanden zijn: marter,
wezel, hermelijn en roofvogels. Maar ook honden en kat
ten jagen wel eens op eekhoorns.
Onze hond mag ook graag achter eekhoorns aanzitten.

Rode eekhoorn

Wat ik niet wist was dat de vacht van het dier met het
ouder worden steeds grijsachtiger van kleur wordt.
De eekhoorn heeft een elegante manier van voortbewegen
en door de pluimpjes op de oren ziet het er lief uit. Een
hoge aaibaarheidsfactor zullen we maar zeggen.
Het is een dagdier, dus overdag actief. De grootste kans
om het dier te zien is vlak na zonsopkomst en vlak na
zonsondergang.
In de winter worden de pluimstaartjes op de oren wat
langer, waarom is mij niet bekend.
De grote pluimstaart dient als roer bij het springen, de
sprong is op die manier beter te sturen.
Maar de staart dient niet alleen als ‘roer’, maar ook als ‘
paraplu’ bij regen, geeft schaduw bij felle zon en als ‘de
ken’ tijdens de koude nachten. Handig!
De eekhoorn behoort tot de familie van de knaagdieren en
is een omnivoor, oftewel ‘alleseter’.
De voeding bestaat uit zaden van de spar en de den, ha
zelnoten, walnoten, knoppen en paddenstoelen. Ook
schors van de boom en aarde voor de broodnodige mine
ralen wordt soms gegeten.

Nest van een eekhoorn

IVN Oost Achterhoek

Eekhoorn in naaldboom

Op de vlucht voor zo’n vijand schiet het pijlsnel de boom
in, spiraalsgewijs omhoog, waardoor dit lijkt op verstop
pertje spelen.
De eekhoorn komt het meeste voor in bossen waar veel
naaldbomen voorkomen. Maar ook in parken en in ge
deelten van de stad waar veel groen en bomen staan, zul
len we deze dieren kunnen zien. Ze bouwen het liefst een
nest in de boom op een dikke tak tegen de stam aan, zo’n
7 m vanaf de grond.
Ook oude spechtenholen worden soms geschikt gemaakt
door de binnenkant van de holte te bekleden met zacht
nestmateriaal.
Moeder eekhoorn werpt meestal zo’n 3 jongen, vader
eekhoorn houdt zich niet bezig met de verzorging en de
opvoeding van de jongen.
Een jonge eekhoorn moet op een leeftijd van 3 maanden al
zelfstandig zijn waardoor dood door verkeer of verhonge
ring op die leeftijd een groot risico is.
Want het zijn vooral de jonge dieren die slachtoffer wor
den in het verkeer, een aanrijding is niet altijd te voorko
men (en hier kan ik jammer genoeg zelf ook over mee
praten…).
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Waarom toch zo veel
vleermuiskasten in Groenlo?
AUTEURS: WILKO POORTMAN & KEVIN COLLINS

Het jaar 2020 was niet een jaar boordevol met excursies voor de vleermuiswerkgroep. Wij hebben gelukkig nog wel
enige campings kunnen bezoeken waar wij vele campinggasten hebben kunnen vermaken met een interessante, leer
zame avond. Hierbij hebben wij onze gevleugelde vrienden kunnen zien vliegen. Zij hielden zich geregeld niet aan de
1,5 meter afstand, in tegenstelling tot de mens en bleven op deze avonden zeker niet binnen.
Maar echt druk waren wij hier niet mee. Dus wat ga je
doen als gidsen bij elkaar: Brainstormen en nieuwe plan
nen smeden. En één van deze plannen zal hier uitgelegd
worden!
Inspiratie hebben wij opgedaan via Facebook door een
idee over te nemen en dat in een Grols jasje te stoppen.
Het idee is om (hoofdzakelijk) in de wintermaanden
vleermuiskasten te gaan inventariseren op vleermuisbe
wegingen. Twee á drie keer per maand willen wij de be
zetting monitoren van kasten om te zien hoeveel activiteit
er werkelijk is. Uit steeds meer waarnemingen blijkt dat
vleermuizen in de winter af en toe actief kunnen zijn en
erop uit gaan en ergens anders belanden. In theorie is dat
leuk, maar dat willen wij zelf meemaken.

In Groenlo hebben wij twee geïnteresseerde ondernemers
gevonden die de kasten wilden aanschaffen en op of
dichtbij hun terrein wilden ophangen. Op dit moment
(november 2020) hebben wij bij de Brouwersnös 5 kasten
hangen, en op bungalowpark Marveld hangen inmiddels
20 kasten. De kasten zijn grotendeels duidelijk in het
zicht gehangen, dit omdat wij er volgend jaar excursies
willen houden en dan is zichtbaarheid wenselijk als je er
met groepen van ongeveer 20 mensen voor wilt staan.
Grotendeels is hierbij het sleutelwoord aangezien er ook
andere meer verstopt zijn. We zullen eens kijken waar de
voorkeur van de vleermuizen ligt.
Andere voorkeuren die wij willen uitzoeken is aan welke
kant van de boom de vleermuizen het liefst hangen, de
kasten hangen dan ook naar alle windrichtingen. Ook

hebben wij variatie in de hoogte, het type boom waaraan
de kast hangt en of het veel of weinig beschut hangt.
Kortom, genoeg te monitoren de komende maanden.
De kasten zijn in oktober opgehangen en tot op heden
hebben wij geen activiteit weten te bespeuren, tot onze
spijt. Maar ja, november is tot nu een warme maand ge
weest, dus van een winter kunnen wij nog niet spreken.
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Thema-avond IVN/KNNV op
woensdag 9 september 2020
AUTEUR: LIES JACOBS

Na een gedwongen stop van een half jaar kunnen we bij het begin van het herfstseizoen weer een thema-avond hou
den. In de Zonnebrinkkerk is Klaske ten Grotenhuis vanavond onze gastdocent. Samen met haar man Herman maakt
ze sinds 2008 deel uit van de Paddenstoelenwerkgroep ZuidOost Veluwe en het IVN Zutphen. Ze geven cursussen en le
zingen en begeleiden excursies, vooral als het thema “Paddenstoelen “actueel is. Ze doen dit met veel plezier.

De paddenstoelenwereld is fascinerend: een juiste mix
van voedsel, vocht, temperatuur en soms nachtvorst zorgt
voor het plotselinge verschijnen van paddenstoelen. Pad
denstoelen zijn de vruchtlichamen van het mycelium, het
ondergrondse, met het blote oog niet zichtbare draden
web. De herfst is topseizoen voor de paddenstoelenlief
hebber, maar niet alle paddenstoelen laten zich jaarlijks
zien. Zolang het mycelium er is, kunnen ze ook na jaren
van afwezigheid, opeens weer opduiken.
In Nederland genieten we vooral van de vele kleuren en
vormen van de ongeveer 5000 hier voorkomende soorten.
In Frankrijk, Zwitserland en in Oost- Europa is er ook een
traditie van paddenstoelen zoeken voor culinaire doelein
den. Behalve dat sommige paddenstoelen smakelijk zijn,
leveren ze eiwitten en mineralen. Voor het verzamelen
van eetbare paddenstoelen, zoals cantharellen, eekhoorn
tjesbrood en zeker de wat onbekendere soorten is echter
veel kennis nodig. Daarbij komt dat sommige soorten al
leen in het beginstadium eetbaar zijn (sponszwam, grote
parasolzwam) of een speciale behandeling vragen bij de
bereiding (biefstukzwam).
Ecologisch gezien is het echter beter om ze te laten staan.

Aardster
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Beekmijtertje

Wat een kleuren, wat een vormen! Wel een honderdtal
opnames laat Klaske ons zien, met bij ieder soort een
achtergrondverhaal, een wetenswaardigheid. De kleuren
van de peenrode melkzwam, de oranje druppelzwam,
debBlauwe kaaszwam, de groene knolamaniet, de paarse
schijnridder, de goudhoed, de vermiljoenhoutzwam.
De paddenstoelen met een typerende geur: het odeur
zwammetje,de bruine anijszwam,de stinkzwammen met
hun aasgeur, de inktviszwam ( een exoot uit Australië)
met zijn vislucht.
Wonderlijke namen hebben ze soms: eikhaas (parasiteert
op de wortels van de eik), gekraagde aardster, elfen
schelpje, heksenboter (een gele slijmzwam).
Paddenstoelen worden vaak ingedeeld naar hun functie:
de saprofyten verteren het dode hout (de vuilnismannen,
opruimers), de parasieten tasten de boom aan (de vijan
den) en de mycorrhiza leven in symbiose met hun gast
heer (de vrienden). Er zijn paddenstoelen die zowel para
siet als saprofiet zijn.
Onder de opruimers vallen bijv. aardsterren, nestzwam
metjes, houtzwammen, het mestkaalkopje en het beek
mijtertje.
Onder de parasieten treffen we de honingzwammen en de
dennenvoetzwam aan. Ze zijn ” rhizomorph”, d.w.z. dat
ze door de cambriumlaag van de boom heen groeien en
uiteindelijk de boom ten gronde richten.
De mycorrhizum soorten (de symbionten) leven in har
monie met boomwortels, ze halen mineralen uit de
bodem voor de boom, van de boomwortel krijgen ze sui
kers terug. Bekende samenwerkingen zijn die tussen berk
en vliegenzwam. Alle russula’s zijn symbionten.
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Alhoewel we paddenstoelen bijna overal aantreffen, heeft
toch iedere soort een voorkeur. En soms luistert dat erg
nauw; zo leeft de kostgangersboleet als parasiet op de
aardappelboleet en de oliebolzwam, ook wel koffievuur
tjeszwam genoemd, verschijnt op brandplekken. Na 2 jaar
is ie weer weg. Entomophthora (klapkonten) parasiteren
op insecten en tasten hun hersens aan.
Heel bijzondere vondsten van Klaske waren de eierzakjes,
de wijnrode ringboleet (de eerste in Nederland!) en de vi
ooltjeswasplaat.
We kunnen terugzien op een interessante avond, die ons
aan het begin van seizoen vast en zeker inspireerde om de
herfstbossen in te trekken en eens even stil te staan bij al
dit moois.

Nestzwammetje
Dennenvoetzwam
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Huiszwaluw en vleermuis
AUTEUR: ANKE HOLLINK

Hoe de vleermuis is ontstaan.
Duizenden jaren geleden was de huiszwaluw een zwarte vogel die in de schoorstenen van de huizen leefde. Het is be
kend dat de vogel veel muggen vangt, wat hem geliefd maakt bij de mensen. Heel wat minder bekend is het feit dat de
huiszwaluw letterlijk aan de wieg van de vleermuizen heeft gestaan. De vleermuizen zijn ontstaan doordat de duivel
misbruik heeft gemaakt van de goedheid van de zwaluw. Lees dit oude Franse sprookje………………….

Huiszwaluw

Op een zomeravond zat een zwaluwvrouw verdrietig te broeden op haar eieren, toen een muisje zijn kop door de
opening van het nest stak. ”Zwaluwmoeder, ik ben doodsbang, mag ik me vannacht in Uw nest verstoppen?”
smeekte de muis. ”De katten staan onder het dak te wachten om me op te peuzelen als avondmaal”.
“Lieve muis, je komt als geroepen”, antwoordde de zwaluw. “Mijn man is niet thuis gekomen van de muggen
jachten ik vrees het ergste. Ik heb honger en moet nu zelf op muggenjacht gaan. Als jij je nu enkele dagen ver
stopt in mijn nest wil jij dan mijn eieren warm houden? Voor jou zal ik de heerlijkste zaden meenemen". Dat
vond de muis een fantastisch aanbod. Gratis eten, veilig in een nest luieren en alleen maar de eieren warm hou
den, wat wilde hij nog meer. En zo kwam de moederzwaluw weer op krachten en ze had nog gezelschap ook. Na
een paar dagen was de muis plotseling verdwenen. Toen niet lang daarna de eieren uitkwamen, bleek al snel dat
het geen gewone zwaluwen waren: ze waren bedekt met haren! De moeder snelde ontdaan naar haar soortgeno
ten en riep vertwijfeld uit: ”er zijn vier monsters uit mijn eieren gekropen. Die muis moet de duivel geweest
zijn”. De zwaluwkoningin kwam hoogst persoonlijk kijken en wist niet wat ze zag. De kleintjes hadden niet al
leen haren in plaats van pluisveertjes, maar ook kleine priemoortjes, een spits snuitje met snorharen en tandjes
in plaats van een snavel. Het leken wel muizen met vleugels!
“Deze duivelse misbaksels mogen geen huiszwaluw heten,” zei de zwaluwkoningin. “Ik veroordeel jullie tot een
leven in het donker, zodat niemand jullie te zien krijgt. Als ik overdag ooit één van jullie onder ogen krijg, zal ik
die persoonlijk doden,” siste ze de vier diertjes toe'', ”niemand mag ook maar denken dat jullie familie van ons,
sierlijke zwaluwen, kunnen zijn". De koningin verbood de huiszwaluwen voortaan in de schoorstenen te leven,
want daar konden muizen in klimmen. In het vervolg zouden ze hun nesten onder de dakranden bouwen, tegen
een rechte muur geplakt, zodat geen muis er ooit in zou kunnen klimmen. Vanaf die tijd leven huiszwaluwen en
vleermuizen totaal gescheiden van elkaar. De vleermuizen vliegen zodra de nacht zich aankondigt en de huis
zwaluwen bouwen hun mooie nesten onder dakgoten. En er is nog iets veranderd: doordat de huiszwaluwen niet
meer zwart werden in de schoorsteen zijn in de loop der tijd hun beroete veren schoon geregend en blijken ze
een prachtig blauwzwart bovenkleed te hebben met een stralend witte onderkant en een wit snuitje.

IVN Oost Achterhoek
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Uit het boek “waarom de koolmees een stropdas
draagt” uitgegeven door de KNNV.
Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren. In Ne
derland leven alleen de insecteneters, ze eten veel mug
gen, nachtvlinders en motjes. Door het vrijwel ontbreken
van vliegende insecten in de winter houden ze een win
terslaap, meestal in grotten, bunkers en holle bomen, of
trekken weg naar warmere oorden. Ze zijn erg gevoelig
voor verstoring en planten zich langzaam voort. Vleer
muizen jagen ’s nachts en slapen overdag.
De huiszwaluw is een veel voorkomende vogel op het
platteland in heel Europa. Hij is te herkennen aan de
witte onderkant en de witte strook laag op de rug, de
stuit. De vrij korte staart is iets gespleten, terwijl die van
de boeren zwaluw juist heel lang en gespleten is. De huis
zwaluw leeft in de nabijheid van water(muggen). Alleen
om nestmateriaal te verzamelen komen de vogels naar
de grond, waar ze uit plassen modder verzamelen. Daar
mee wordt een nest gemetseld dat aan een muur zit
vastgeplakt. Vaak broeden ze in groepen.Ze overwinteren
diep in Afrika.

Meer weten over vleermuizen?
In de ontmoetingsruimte van Natuurpark de Kronenkamp
is een expositie ingericht waar veel informatie te zien en
te lezen is over het bijzondere en mysterieuze leven van
de vleermuis. Deze expositie is een initiatief van de Stich
ting vleermuizendorp Neede en de vleermuisgidsen van
het IVN Oost-Achterhoek. Het park is toegankelijk voor
het publiek.
Voor de actuele openingstijden van het filter is het zinvol
de site van de Kronenkamp te bezoeken: www.kronen
kamp.nl (in verband met de corona maatregelen kan het
ontmoetingscentrum gesloten zijn).

Hoe heet deze
zwam?
AUTEUR: ROELIEN BERLOTH

Deze zwam van zo'n 15 cm in doorsnee vond ik bij Die
penheim in de buurt van de Goorseweg. De zwam voelde
stevig aan, deed me aan geweikoraal denken. Er vlakbij
een kleiner exemplaar.
Hoe heet -ie?

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
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(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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Natuurfeest op natuurpark De
Kronenkamp
AUTEUR: ANKE HOLLINK

Zeer geslaagd Natuurfeest op natuurpark De Kronenkamp.
Zondag 6 september vond op de Kronenkamp Fete de la Nature, het natuurfeest voor kinderen plaats, waar veel viel te
beleven en te verwonderen. Het weer was fantastisch en het feest kon in zijn geheel buiten plaatsvinden.
De workshop braakballen pluizen was een enorm succes,
er waren kinderen speciaal voor deze activiteit gekomen.
Geconcentreerd plozen ze de botjes uit de braakballen, om
vervolgens aan de hand van een zoekkaart de gevonden
muizen te determineren. Heel veel veld- en spitsmuizen
zijn er gevonden.
Had je trek na al deze bezigheden, dan mocht je bij de
scouting een broodje bakken boven het vuurtje. Broodjes,
ranja, vleermuiskoekjes, in alles was voorzien, met dank
aan de plaatselijke sponsoren.

Kom naar ons natuurfeest
Fête de la Nature nodigt ook dit jaar iedereen uit om samen de natuur te vieren.
Kom je ook?

Wat:
Wanneer:
Tijd:
Waar:

Vanaf 2020 wordt Fête de la Nature geïnitieerd door IVN Natuureducatie en
ondersteund door vele andere groene organisaties. www.fetedelanature.nl

Er waren veel activiteiten waaraan de kinderen konden
deelnemen, dus er was veel te beleven. Iedere workshop
kreeg volop belangstelling en soms was het moeilijk kie
zen uit het mooie aanbod. Esther ging mandala’s stippen
op platte stenen volgens een patroon. Door de prachtige
kleuren en het fascinerende stippenpatroon ontstonden er
ware kunstwerkjes.
Bij Karin mocht je een dier kleien, met “echte”leem uit de
Needse Berg. Dat viel nog niet mee, de leem moest eerst
flink gekneed worden, en dat was best zwaar werk. Maar
de eindproducten waren verrassend! De meest bijzondere
dieren kwamen uit de kinderhanden te voorschijn.
Er was een speurtocht over het park, om aan de hand van
foto’s en letters tot de oplossing te komen. Had je deze
opdracht volbracht dan mocht je in het filter een ijsje
halen.
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Bij Carla konden de kinderen een hanger van wilgentenen,
waarin een vetbolletje voor de vogels kan, vlechten. Een
leuk idee, waar je de vogels ook in de winter nog een
groot plezier mee doet. Trots gingen de kinderen met een
mooie hanger naar huis.
Vooral voor de jongens was Hans er met zijn workshop
waterraket maken. Een onderdeel waar succes verzekerd
was. Een petfles werd versierd tot een ware ruimte raket
en vervolgens op een lanceerinstallatie geplaatst. Vervol
gens werd de fles gevuld met water, voorzien van een
kurk met een ventiel en dan werd het spannend! Met een
fietspomp werd er lucht in de fles geblazen, net zo lang
tot de kurk er met een rotgang uitvloog en de fles tiental
len meters door de lucht vloog.
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Het openluchttheater was open voor de zingende en dan
sende deelnemers. Waar het Klein Orkest voor de nodige
sfeer zorgde.
In het filter, de ontmoetings– en educatie-ruimte, was
iemand van de vleermuiswerkgroep aanwezig, die kinde
ren en begeleidende ouders meenam in de wereld en het
leven van de vleermuis.
En dan was Femke er met haar presentatie over haar acti
viteiten voor Helemaal Groen. Met verve bracht ze haar
presentatie voor het aanwezige publiek. Alsof ze niet an
ders doet, zo knap!
Speciaal voor deze Gentiaan heeft ze zelf een stukje ge
schreven over het project: Helemaal Groen.
We kunnen met allen die er waren en een bijdrage aan
deze dag hebben geleverd terugkijken op een zeer ge
slaagde dag.

Zwerfafval in Neede
Op zondag 6 september was het eerste natuurfeest
in Neede, op de Kronenkamp, waar ik een presen
tatie heb gehouden over zwerfafval. Ik ruim ook
zelf zwerfafval op samen met mijn opa en mijn
broer Lars, op mijn Helemaal Groen fiets. Dit doe ik
via de app Helemaal Groen, met deze app kun je
met elkaar zorgen dat het zwerfafval verminderd
wordt. Bij de presentatie legde ik uit hoe de app
Helemaal Groen werkt, deze kun je zien via https://
www.youtube.com/watch?v=D1xaexH9azo (van Ton
Kraayenvanger).

De presentatie

Ik had 6 km afval opgeruimd en 6 kilo aan afval
gevonden, waaronder een badeendje, een onder
broek, 2 washandjes, 1 paar sokken en heel veel
blikjes. Er zijn best veel mensen die afval oprui
men, de mensen die meedoen aan de app Helemaal
Groen: 1297 deelnemers in Nederland en daarvan
248 in Berkeland. Waar veel mensen actief zijn, zal
je ook sneller een opgeruimde buurt zien. Je kunt
zonder lid te zijn natuurlijk ook wat doen: zie je
een blikje liggen gooi het in de prullenbak of na
tuurlijk ook goed gooi gewoon geen afval weg, dan
is jouw buurt weer helemaal groen.
Meer info kijk op helemaalgroen.nl

• Femke Grooters

Zwerfafval

IVN Oost Achterhoek
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Gekraagde aardster
AUTEUR: TRUDY WELMAN

In de laatste week van oktober wordt begonnen met het winterklaar maken van de tuin. Ook de taxushagen worden
voor de winter nog een keer onder handen genomen.

Gekraagde aardster.

Bij het opruimen van het snoeisel van de taxus kwam
onder een van de taxushagen een Aardster tevoorschijn,
een Gekraagde Aardster bij nadere bestudering. Ze lijkt
niet op de paddenstoelen die normaal in onze tuin voor
komen. Het is een buikzwam met een bolvormig vruchtli
chaam. Ik vond haar samen met een rond bolletje dat ver
moedelijk nog een niet volgroeide Aardster is. Als de ge
kraagde Aardster rijp is barst de buitenwand open in 5 tot
7 slippen, deze vouwen zich naar buiten uit. Vandaar de
naam Aardster. De kraag om de bal is een deel van de bui
tenwand die de slippen niet naar buiten volgt maar los
scheurt en om het vruchtlichaam blijft zitten. De Ge
kraagde Aardster in onze tuin heeft een doorsnee van 13,5
cm en heeft vier slippen, waarvan bij twee slippen een
deel van de kraag aanwezig is. Boven in de bol zit een
gaatje met franjes . Met een druk van de vinger op de bol
kwam er een pluim bruine sporen uit. Het leek wel iets op
een uitbarsting van een vulkaan die ik een paar jaar gele
den op de Bromo in Java meemaakte toen deze heel actief
was en een lading as uitspuugde dat op korrels oploskof
fie leek. Dan maak je snel een vergelijk. Hopelijk komt ze
weer, er zijn sporen op dezelfde plek achtergelaten waar
ze is aangetroffen.

De opening op de bol lijkt wel wat op een vulkaan.

Onderkant van een gekraagde aardster.

Kopij
Kopij voor het volgende nummer aanleveren voor 15
maart 2021.
Een dag later zijn de franjes nog duidelijker te zien.
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Over natuur, overleven versus
consumeren
AUTEUR: KEES DE ROOIJ

De contact beperkende coronamaatregelen hebben geleid tot het afremmen van de “normale” turbulente leefwijze en
tot het stagneren van de dolgedraaide consumptie economie. Als gevolg van deze pas-op-de-plaats zien we soms een
voorzichtig herstel van de natuur. Natuurgebieden mochten zich in veel meer bezoekers verheugen met alle afval van
dien..
Het reddende vaccin is in aantocht zodat het “normale” leven weer in het vizier komt en de consumptie-economie
weer kan floreren. Wordt zo het bedje gespreid voor een volgende pandemie?. Opwarming en vervuiling zullen weer
hun tol gaan eisen. Maar dit wordt –voor het gemak- niet als kostenpost in mindering gebracht op de groeicijfers.

Tuinperikelen
Door de opwarming zien we al voor het derde jaar de lente
doorbreken in de herfst. Paddenstoelen tezamen met
bloeiende hazelaars, blauwe druifjes en paardenbloemen
laten zich bewonderen. Hoe dan ook, de natuur blijft
bloeien en boeien. In de druivenkas waren geen muizen
die het voorzien hebben op de druivenpitten. De vol bela
den walnotenboom er naast, werd getroffen door vraat
lustig gedierte, dat vrijwel alle noten de baas was. Moge
lijk heeft een marter van de noten genoten en tevens van
de muizen in de kas. Vlakbij pronken grote witte zwam
men getooid met een golvende hoed van 25 cm breed. De
naam grote witte fladderzwam of witte golfhoedzwam ligt
voor de hand, maar wie weet de echte naam?.

Wat is mijn naam?

Herwaardering laanbomen
In deze coronacrisis zien en lezen we soms tekenen van herstel van biodiversiteit, verduurzaming van de economie en
vergroening. Zelfs overheden hebben een nieuw duurzaam en ecologisch bomenbeleid het licht doen zien. Bij wegre
constructies blijven gezonde bomen voortaan staan vanwege biodiversiteit en klimaat. Deze blijmare heeft de pers ge
haald! Het nieuwe bomenbeleid is. een –verbale- omarming van Kamermoties en de Europese Green Deal! Het doel
van het Green Deal beleid is het halen van de wereldwijd afgesproken klimaatdoelen. Enerzijds zet Green Deal in op het
vastleggen in hout van CO2 uit de lucht middels massale bomenaanplant en bescherming van bomen en oerwouden.
Anderzijds geen CO2 uitstoot, herstel biodiversiteit, klimaat, duurzame economie, etc.
Op de foto reconstructievoorbereiding in de praktijk

Groot onderhoud in voorbereiding.
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Overleven: natuur als leermeester
Verduurzaming van de economie, een te pas en te onpas
gebezigd begrip. Maar wat is dat eigenlijk? We gaan te
rade bij onze oude “roots”, de natuur. Dat is een planeet
wijd -wonderbaarlijk en efficiënt ecosysteem waarbij alle
levensvormen en het klimaat betrokken zijn om te overle
ven. Bomen en planten hebben voor hun groei mineralen
nodig. Het ontstane restproduct (afval) is zuurstof en af
stervend blad. Micorrhizaschimmels, dicht verweven tus
sen de wortels, maken uit deze humus de noodzakelijke
mineralen als stikstof vrij en de boom levert hun via de
wortels de benodigde koolstof in de vorm van suikers. Zo
is de kringloop rond. Het afval van het ene levensproces
betekent overleven voor het andere.
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De boomkruin neemt kooldioxide uit de lucht op en geeft als restproduct zuurstof af. Dit is de primaire levensbehoefte
voor levensvormen die zuurstof nodig hebben en kooldioxide afgeven, zoals mens en dier. De plantenwereld en dieren
wereld zijn op die manier van elkaar afhankelijk. Elk proces levert hierbij bijproducten die andere processen voeden.
Omgekeerd wordt elk proces gevoed met bijproducten van andere processen. Er is geen onbruikbaar afval. Een keuze
voor deze overlevings- of duurzame circulaire economie betekent afscheid van de consumptie economie.
Consumeren versus overleven
Hierbij gaat het niet meer om te overleven, maar om te (laten) kopen en consumeren waarbij het creëren van de vraag,
geld en macht het ultieme doel is. Ongeacht de herkomst van de grondstoffen, ongeacht de aard en bestemming van de
restproducten (afval), ongeacht milieubederf, uitputting, afbranden van bossen en klimaatverandering.
Restproducten van de huidige consumptie economie zijn veelal onbruikbaar en soms dodelijk voor andere levensvor
men. Dat wordt ook niet van belang geacht. Onze roots worden in hoog tempo op-geconsumeerd. Dit consumeren gaat
de basisbehoeften ver te buiten. Aangewakkerd door slimme reclamecampagnes om volledig onnodige behoeften te
creëren. Een blik langs de goed doordachte schappen en stellages spreekt boekdelen….Wat heb ik nu echt nodig? Kleur
rijke en krakende verpakkingen, knisperige inhoud, heerlijk weghappende worstjes en onweerstaanbare geurtjes zor
gen voor het genereren van de kooplust. En hoe ziet het productie proces incl. afvalstromen er uit? Daarover zwijgen
verpakkingen.
Toch zien we zelfs bij beleidsmakers een kentering opdoemen. Zoals de Green Deal van Europa, diverse groot- en
kleinschalige initiatieven, zoals activiteiten rond de kronenkamp in Neede.!. Teken van hoop
Ik wens jullie gepaste feestdagen en een goed 2021!

BIJwei
AUTEUR: ELLEN BAKKER

In Lichtenvoorde zijn we, ondanks alle coronamaatregelen, goed in staat geweest te genieten van deze zomer en herfst.
Het TaalTeamAchterhoek en het Taalcafé Oost Gelre kon zich heerlijk uitleven in de BIJwei.
Dit stuk landbouwgrond is in een paar jaar tijd omgezet in een waar BIJen paradijs.
KOM ERBIJ is het motto. Vrij toegankelijk van ZONsopgang tot ZONsondergang.
Veel liefhebbers van wandelen, fietsen, fotograferen of gewoon lekker zitten tussen de bloemen konden er zich alleen
of met iemand samen even vermaken.

De BIJwei is gelegen naast de Flierbeek met een ingang
aan de Martin Leliveltstraat en een aansluiting langs mini
camping de Flier, richting Oude Aaltenseweg.
In juni is er de klimplantentuin aangelegd door Loek Gor
ris; Eco-Hovenier, bekend van de stapelmuren en kastan
je houten pergola's.
Het project raakt beter bekend hierdoor en ook in de ko
mende winter zal er genoeg te beleven zijn. Iedereen mag
kijken, wandelen en een gesprek aanknopen met vrijwilli
gers en moestuinierders. In de wijk tegenover de BIJwei
zijn prachtige groenstroken en een natuurlijke gemeente
speeltuin.
Voor meer informatie: Ellen Bakker 0544-487408.
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Natuur dicht
bij huis
AUTEUR: PIET SCHADEE

Vanuit onze woning in Neede kijken we op het Wheemer
park, een park met twee gedeelten.
In het eerste gedeelte is een dierenweide met hertenbok
jes en diverse soorten kippen, kalkoenen en diverse soor
ten duiven. Al deze dieren worden iedere dag gevoerd
door vrijwilligers.
Het tweede deel bestaat uit diverse soorten bomen en een
vijver waar wel tien verschillende soorten eenden in
rondzwemmen.

Oud Hollandse kijfeend

Roek

Maar we genieten vaak van een boom waar door de specht
een gat in is gehakt: voor het broedseizoen begon veel be
langstelling van een koolmees, de specht en de boomkle
ver. Uiteindelijk heeft de koolmees er zijn jongen in
grootgebracht.

Boomklever

We telden de soorten er bleek veel meer te zitten dan je op
het eerste ogenblik zou denken: koolmees, pimpelmees,
mus, roodborstje, merel, ekster, gaai, bonte specht, win
terkoninkje, lijster, tortel, ijsvogel, zwaluw, meeuw.

Harlekijneend

De bomen hebben een bijzonder aantrekkingskracht op
veel soorten vogels. De minst geliefde is wel de roek die
daar in het voorjaar massaal broed, wat ook gepaard gaat
met veel lawaai. Gelukkig verdwijnen ze na het broedsei
zoen.

IVN Oost Achterhoek

Gaai
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Plantenwerkgroep IVN/KNNV
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

Ook komend jaar plantenactiviteiten voor leden van KNNV en IVN
IJs en corona dienende organiseren KNNV Oost-Achterhoek en het IVN Oost-Achterhoek ook in 2021 weer plantenex
cursies voor eigen leden. Op onze website is te lezen als een excursie toch nog geen doorgang kan vinden.
Doel is meer kennis over planten te krijgen. Daarnaast willen we meer te weten komen over waarom planten nu juist
op een bepaalde plek groeien en kijken we naar de samenhang in het landschap. Het gaat niet alleen om bijzondere
planten. Het is ook verrassend om te zien wat een ‘gewone berm’ voor variatie te bieden heeft. Ook gaan we INVENTA
RISEREN EN DETERMINEREN. We pakken dan twee keer hetzelfde ‘floron-blok’. Dat is om de verschillen in jaargetij
den scherp te krijgen. We bekijken nog of we in 2021 een plantencursus kunnen organiseren. Ook dat hangt af van Co
rona.
DEELNAME IS ALLEEN VOOR IVN- EN KNNV-LEDEN EN KAN ALLEEN NA VOORAFGAAND BERICHT (MAX. 15 PERSO
NEN). Opgeven kan bij T.Croese per app of sms naar tel. 06-14063024.
Onderstaand het (voorlopige) programma:
Thema

Dag en tijd

Waar verzamelen

Voorjaarsflora: De Elzen

Zondag 18 april 13.00 - 16.00 uur

Kossinkweg/Kremersweg
Winterswijk

Inventariseren en determineren:

Zaterdag 8 mei 13.00 - 16.00 uur

Needse Berg
Bostypen, kwelvegetaties en hei
schraal grasland:

Natuurobservatietoren
Beukenbosweg, Neede

Zondag 29 juni 13.00 - 16.00 uur

Parkeerplaats bij snackbar de Kaleberg
Lochemseweg 22, Barchem

Zondag 25 juli 13.00 - 17.00 uur

Parkeerplaats Koolmansdijk

Zaterdag 17 augustus 13.00 - 16.00 uur

Ingang Kooiveldweg naar de vlonders toe

Zondag 10 oktober 13.00 - 16.00 uur

Parkeerplaats Maneschijnweg, Vragender

Lochemse Berg
Natuurontwikkeling blauw- en
hei-schraal grasland:
Koolmansdijk
Inventariseren en determineren:
Meddose veen
Hoogveenbos (planten en veen
mossen):
Vragenderveen

Foto's van Ria Groot Zever: Ratum
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Wespendief
AUTEUR: LIES JACOBS

Hij was al gesignaleerd in onze buurt: de Wespendief. Op
zijn trek naar het zuiden maakte hij een tussenstop en
tankte nog even bij. De restanten van deze maaltijd vond
ik op 20 oktober aan de Mallumse Molenweg in Eibergen.
Een vondst die een voorbijganger “pröttel” noemde.
Maar is het niet eerder een wonder? Je komt uit Scandi
navië, met je scherpe ogen zie je iets van je gading, landt
en gaat in het ondergrondse wespennest aan het spitten.
De dikke huid van je poten, de schubbige veren op je kop,
je speciale wimpers beschermen je tegen de prikken. Na
de maaltijd, die zeker uit honing, maar waarschijnlijk ook
uit wespen heeft bestaan, vlieg je verder om ten zuiden
van de Sahara te overwinteren.

Wandelingen
werkgroep
AUTEUR: ANDRé HENDRIKS

Het is al een tijdje geleden dat we als IVN-ers een mooie
wandeling op de zondag hebben gemaakt.
Dus ik trek er zelf elke zondag op uit en wandel in Win
terswijk, Vragender, Ruurlo, Zieuwent en Harreveld.
Sommige wandel ik 2 x maar dan via een andere route. Zo
heb ik voor 2022 al een paar mooie wandelroutes in petto.
Als gidsen zou het mooi zijn om er af en toe met z’n
tweeën op uit te trekken en een mooie wandeling uit te
zetten. Je houdt je kennis op peil en leert er ook nog wat
bij.
Voor de nieuwe gidsen, die nog niet actief zijn bij de wan
delingen: Bel: 0544-352043. Dan regelen we dat je in de
appgroep wandelingen komt en op die manier ook aan het
wandelen en gidsen komt.
We gaan weer wandelen zo gauw het weer mag. De
hoofdgids en de coördinator bepalen met z’n tweeën of er
wel of niet wordt gewandeld.
Als alles goed gaat komen we als gidsen de tweede
woensdag van september 2021 bij elkaar om een nieuwe
wandelkalender 2022 te maken.
Veel goeds voor 2021 en veel wandelplezier.
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Corona-maatregelen
Alle activiteiten onder voorbehoud vanwege de corona-maatregelen. Kijk op de websites of de activiteiten door
gaan en onder welke voorwaarden (aantal personen, vooraf aanmelden).

Agenda
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.
Zondag 10 januari 2021 IVN NMA
Doorstapwandeling: De historie van het landschap.
Start: 11.00 uur.
Startpunt: Cloeseplein / Keppellaan, 7241 PW Lochem.
Zondag 17 januari 2021 IVN Oost-Achterhoek
Doorstapwandeling.
Start: 11.00 uur.
Startpunt: Zie de website.
Zondag 24 januari 2021 KNNV Oost-Achterhoek
Excursie: Assinkbos- Wandeling en bomen herkennen.
Aanvang: 14.00 uur.
Startpunt: Hoonesweg/ kruising Haaksbergsebinnenweg
Eibergen.

Zondag 14 maart 2021 IVN NMA
Wandeling: Weide- en watervogels.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats aan het einde van de Lage Lo
chemseweg 31 (’t Besselink), 7218 PA Almen.
Zondag 21 maart 2021 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Ontluikend voorjaar in de wijk.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161
HE Neede.
Zondag 11 april 2021 IVN NMA
Wandeling: landgoed Enzerinck/DenBramel.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Startplaats: Parkeerplaats van Natuurmonu
menten aan de Almenseweg 53, Vorden.
Woensdag 14 april 2021 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Steenuilen.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Win
terswijk.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).

Woensdag 10 februari 2021 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: De Tao van het landschap.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161
HE Neede.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).
Zondag 14 februari 2021 IVN NMA
Wandeling: Landgoed Ampsen.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats op de kruising van Oude Lo
chemseweg en Laan van Ampsen.
Zondag 21 februari 2021 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Winter in het landschap.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Nicolaasweg bij de brug over de veengoot 7135
KK Harreveld.
Woensdag 10 maart 2021 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Voedselbos.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde.
Entree: € 5,00 (leden IVN/KNNV € 3,00).

IVN Oost Achterhoek

Buurserzand Foto: Ria Groot Zevert

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.

