Jaarverslag 2020 IVN-regiowerkgroep ‘Rondom Strang & Iessel’
Leden/vergaderingen/activiteiten
Door de coronaperikelen konden er maar 3 van de geplande 5 bijeenkomsten doorgang vinden. Onze 16 min of meer
actieve leden vergaderden in de groepsruimte van De Küper in Breedenbroek (tegen onkostenvergoeding).
Vooraf wordt er in klein comité (6 leden) ‘voorvergaderd’, daarna volgen vanaf 19.30 uur een aantal
lezingen/presentaties (door leden en niet-leden/gasten) die bijgewoond kunnen worden door alle leden (zowel
actief als niet-(meer-)actief) en het laatste half uur
(niet-actieve leden mogen dan al vertrekken) volgt
nog een korte vergadering met de actieve
leden/gidsen.
Onderwerpen van de lezingen die aan de orde
kwamen, o.a.: ‘Uilen’ (Wied Hendrix), ‘Het
stikstofverhaal; hoe zit het nu werkelijk?’(John
Westerdiep) en 7 presentaties over bijzondere
bomen in ons werkgebied (door 7 individuele leden).
Deze ‘natuuravonden’ trokken gemiddeld zo’n 14
leden.
Er is een enquête gehouden onder de
werkgroepleden en de resultaten daaruit worden
meegenomen o.a. in de toekomstige programmering
van deze ledenavonden.

Jaarprogramma en aangevraagde activiteiten
Door al bekende omstandigheden zijn er dit jaar maar 3 (van de 10) publieksactiviteiten gehouden, waaronder 2
fietsexcursies. Het deelnemersaantal varieerde van 4 tot 15 mensen met een gemiddelde van 9 per activiteit.
De enige jeugdactiviteit die nog wel door kon gaan was die van ‘Bikken en pitten!’ begin januari. Leuk was wel dat
we daarbij hulp kregen van een paar enthousiaste ouders.
Alle excursies/activiteiten zijn via de website en Facebook aangekondigd. Omdat men zich nu (vanwege COVID-19)
hiervoor van tevoren moest aanmelden via het formulier op de IVN-website, is er minder/niet gepubliceerd via de
lokale bladen.
Daarnaast hadden we dit jaar 3 aangevraagde activiteiten, alle in/bij het Hoenderbosch. Als eerste in september
een excursie over dit landgoed, voor een vriendengroep (16 deelnemers). Hieronder de verslagen, door Frank ter
Berg:
“16 september (10.30-13.00 uur)
Het was een zonnige dag op een prachtig stukje nieuwe natuur. We werden verwelkomd met thee en koffie. Na een
inleiding van Janet splitsten we ons in 2 groepjes en waren we zo’n 1½ uur onderweg. Het Hoenderbosch vormt een
belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur tussen Tandem en het Idinkbos. Grote hoogteverschillen zijn
zichtbaar, deels ontstaan door het afgraven van de voedingsrijke bovenlaag. Daardoor is de arme leemhoudende
ondergrond nu boven komen te liggen. Duizendguldenkruid, heide, leeuwentand en veel opslag van berkjes en
kruipwilg waren aanwezig. De poel ligt droog. Jammer genoeg zagen wij onder in de poel Watercrassula, een
invasieve exoot. Er wordt gemaaid volgens de ‘sinusmethode’: stroken gras blijven staan, terwijl ernaast gemaaid
wordt. Zo kunnen insecten toch een schuilplaats vinden en hun eitjes afzetten en ontwikkelen. De bladrammenas,
een ingezaaide kruisbloemige, stond volop in bloei; druk bevlogen door vlinders en andere insecten. Veel hebben
we gezien: een oranjerood gekleurde mosgal (gemaakt
door de rozengalwesp), lensgal, plaatjesgal en de
satijnen knoopjesgal. Een, door de wespendief,
uitgekrabd wespennest en veel wissels van de das en
andere zoogdieren. We genoten van de mierenleeuw die in zijn kuiltje -verborgen, wachtte op de volgende mier
en boven in de lucht zagen we de boomvalk. Tenslotte
stond er een heerlijke lunch klaar. Onze dag kon niet
meer stuk. Wanneer is de volgende excursie?!”
De andere 2 activiteiten betroffen ‘boompjes (opslag)
trekken’ en ‘bomen planten’ op het betreffende
landgoed met steeds een 10-tal van haar vrijwilligers:
“24 oktober (10.00–13.00 uur)
We hebben de heide vrij gemaakt van opslag. Vooral
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boswilg en berk. Het was een gezellig werkje. Met de schep diep steken en dan het boompje eruit trekken. Zo
verzamel je in een paar uur tijd kruiwagens vol met jonge boompjes. Resultaat: een heideveldje dat zich goed kan
uitbreiden en geen bos over een paar jaar. De stukken die al eerder gemaaid waren, hadden het probleem dat de
boompjes uitgestoeld waren en daardoor heel moeilijk te verwijderen! Samen om de kruiwagen heen een broodje
gegeten en een beker koffie gedronken… een heerlijke zaterdagmorgenbezigheid!”
“21 november (10.00–13.00 uur)
Bomenplanttijd! Vele tientallen bomen en struiken zijn er geplant, waaronder de rode beuk en eik, maar ook gagel
en verschillende struiken. Bij de grotere bomen palen geslagen en een band er omheen gedaan en bescherming
tegen de reeën. Het is ideale boomplanttijd! De bomen kunnen in deze tijd nog wortelen, hebben genoeg water en
gaan zo goed het nieuwe jaar in. Dankbaar werk!”

Overige activiteiten en contacten
- Voordat de coronaperikelen de Natuurgidsenopleiding
(NGO) grotendeels platlegde, mochten we nog 27
cursisten rondleiden op ’t Landfort (zie verslag).
- Een aantal weken voor de aangevraagde excursie van
16/9 is er nog een voorwandeling gehouden waar ook
(nog) niet-gidsende leden aan konden deelnemen.
- Met 9 leden hebben we, met in achtneming van de
1,5 meter afstand, toch een fijne wandeling gehad
met prachtig weer waarbij we blij waren elkaar - in
goede gezondheid - weer even gezien en gesproken te
hebben. Wat hadden we dat gemist!
- Toen - ter elfde ure - onze paddenstoelenexcursie in
oktober ook moest worden afgelast vanwege de
aangescherpte groepsgrootte bij buitenactiviteiten,
zijn we wel met 2 groepjes van 4 werkgroepleden het
bos Hardenberg ingedoken. En dat ging prima met
afstand bewaren. We hebben toen zelf maar genoten
van wat het bos ons te bieden had. En dat viel niet tegen: ondanks de droogte toch nog bijna 50 verschillende
soorten paddenstoelen kunnen vinden!
- Met een aantal IVN-leden (waaronder 3 uit onze werkgroep) is er een Bomengroep Oude IJsselstreek opgericht.
Zie De Composiet (2020/3).
- Ons werkgroepuitje ging dit jaar helaas ook niet door.
- We waren betrokken bij diverse publicaties op de IVN-site/-Facebookpagina en in het ledenblad De Composiet.
Zie De Composiet (2020/1) over o.a.: ‘Het patrijzenproject’, door Frank ter berg; ‘Steunt IVN de
kringlooplandbouw!?’, door Frank ter berg; ‘Duurzaamheid in de bibliotheek’, door Wil Paulus.
Zie De Composiet (2020/3) over o.a.: ‘Hoe ver kun je zien in het donker?’, door Frans Witjes; ‘Witte Reus’, door
Dimitrey Rouwhorst; ‘Bomengroep Oude IJsselstreek’, door Frank ter Berg.
Zie De Composiet (2020/4) over o.a.: ‘De Bomengroep’, door Frank ter Berg.
- Verder zijn er diverse artikelen, 7 in totaal, van onze leden op de website gepubliceerd: Nieuwjaarsbijeenkomst
in Halle, door Janrein van Oostrum; Bloeiende akkerranden, door Gerrit Rougoor; Wat je al niet tegenkomt bij je
achterdeur...!, door Wil Paulus; Hoe ver kun je in het donker zien?, door Frans Witjes; en in de rubriek ‘Even
voorstellen…’kwam Wil Paulus aan het woord.
- Er waren leden vertegenwoordigd in klankbordgroepen van gemeente(n), Plattelandsraad, oudheidkundige
vereniging(en), VVV, Sovon en Ravon.
- Ook zijn er leden lid van andere IVN-werkgroepen: De Natuurkoffer, VWG, ZWG, PR & Communicatie en
Landschapsbeheer.
Totaaloverzicht van onze activiteiten:

IVNactiviteiten

aantal act. deelnemersaantal volwassenen

2019 2020
jaarprogramma
8
3
aangevraagd
0
3
overige
14
3
Totaal
22
10

2019
132
0
393
525

kinderen

2020 2019 2020 2019 2020
27
68
27
64
8
36
0
36
0
0
20 263
20 130
0
83 331
83 194
8

2

