18

juli
zondag 09.00 - 12.00 uur

Wandeltocht Steenwaard en Erfkamerlingschap
Het Erfkamerlingschap is een eiland in de Oude Rijn en de Steenwaard
is een moerasgebied dat zo’n 50 jaar geleden is ontkleid. Het is een
kwetsbaar gebied.
Aanmelden via onze website.
Start: parkeerplaats Eltenseweg, bij de brug over de Oude Rijn in Lobith.

19

juli
maandag 19.00 - 21.00 uur

Klein Beekermarkwandeling
Een wandeling waarbij we de landschappelijke overblijfselen van de
laatste ijstijd zullen zien.
Start: parkeerplaats Berkenlaan in Loerbeek.

26

juli
maandag 19.00 - 21.00 uur

Rietbroekwandeling
Een grensoverschrijdende wandeling. Deze avond doorkruisen we
stuwwallen, broekgebied en loopgraven.
Start: vóór het viaduct over de A3 aan het einde van de Eltenseweg in
Stokkum.

1

augustus
zondag 09.00 - 12.00 uur

Wandelen in de Kleine Gelderse Waard
In dit voormalige landbouwgebied is door afgravingen van klei nieuwe
flora en fauna ontstaan. Met een beetje geluk horen wij de roerdomp.
Dit is een zeer beperkt toegankelijk gebied. Aanmelden via onze website.
Start: parkeerplaats voormalig café Joosten, Aerdtsedijk 27 in Aerdt.

2

augustus
maandag 19.00 - 21.00 uur

Peeskeswandeling
We starten bij een heus bergmeertje, waarna we de Peeskesbult
beklimmen en langs Wolkenland wandelen.
Start: uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12 in Beek.

8

augustus
zondag 09.00 - 12.00 uur

Op zoek naar de grindduinen
Bijzondere wandelexcursie in het gebied waar de Rijn ons land
binnenkomt. Wij vinden er zand-/grindduinen, ooibossen en veel
watervogels. Let op: bij hoog water gaat de tocht niet door. Kijk op onze
website!
Start: Gerardus Majellakerk, Kerkstraat 32 in Spijk.

15

augustus
zondag 10.00 - 12.00 uur

Ervaar al wandelend de energie van bomen
Net zoals alle levende wezens hebben bomen een energieveld om zich
heen. Ervaar en voel het zelf. Aanmelden via onze website.
Start: uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12 in Beek.

21

augustus
zaterdag 14.00 - 16.30 uur

Akkerrandenfietstocht
Een fietsexcursie van ca. 17 km tussen Sinderen en Silvolde, langs
bloeiende akker- en weideranden, aangelegd ten behoeve van de patrijs.
Start: koffieboerderij Groot Nibbelink, Nibbelinklaan 12 in Sinderen.

27

augustus
vrijdag 20.30 - 22.30 uur

Op zoek naar vleermuizen bij kasteel Wisch
Altijd al meer willen weten over deze fascinerende dieren? Ga dan mee met
leden van de Zoogdierwerkgroep om verschillende soorten vleermuizen te
traceren, met behulp van een batdetector. De natuur (en het weer) heb je
nooit in de hand; bij regen en harde wind vliegen de vleermuizen niet.
Kijk op onze website of deze excursie doorgang zal vinden.
Aan deze excursie kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
Aanmelden via onze website.
Bijdrage in de kosten: € 2,50.
Start: Sint Joriskerk, Hoofdstraat 91 in Terborg.

5

september
zondag 14.00 - 16.00 uur

Jezuïtenwaay
Wandeling door de Jezuïtenwaay, waarbij we genieten van
vruchtdragende struiken en overtrekkende vogels.
Start: informatiebord aan de Leuvensedijk in Groessen.

12

september
zondag 10.00 - 13.00 uur

Fietsexcursie door het Liemerse land
We fietsen over dijken en langs rivieren met aandacht voor het landschap
en de natuur. Lengte ca. 25 km. Horecastop halverwege op eigen kosten.
Start: Andreaskerk, Kerkstraat 2 in Zevenaar.

12

september
zondag 13.30 - 15.30 uur

19

september
zondag 10.00 - 12.00 uur

Galgenbergwandeling
Een wandeling waarbij we de natuur combineren met de streekhistorie.
Start: parkeerplaats Broods, Beekseweg 1 in Zeddam.

Beleef de herfst in de Gimbornhof
We kijken speciaal naar de grote verscheidenheid aan bomen en hun
vruchten.
Ook heel geschikt voor kinderen. Rolstoeltoegankelijk!
Start: haakse bocht in de Guido Gezellestraat in Zevenaar.

19

september
zondag 14.00 - 16.00 uur

Wandeling door de Meuhoek
Een uniek stuk kleinschalig cultuurlandschap met knotelzensingels en
eenmansessen.
Start: dorpshuis De Korenaar, Dorpsstraat 85 in Halle.

Wat doen we nog meer...
Activiteiten voor groepen

Met buurtclubs, personeelsverenigingen en andere groepen
geïnteresseerden gaan we graag in gesprek om een wandeling of
een andere natuuractiviteit voor volwassenen en/of kinderen te
organiseren.

De Natuurkoffer

Breng de natuur naar binnen! Huur de natuurkoffer.
De natuurkoffer zit elk seizoen boordevol ideeën om met ouderen
spelenderwijs de natuur te beleven zonder dat zij de deur uit hoeven te
gaan.

Meer informatie over (het aanvragen van) deze activiteiten
kunt u vinden op onze website:
www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek
Cursussen

In 2021 hopen we een doorstart te kunnen maken met de
Natuurgidsenopleiding. Eventuele overige publiekscursussen worden
kenbaar gemaakt via onze website, nieuwsbrief en overige kanalen.

Werkgroepen

Bent u geïnteresseerd in vogels, zoogdieren of wilt u daadwerkelijk
de handen uit de mouwen steken? U kunt altijd vrijblijvend een keer
meelopen of een kijkje komen nemen. Kijk op onze website voor een
overzicht van al onze werkgroepen en hun activiteiten.

3

oktober
zondag 13.30 - 15.30 uur

5

oktober
dinsdag 19.30 - 21.30 uur

Digitalis en Klimop!, onze gratis digitale nieuwsbrieven

9

oktober
zaterdag 14.00 - 16.00 uur

Raadpleeg voorafgaand aan een excursie onze website

Paddenstoelenwandeling in de Byvanck
Altijd al meer willen weten over paddenstoelen? De Byvanck is bijzonder
rijk aan veel verschillende soorten. Oók leuk voor kinderen!
Start: parkeerplaats wegrestaurant De Barrière, Arnhemseweg 19 in Beek.

Natuur Actief
Een gezellige en boeiende avondbijeenkomst met een gevarieerd
programma voor elke natuurliefhebber. Kosten € 3,- *.
Locatie: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19 in Zeddam.

Kriebelbeestjes
Jeugdactiviteit voor kinderen van 6-12 jaar. Bijdrage in de kosten € 2,-.
Aanmelden via onze website.
Plaats: De Ruumte, Nijmansedijk 20a in Halle.

10

oktober
zondag 14.00 - 16.00 uur

16

oktober
zaterdag 14.00 - 16.00 uur

Herfstwandeling landgoed Hagen
Een activiteit voor alle leeftijden met als thema paddenstoelen.
Start: T-splitsing Hogeslagweg/Zandstraat, nabij voormalig huis van
bewaring in Doetinchem.

Herfst, herfst, ...
Jeugdactiviteit voor kinderen van 5-12 jaar.
Bijdrage in de kosten € 2,-. Aanmelden via onze website.
Plaats: De Küper, Luimesweg 12a in Breedenbroek.

17

oktober
zondag 14.00 - 16.00 uur

Herfstwandeling in het Noorderbroek
Een herfstwandeling voor alle leeftijden met als thema: paddenstoelen.
Start: Vorentjesbrug, kruispunt Boven Slinge/Oostelijke Noorderbroekweg,
tussen Westendorp en Heelweg.

30

november
dinsdag 19.30 - 21.30 uur

Natuur Actief
Een gezellige en boeiende avondbijeenkomst met een gevarieerd
programma voor elke natuurliefhebber. Kosten € 3,- *.
Locatie: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19 in Zeddam.
* Controleer voor actuele informatie onze website.
Toegangsprijs, locatie, programma en tijd kunnen wijzigen.
Voor actuele informatie over de excursies en contactpersonen:
zie onze website www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

Word lid of donateur!

Word lid of donateur van IVN De Oude IJsselstreek. Met uw steun
kunnen wij nog meer mensen betrekken bij natuur, milieu en landschap
in uw leefomgeving. We doen dat op allerlei manieren en houden het
vooral laagdrempelig. Iedereen kan meedoen, jong en oud!
U kunt zich aanmelden via onze website.
In de nieuwsbrief Digitalis leest u alle nieuwtjes, wetenswaardigheden
en activiteiten van onze afdeling. Groen, duurzaam, kort en krachtig! De
nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar.
Klimop! is onze nieuwsbrief voor de jeugd. Deze nieuwsbrief verschijnt 4
x per jaar. U kunt zich abonneren via onze website.
Voor extra informatie over excursies waarvoor speciale aanbevelingen
gelden, zoals het gebruik van aangepast schoeisel, een verrekijker of
spiegeltje óf andere attributen, verwijzen wij u naar onze website.

Privacywet

Op onze website vindt u foto's en verslagen van diverse activiteiten.
Deze foto's laten ook deelnemers zien. Dus als u niet op de foto wilt
kunt u dit bij de start van de activiteit aangeven bij de gids. Wij zullen dit
zoveel mogelijk respecteren.
Wij zijn terughoudend in het fotograferen van personen. Wilt u, als u
aan een van onze activiteiten deelneemt, hierin ook terughoudend zijn?
Niet iedereen is - omwille van de privacy - gediend van het ongevraagd
publiceren van foto's op sociale media. Daarvoor onze dank.
Kijk voor meer informatie naar het Privacy Statement op onze website.

Bij slecht weer…

Een IVN-excursie gaat altijd door, tenzij de weersverwachting zo slecht
is dat via radio en tv aangeraden wordt niet de weg op te gaan. Dus bij
zware storm, maar ook bij zeer dichte mist, ijzel of onweer blijven de
IVN-gidsen thuis. Kijk bij twijfel op onze website.
Deelname aan onze activiteiten is voor eigen risico. Er zijn geen kosten
aan de activiteiten verbonden tenzij anders vermeld. Een vrijwillige
bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Foto omslag: Lucy Seegers
Foto's:
Rob van den Dikkenberg en Maaike Menting

Jaarprogramma
2021

Dit jaarprogramma is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Het verloop van de coronacrisis in 2021
is echter onvoorspelbaar. Kijk daarom altijd op onze
website voor informatie over het doorgaan van onze
activiteiten.

5

Bij deelname geldt:
· aanmelden verplicht;
· ben je verkouden? Blijf dan thuis;
· houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
· nies en hoest in je elleboog;
· draag een mondkapje waar dat moet.

11

Doe voorzichtig en ga lekker naar buiten!
Namens alle gidsen en werkgroepleden van
IVN De Oude IJsselstreek,
Gerard van der Kamp, voorzitter

19

januari
dinsdag 19.30 - 21.30 uur

Natuur Actief
Zin in een leuke, informatieve avond over de natuur? Kom dan digitaal
naar een Natuur Actief avond! Aanmelden via onze website.

21

februari
zondag 14.00 - 16.00 uur

Wandeling Hekenbroek en Ulenpas
Een natuurwandeling door een mysterieus broekbos met aandacht voor
de geschiedenis van dit gebied.
Start: wijnboerderij 't Heekenbroek, Tellingstraat 7 in Drempt.

14

maart
zondag 10.00 - 13.00 uur

Wisseling van de wacht
Fietsexcursie van ca. 25 km waarbij we afscheid nemen van onze
wintergasten en de eerste zomergasten verwelkomen, met aandacht voor
steltlopers en doortrekkers.
Start: Andreaskerk, Kerkstraat 2 in Zevenaar.

16

maart
dinsdag 19.30 - 21.30 uur

Natuur Actief
Een gezellige en boeiende avondbijeenkomst met een gevarieerd
programma voor elke natuurliefhebber. Kosten € 3,- *.
Locatie: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19 in Zeddam.

21

maart
zondag 07.00 - 09.30 uur

Vogelexcursie door de Kruisbergse bossen
Op zoek naar de wietverkoper in het bos! Wist u dat het boomklevertje
'wietwietwiet' roept?
Start: parkeerplaats kasteel De Kelder, Kelderlaan 11 in Doetinchem.

21

maart
zondag 14.00 - 16.00 uur

april
2e paasdag 13.30 - 15.30 uur

Stinzenwandeling door de Byvanck
Een wandeling langs een tapijt van bosanemonen waarbij ook nog
verschillende paddenstoelen te zien zijn.
Start: parkeerplaats wegrestaurant De Barrière, Arnhemseweg 19 in Beek.

april
zondag 8.00 - 11.00 uur

Vogelexcursie rondom kasteel Slangenburg
In deze tijd van het jaar zijn de bos- en tuinvogels hoorbaar én zichtbaar.
Start: parkeerterrein bij kasteel Slangenburg, Kasteellaan 6 in
Doetinchem.

11

april
zondag 14.00 - 16.00 uur

Je nest in!
Jeugdactiviteit voor kinderen van 5-12 jaar.
Bijdrage in de kosten € 2,-. Aanmelden via onze website.
Plaats: De Küper, Luimesweg 12a in Breedenbroek.

18

april
zondag 09.30 - 11.30 uur

Voorjaarswandeling op Landfort
Eeuwenoud parkbos met prachtige doorkijkjes. Aandacht voor bomen en
stinzenplanten.
Start: parkeerplaats Landfort, Landfortseweg 4 in Megchelen.

18

april
zondag 10.00 - 12.00 uur

Ervaar al wandelend de energie van bomen
Net zoals alle levende wezens hebben bomen een energieveld om zich
heen. Ervaar en voel het zelf. Aanmelden via onze website.
Start: uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12 in Beek.

18

april
zondag 14.00 - 16.00 uur

Lentewandeling door de Loowaard
Wat bloeit er al? Horen wij de veldleeuwerik? Prachtige wandeling door
ruig natuurgebied met konikpaarden en gallowayrunderen.
Start: parkeerplaats bij de havezate Loowaard, Loowaard 1 in Loo.

24

april
zaterdag 10.00 - 12.30 uur

Bomenfietsexcursie Oude IJsselstreek
We fietsen langs bijzondere bomen in deze gemeente. Bomen met
een geschiedenis, monumentale bomen, bomen als bijdrage voor de
biodiversiteit. Een fietsexcursie van ca. 15 km.
Start: Markt 1 in Silvolde.

25

april
zondag 11.00 - 13.00 uur

Vale Waard
Wat valt er te ontdekken in dit onbekende stukje natuur?
Prachtige vergezichten over het water en naar de Veluwezoom.
Start: sporthal De Panoven, Bingerdensedijk 2 in Giesbeek.

25

april
zondag 14.00 - 16.00 uur

Voorjaarswandeling over landgoed Bingerden
Geniet van de bijzondere stinzenplanten en snuif de geuren van het
voorjaar op.
Start: Huize Wielbergen, Mariëndaalseweg 21/23 in Angerlo.

Wandeling door het Stiliwald
Dit grotendeels op rabatten aangelegde landgoed heeft een gevarieerd
bosbeeld met inheemse loof- en naaldbomen, maar ook exoten zoals
douglas, tsuga en abiës.
Start: parkeerplaats zwembad Byvoorde, Leemkuilseweg 4 in Wehl.

28

2

mei
zondag 08.00 - 10.30 uur

2

mei
zondag 13.30 - 15.30 uur

maart
zondag 14.00 - 16.00 uur

Stadswandeling Lage en Hoge Linie in Doesburg
Wandeling over de vestingwerken van Menno van Coehoorn, met
aandacht voor natuur en cultuur.
Start: bij de tunnel tussen Coehoornsingel en Panovenweg. Let op de
IVN-vlag!

3

april
zaterdag 14.00 - 16.00 uur

Lente!
Jeugdactiviteit voor kinderen van 6-12 jaar. Bijdrage in de kosten € 2,-.
Aanmelden via onze website.
Plaats: De Ruumte, Nijmansedijk 20a in Halle.
Voor actuele informatie over de excursies en contactpersonen:
zie onze website www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

Vogels en hun zang
Voorjaarswandeling in het Aaltense Goor. Op zoek naar de nachtegaal.
Start: kruising Romienendiek/Vossenbult in Heelweg. Let op de IVN-vlag!

Grenswandeling
Deze wandeling loopt door het enige gebied in Nederland waar restanten
uit de Eerste Wereldoorlog te zien zijn.
Start: achter benzinestation aan de Beeker Straße, Elten (vanuit Beek
richting Elten vóór de oprit naar A12 Arnhem-Oberhausen).
Voor actuele informatie over de excursies en contactpersonen:
zie onze website www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

9

mei
zondag 09.00 - 12.00 uur

Vogels kijken rond de Kleine Gelderse Waard
In dit voormalige landbouwgebied ontstaat door afgravingen van klei
nieuwe flora en fauna.
We hebben vanaf de dijk en het klompenpad met behulp van telescopen
mooi zicht op het gebied.
Start: parkeerplaats voormalig café Joosten, Aerdtsedijk 27 in Aerdt.

15

mei
zaterdag 08.00 - 10.00 uur

Vogelexcursie in de Bijland
Gelukkig zingen de nachtegalen ook overdag! Met vogelaars op zoek
naar deze fantastische zangers. Start: parkeerplaats tegenover restaurant
De Swaenebloem, Bijland 2a in Tolkamer.

15

mei
zaterdag 14.00 - 16.00 uur

Struintocht Kandia-Noord
Struinen door een relatief klein gebied met drie verschillende
aandachtspunten: stromend water, mooie poelen en een moeras met een
beverburcht. Ook zeer geschikt voor kinderen.
Start: bij het beeld van de mammoet aan de Kandiadijk (via Vossendel) in
Groessen.

16

mei
zondag 14.00 - 16.00 uur

Voorjaarswandeling over landgoed Slangenburg
Een wandeling met speciale aandacht voor lenteflora.
Start: parkeerterrein bij kasteel Slangenburg, Kasteellaan 6 in
Doetinchem.

18

mei
dinsdag 19.30 - 21.30 uur

27

mei
donderdag 19.30 - 22.00 uur

Natuur Actief
Een gezellige en boeiende avondbijeenkomst met een gevarieerd
programma voor elke natuurliefhebber. Kosten € 3,- *.
Locatie: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19 in Zeddam.

Avondwandeling door de Rosandse Polder
Zitten de zwarte sterns weer op hun vlotjes te broeden?
Start: parkeerplaats bij sterrenwacht Corona Borealis, Breulylaan 3 in
Zevenaar.

6

juni
zondag 13.30 - 15.30 uur

Plantagewandeling
Een wandeling rondom Huis Bergh. We horen verhalen over de rijke
historie en we kijken ook naar de natuur.
Start: ingang Huis Bergh, Hof van Bergh 8 in ’s-Heerenberg.

12

juni
zaterdag 10.00 - 12.30 uur

12

juni
zaterdag 14.00 - 16.00 uur

Doe mee aan de IVN-Slootjesdag in Zevenaar!
Een activiteit voor kinderen met hun (groot)ouders.
Plaats: sloot nabij de Turkse moskee, Reisenakker 6 in Zevenaar.

Schepnetjes in de aanslag op de IVN-Slootjesdag!
Een activiteit voor kinderen met hun (groot)ouders.
Plaats: nabij Kruisbergseweg 181 in Doetinchem. Let op de IVN-vlag!

13

juni
zondag 13.30 - 16.30 uur

De groene rivier, een struin- en doorstapwandeling
Struinen door oude en nieuwe natuur. Meerdere biotopen, vergezichten
en aandacht voor de geschiedenis.
Start: parkeerplaats bij de pont Pannerden/Doornenburg, Veerweg in
Pannerden.

13

juni
zondag 14.00 - 16.00 uur

Yes, IVN-Slootjesdag!
We gaan waterdiertjes vangen en bekijken. Een leuke, leerzame en
spannende activiteit voor kinderen met hun (groot)ouders.
Plaats: bij de drasplas van De Küper, Luimesweg 12a in Breedenbroek.
Voor actuele informatie over de excursies en contactpersonen:
zie onze website www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

13

juni
zondag 14.00 - 16.00 uur

21

juni
maandag 19.00 - 21.00 uur

26

juni
zaterdag 09.00 - 12.30 uur

27

juni
zondag 14.00 - 16.00 uur

28

juni
maandag 19.00 - 21.00 uur

Bijzondere flora in de Heidenhoeksevloed
Excursie door een gebied met overweldigende bloemenpracht. Uniek
zijn de vele orchideeën en het zeldzame teer guichelheil.
Start: parkeerplaats hoek Jolinkdijk/Nijmansedijk in Zelhem.

Montferlandwandeling
Natuur, cultuur, geologie en dorpshistorie krijgen volop aandacht.
Start: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19 in Zeddam.

Wehlse Broeklanden
Stevige en landelijke wandeling van ca. 10 km, door een verrassend
gebied met verschillende landschappen. Horecastop onderweg voor
eigen rekening.
Start: landwinkel De Verse Kers, Bleeksestraat 2 in Wehl.

Struintocht door de Lobberdense Waard
In het verleden zijn door kleiwinning waterpartijen ontstaan met
gevarieerde flora en fauna. Grote grazers houden het gebied
toegankelijk.
Start: Lobberdenseweg/Rijndijk in Pannerden.

Hettenheuvelwandeling
We beklimmen het hoogste punt van de stuwwal in het Bergherbos. Op
de 'Kale Jacob' heeft u een prachtig vergezicht en bij mooi weer kan men
tot de Veluwezoom kijken.
Start: parkeerplaats De Hettenheuvel, tegenover de Loolaan, grens
Hooglandseweg/Zeddamseweg tussen Zeddam en Kilder.

4

juli
zondag 14.00 - 16.00 uur

4

juli
zondag 14.00 - 16.30 uur

5

juli
maandag 19.00 - 21.00 uur

Zomerwandeling binnenstad Zevenaar
Natuur in de binnenstad? Jazeker, laat u verrassen door alles wat er
groeit en bloeit binnen de oude stadsgracht van Zevenaar.
Start: binnenplaats van het Eet-Lokaal, Wittenburgstraat 25 in Zevenaar.

Akkerrandenfietstocht
Een fietsexcursie van ca. 17 km tussen Sinderen en Silvolde, langs
bloeiende akker- en weideranden, aangelegd ten behoeve van de
patrijs.
Start: koffieboerderij Groot Nibbelink, Nibbelinklaan 12 in Sinderen.

Sprengwandeling
Een wandeling die ons door bos, heide en langs een bron voert. Bij mooi
weer zien we vast een hagedis!
Start: vóór het viaduct over de A3 aan het einde van de Eltenseweg in
Stokkum.

11

juli
zondag 14.00 - 16.30 uur

12

juli
maandag 19.00 - 21.00 uur

Fietsexcursie langs bloeiende bermen
Een fietsexcursie van ca. 14 km rondom Dinxperlo en De Heurne.
De aandacht gaat -naast bloeiende akkerranden- vooral uit naar de
bermflora.
Start: Sniedersdijk, ter hoogte van de Lage Heurnseweg 11 in De
Heurne.

Hoog-Eltenwandeling
Een wandeling rondom de Eltenberg waarbij we genieten van
verschillende prachtige vergezichten.
Start: parkeerplaats Sint-Vituskerk in Hoog-Elten (D).

Voor actuele informatie over de excursies en contactpersonen:
zie onze website www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

