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COLOFON:
Het IVN, Vereniging voor Natuureducatie en duurzaamheid, draagt bij aan een duurzame samenleving
door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Het IVN bestaat uit ruim 170 lokale afdelingen
met ca. 20.000 leden.
De afdelingen organiseren niet alleen wandelingen en excursies, maar ook tentoonstellingen, lezingen en
cursussen. Iedereen die geïnteresseerd is in de natuur en zijn leefomgeving beter wil leren kennen, kan
meedoen. Ook voor mensen die een opleiding willen volgen, om zelf hun kennis en ervaring uit te dragen
en te delen met anderen, biedt het IVN mogelijkheden.
LOCATIE:
NEC (Natuur Educatief Centrum) Han Jordaan, Dievelaarslaan 2, Haaksbergen. Tel. 053-5740678.

CONTRIBUTIES:
Jeugdlid (jeugdnatuurgroep)
Lid vanaf
Huisgenoot
Donateur minimaal

€10,00 (incl. Groenvoer)
€20,00 (incl. Groenvoer en Mens en Natuur)
€15,00
€10,00 (incl. Groenvoer)

vanaf 9 tot 16 jaar:
16 jaar:
vanaf 16 jaar:

De contributie kan uitsluitend per automatische incasso worden betaald.
Bankrelatie: Rabobank, IBAN: NL41RABO0118019120 t.n.v. IVN afd. Haaksbergen.
Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.
Opzegging van het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie vóór 1 december van het
lopende jaar.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap gaat dat per 1 januari van het komende jaar in.

BESTUUR:
Voorzitter:
Harry Maathuis, Vonkenkaamp 17, 7482GB
Haaksbergen, tel.053-5726736 of 06-48261795
hmaathuis@planet.nl
Secretaris:
Ada Landman, Kamille 2 7483AP Haaksbergen,
tel.053-5723510 of 06-24363182
secretariaat.ivnhaaksbergen@gmail.com
Penningmeester en ledenadministratie:
Mark Scholten, Vonkenkaamp 44, 7482GA
Haaksbergen, tel. 06-42408602
penningmeester.ivnhaaksbergen@gmail.com
Leden
Wiebo te Beest, Rossinistraat 10, 7482AV
Haaksbergen, tel.053-5726111
wtebeest@kpnmail.nl
Gerrit van der Lee, Hondelink 181, 7482KT
Haaksbergen, tel.053-5724709
gerrit_vdlee@hotmail.com

KOPIE VOOR NIEUWSBRIEF NAAR: nieuwsbrief@ivnhaaksbergen.nl
KOPIE VOOR DE WEBSITE NAAR: fred.groothuis@hetnet.nl
DATUM UITGIFTE: 18 DECEMBER 2015
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Harry Maathuis,voorzitter

VANUIT HET BESTUUR

Beste IVN-ers!

Ik hoor u denken: wat heb ik nou in mijn hand? Inderdaad: een andere en kleurrijke Groenvoer!
Even iets over de voorgeschiedenis. Zoals u weet was het tot voor kort gebruikelijk om elk kwartaal een
Groenvoer uit te geven. Tot voor enkele jaren per post bezorgd, de laatste tijd digitaal aangeleverd met nog
enkele analoge exemplaren voor leden zonder computer. Nadeel van deze constructie was dat grotendeels
informatie werd gegeven, die op het moment van verschijnen al vaak gedateerd was.
Het bestuur heeft een andere structuur bedacht. We gaan aan het einde van elk kalenderjaar een
uitgebreid nummer in kleur uitgeven, een “Groenvoer Special”. Het eerste nummer hebt u nu in handen.
Hierin komen de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen van het afgelopen jaar en het
jaarprogramma voor het komende jaar. De Groenvoer Special krijgt u toegezonden.
Voor het actuele nieuws komt er een maandelijkse Nieuwsbrief met een bestuurlijke zaken en verslagen
van de afgelopen maand en het programma voor de komende maand. Daarnaast willen we de leden
vragen om copy in te leveren voor mededelingen van persoonlijke aard of nieuwtjes uit werkgroepen.
Tevens biedt deze brief een mogelijkheid om u op de hoogte te houden van regionale en landelijke
ontwikkelingen. In tegenstelling tot deze “Special” ontvangt u de Nieuwsbrief digitaal. We hopen de
berichtgeving vanuit de vereniging op deze wijze beter aangepast te hebben aan de tijd. We zijn benieuwd
naar uw ervaringen : deel ze met ons!
Er gaat nog meer veranderen. Er is onlangs tijdens een extra A.L.V. een presentatie en discussie geweest
over de opzet van een nieuwe organisatie binnen het IVN-Haaksbergen. De leden hebben hun akkoord
voor verdere uitvoering gegeven. Als de definitieve plannen tijdens de komende A.L.V. van maart worden
goedgekeurd zullen de voorgestelde plannen in 2016 vorm krijgen.
Een ander belangrijk onderwerp gaat komend jaar het 40-jarig bestaan vormen. Een speciale commissie
heeft plannen voorgelegd aan het bestuur, waarop enthousiast is gereageerd. De ingeplande jaarlijkse
activiteiten gaan een extra accent krijgen. Tevens zal er eind september een feestelijk weekend zijn
waarmee het feestjaar wordt afgesloten. We houden u hiervan op de hoogte!
U ziet: leven genoeg in de IVN-brouwerij! Op naar een onvergetelijk 2016!
Harry Maathuis, voorzitter.
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INLEIDING
IVN Haaksbergen werkt mee aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de
natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij
beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s.
IVN Haaksbergen wil de kennis en het bewustzijn van natuur en milieu in Haaksbergen vergroten.
Middelen hiertoe zijn informatieoverdracht, educatie en zelfwerkzaamheid. IVN is de mening
toegedaan dat alleen op basis van voldoende kennis verantwoorde beslissingen kunnen worden
genomen.
IVN Haaksbergen organiseert wandelingen , excursies, lezingen en cursussen. Iedereen die
geïnteresseerd is in de natuur en zijn leefomgeving beter wil leren kennen, kan meedoen.
IVN Haaksbergen heeft een Jeugdnatuurgroep en organiseert samen met Natuurmonumenten voor
leerlingen van de Haaksbergse basisscholen “natuuractiviteiten” in het Grintenbosch.
In de Heemtuin rond het NEC (Natuur Educatief Centrum) gebouw “Han Jordaan”, Dievelaarslaan 2,
Haaksbergen kan men genieten van prachtige inheemse planten.
De amfibieën en reptielen-, weidevogel- en uilenwerkgroep houden zich bezig met monitoren en
waar mogelijk de leefomgeving van deze dieren te verbeteren.

De visie van IVN Haaksbergen is:

“Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet!”
In deze Groenvoer Special kunt u lezen welke activiteiten de diverse werkgroepen in 2015 allemaal
georganiseerd hebben. Op de valreep van 2015 werd onze Jeugdnatuurgroep genomineerd voor de
vrijwilligersprijs 2015. Zie op pagina 10 voor een korte impressie van de uitreiking.
In 2016 bestaat IVN Haaksbergen 40 jaar. Een korte terugblik op die 40 jaar vindt u ook in deze
Groenvoer Special.
Ook in 2016 zal IVN Haaksbergen weer diverse activiteiten voor de Haaksbergse bevolking
organiseren. Het programma aan lezingen, cursussen, excursies en andere evenementen komen in
deze Groenvoer Special aan de orde.
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ACTIVITEITEN 2015
In onderstaande zijn de activiteiten weergegeven, die door de verschillende werkgroepen in 2015
zijn uitgevoerd.

HEEMTUINWERKGROEP
Dankzij de actieve leden van deze werkgroep is er doorlopend bedrijvigheid in de heemtuin. En dus ook altijd plaats voor vrijwilligers.
Voortdurend worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Stukken tuin
worden weer eens anders ingericht. Snoeien, wieden, zaaien, oogsten, maaien.
En niet te vergeten: Lekker genieten te midden van al die inheemse planten en de insecten, die erop af
komen. De vrijwilligers van onze heemtuinwerkgroep zijn niet alleen bezig met tuinieren, maar organiseren
daarnaast tal van activiteiten. Een hoogtepunt is de jaarlijkse Plantenmarkt.
Ook heeft men rond het NEC gebouw een groentetuin ingericht, waar diverse vergeten groentes worden
gekweekt.
Joke Overbeek Goorsestraat 4, 7482 CJ
Piet van Hout Rossinistraat 6, 7482AV

Haaksbergen
Haaksbergen

053-5721974 a.overbeek4@kpnplanet.nl
053-5723178 prvanhout@kpnmail.nl

Zaterdag 25 april Plantenmarkt in de Heemtuin

Op de Plantenmarkt kon u als vanouds ook dit jaar weer
terecht voor een uitgebreid assortiment zelfgekweekte
planten, heesters, kruiden, zaden en bos- en
stinzenplanten. Verder was er een mooie collectie dahlia
knollen beschikbaar.
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Zaterdag 16 en zondag 17 mei Kunst en Natuur
In en rond het IVN verenigingsgebouw was deze dagen prachtige kunst te zien

Zaterdag 20 en zondag 21 juni Groei en Bloei
Ook dit jaar deden we weer mee aan de open tuinendagen van Groei en Bloei. We stelden de Heemtuin beschikbaar voor het publiek.

Woensdag 1 juli Maatschappelijke Stage
De laatste jaren doet de Heemtuinwerkgroep mee aan de maatschappelijke stage voor leerlingen van
het Assink. Leerlingen maken dan kennis met wat er zoal komt kijken om de Heemtuin te onderhouden.

JEUGDNATUURWERKGROEP (9-16 JAAR)

ADDIE SIESSES

Ben je 9 jaar of ouder, houd je van de natuur, ben je een echte natuurvriend en
wil je even iets anders dan school? Dan is de Jeugdnatuurgroep echt iets voor
jou!
Elke tweede zaterdagochtend van de maand komen ze bijeen van 9.30 uur tot
ca. 12.00 uur om bezig te zijn met natuur. We bieden een leuk en afwisselend
programma, zodat het altijd weer een avontuur is om te komen! Kom gerust een
keertje kijken en meedoen!
Addie Sieses
Langenbergweg 9D, 7481 PP
Thecla Rupert
Neijenkerckestraat 4, 7482 ZZ
Annette Asbreuk Kalkdijk 2,
7481 SL

Haaksbergen 053-5696760 sieses@hetnet.nl
Haaksbergen 053-5741801 t.rupert@gelre.nl
Haaksbergen 053-5729371 annette.asbreuk@hetnet.nl

In onderstaande het programma van de Jeugdnatuurgroep van 2015.

10 januari Witte Veen
Op deze zaterdag in het nieuwe jaar hebben we een wandeling gemaakt met de jeugdleden, hun ouders
en broers en of zussen door het Witte Veen. Het was droog, maar het stormde behoorlijk en toch was de
wandeling een sucses.

Kinderen en ouders waren zeer entausiast over de wandeling, de uitleg over het gebied, de anecdotes en
de koffie/warme chocomelk na afloop.

Tussendoor heeft een ouder nog voor een lekkere
kaas/worst/druif snack gezorgd. Hiervoor bedankt. Ik
denk dat ik namens alle deelnemers, dat waren zo’n
dertig personen op deze stormachtige morgen, kan
zeggen dat het een zeer leerzame en mooie morgen
was.
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14 februari Wandeling bij IVN gebouw
We hebben uitgebreid stilgestaan en uitleg gegeven over de Grote Zaagbek die regelmatig is waargenomen in de Buursebeek. Daarna hebben we gekeken naar de opbouw van een denneboom en hebben
een Quiz gedaan over uilen en een test wat voelen we in een voelbox.

Tijdens een wandeling in de nabijheid van het IVN gebouw hebben we op de vijver plots een Grote
Zaagbek zien zwemmen. Toeval???

14 maart Takken en Knoppen
Deze morgen ging het over takken en knoppen. We hebben eerst gips afdrukken gemaakt van takjes met
knoppen. Toen de gips afdrukken lagen te drogen hebben we een biologisch moment gehouden.

Daarna is er uitleg gegeven over takken en knoppen van bomen in de winter. De volgende opdracht was
om achter de namen van bomen te komen met gebruik van een zoekkaart bomen in de knop en een aantal
kale takken. Het heeft ons verrast dat er zoveel goede bomen benoemd zijn door de jongelui.

11 april Wandeling Landgoed Altena
Deze morgen maken we een wandeling over het Landgoed Altena. De zon schijnt en iedereen heeft goede
zin. Nog maar een klein eindje op weg, werden de eerste beestjes al in loupepotjes gestopt, hoorden we de
Tjiftjaf en we zagen hoe een pissebed zich oprolde en daarom de toepasselijke naam Oproller droeg.

Op vele plekjes was er wel iets te zien en te vertellen
en Reny ontpopte zich als een ware natuurgids! We
hebben de gangen van een Eikenprachtkever gezien,
Adelaarsvarens uit de grond zien kruipen,
pissebedden te kust en te keur, miljoenpoten en
duizendpoten, bloeiende gagel en zelfs al een hele
kleine Zonnedauw, een dode boomkruiper met haar
priegelsnaveltje en zagen we zelfs nog een reeën
slaapplaats.
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Na al deze ontdekkingen was er ranja met een koekje en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

9 mei Molenveld
Vanmorgen gingen we weer op pad de natuur in. In het Molenveld en langs de beek gingen we op zoek
naar bloemen en planten, om een echt herbarium te maken. Gewapend met een boekje (herbarium in
wording), papieren zakdoekjes, tape, en een tas vol goede zin ging iedereen aan de slag. Er werd heel wat
geplukt en geplakt onderweg en bij sommige werd het Herbarium echt dik. Ook vonden we nog velletjes
waar de libellenlarven waren uitgekropen.

Terug van de wandeling werd alles op naam gebracht en geordend, onder het genot van een beker fris of
koffie. De morgen was voor iedereen weer omgevlogen. Deze ongedwongen manier om een morgen in te
vullen viel bij iedereen in de smaak, ook de kinderen waren tot het laatst toe actief met bloemen op naam
te brengen en in te plakken.

13 juni 2015 Slootjesdag
Vanmorgen om half 10 begonnen we met de jeugdgroep. Bijna alle kinderen waren er en hadden zin in een
lekkere slootjesmorgen. Er stond genoeg water in de poelslakken. Schaatsenrijders teveel om op te
noemen.
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Vanaf 13.00 uur gooide het weer roet in het eten en begon het hard te regenen en vertrok iedereen
huiswaarts. Omdat we geen tent hadden om in te schuilen en alles nat werd en het in verte soms
rommelde hebben we besloten eerder de boel op te breken. We mogen denk ik terugkijken op een
geslaagde dag, waarop heel wat kinderen met een natte broek en sokken huiswaarts keerden maar met
een brede lach op hun gezicht.

30 augustus Jaarmarkt
De Jeugdgroep heeft ook deelgenomen aan de Jaarmarkt van het IVN en we hebben goede hoop dat we
er 2 of 3 nieuwe jeugdleden aan over houden.

12 september Libellen
We hebben vanmorgen een Power Point presentatie gekregen over LIBELLEN door Gerard Dutmer.
Omdat de temperatuur zo laag was en de zon niet scheen zijn we in het IVN gebouw gebleven.

De uitleg van Gerard en de dia’s waren voor de jongelui zo interessant dat ze anderhalf uur zeer geboeid
hebben geluisterd, gekeken en ook veel gereageerd hebben door vragen te stellen. We hebben Gerard
hiervoor bedankt en hij heeft ons toegezegd om volgend jaar dit in het veld een vervolg te geven.

Daarna hebben ze nog zelf libellen gemaakt van
allerlei natuur producten en deze beschilderd.

10 oktober Buurserzand/Steenhaar
Herfstvruchten zoeken in het Buurserzand/Steenhaar. Deze werden in onze uitgedeelde bewaarboxen
gestopt.
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Het was een frisse wandeling dus zo af en toe even flink doorstappen. Alle vooraf aangegeven vruchten
zijn door de jeugd gevonden in dit gebied. Er werd afgesloten met een koekje en een drankje, waarna we
met een box vol herfstvruchten weer huiswaarts keerden.
14 november Hanbach Bruinkool
Henk Ooink, Norbert en Tonnie Huiskes hebben ons vanmorgen met een presentatie meegenomen naar
Hanbach waar bruinkool wordt gewonnen. Met graafmachines die zo groot zijn als twee voetbalvelden en
zo hoog als een kerktoren.

Ook is er uitgebreid vertelt over het ontstaan van turf, bruinkool en steenkool. Daarna hebben we op
moeten zoeken welke afdrukken in de bruinkoolstukken zichtbaar waren. Op deze leerzame morgen heeft
iedereen enkele stukken bruinkool mogen uitzoeken en konden zij hun naam erin graveren. Tonnie, Norbet
en Henk werden bedankt voor deze mooie morgen.

12 december kerstversiering maken
Alweer de laatste IVN jeugdmorgen van dit jaar en die staat in het teken van de kerstdagen. De jeugdleden
hebben verschillende kerstversieringen gemaakt van berkenstammetjes en dennenappels.

Tijdens de pauze hebben we een glas warme chocolademelk gedronken. Nadat alle versierselen af waren
en droog hebben we elkaar prettige Kerstdagen en een Goede jaarwisseling gewenst.

JEUGDNATUURWERKGROEP

VRIJWILLIGERSPRIJS 2015

Zaterdagavond 12 december werd de vrijwilligersprijs 2015 uitgereikt aan de vrijwilliger, de vrijwilligersorganisatie en de jonge vrijwilliger van Haaksbergen.
In de categorie organisaties was naast de IVN Jeugdnatuurgroep de EHBO Haaksbergen, de activiteitencommissie van vv
Hoeve Vooruit, de vrijdag-ochtendploeg van SV Bon Boys, het
Repair Café, het Gilde, de Wereldwinkel en de
schoonmaakploeg vv Haaksbergen aangemeld voor deze prijs.
De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in Theater De Kappen.
Al jaren organiseert de Haaksbergse gemeenteraad een
gezellige avond voor vrijwilligers, als dank voor het vele werk
dat ze belangeloos verzetten.
Jeugdnatuurgroep
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Tijdens de feestavond werden door burgemeester Gerrit Jan Kok de vrijwilligersprijzen uitgereikt.
Bij de organisaties ging de vrijwilligersprijs niet naar de Jeugdnatuurgroep maar naar de Wereldwinkel.
De Jeugdnatuurgroep heeft ca. vijf jaar geleden met veel enthousiasme het begeleiden van de jeugd
opgepakt, nadat de vorige jeugdbegeleiding er plotseling mee stopten.
Na de uitreiking hebben de Jeugdnatuurgroep met enkele IVN belangstellenden in “de Kappen” nog
gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en hapje aangeboden door de gemeenteraad.

CURSUS- EN LEZINGENWERKGROEP
De werkgroep organiseert cursussen en verzorgt lezingen op het gebied van
natuur en milieu.

Gerrit van der Lee Hondelink 181 7482KT Haaksbergen 053-5724709
Wiebo te Beest
Rossinistraat 10 7482AV Haaksbergen 053-5726111

gerrit_vdlee@hotmail.com
wtebeest@kpnmail.nl

Het jaar 2015 was een goed jaar voor de lezingen, die deze werkgroep organiseerde. Ze werden goed
bezocht. Uit de positieve reacties kon je opmaken, dat de lezingen goed werden ontvangen.
Verder werd de wandelgidsencursus met 22 deelnemers op 29 april afgesloten met een “Info markt”.

Wandelgidsencursus:
Deze cursus is min of meer een herhaling van de cursus, die reeds in eerdere jaren is gehouden. Het doel
van de cursus is om de deelnemers de kennis en kunde te verschaffen om een wandeling in de
Haaksbergse natuurgebieden te begeleiden.
De cursus bestond uit theorielessen gegeven door Han en Lia van Hagen, Remy Remmelts en Co Verhage
en praktijklessen in de diverse natuurgebieden rond Haaksbergen. Alle cursisten hebben de cursus met
goed gevolg afgesloten.
Aan het eind van de cursus was er een “infomarkt” georganiseerd, waar alle werkgroepen van IVN
Haaksbergen aanwezig waren. De diverse werkgroepen konden hun werkgroep onder de aandacht van de
nieuwe gidsen brengen. Naast de cursisten waren ook de mensen uitgenodigd, die de laatste twee jaar als
nieuw lid waren ingeschreven.
We hopen dat de nieuwe leden van deze cursus hun weg binnen de IVN kunnen vinden.

Excursies in het Lankheet en het Altenabos

Lezingen:
Het jaar 2015 was een geweldig jaar voor de lezingen die we gehouden hebben. Gemiddeld waren liefst 30
personen getuige van de 8 lezingen, die werden gehouden. De topper van de lezingen was de lezing over
de wolf.
Dit jaar werden de lezingen vrijwel allemaal in de bibliotheek gehouden.
In het kort zullen in onderstaande de diverse lezingen de revue passeren.
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Dinsdag 20 januari Lezing “De wolf in Nederland?”
Voor de lezing van boswachter Roel Korbee van
Staatsbosbeheer over het actuele onderwerp “De wolf in
Nederland” was een zeer grote belangstelling.
Roel begon met een film over de wolf. Het eerste deel van
zijn presentatie ging over het aanwezig-zijn van de wolf in
het grensgebied van Duitsland en Nederland.
Daarna vertelde hij over de mogelijke gevolgen, de rol in
het ecosysteem, de jachtwijze, het voedsel, het sociale
gedrag en de verspreiding van de wolf in Europa.
Roel Korbee met wolfshond Layka

Dinsdag 17 februari Lezing “Groen in Haaksbergen”
Deze lezing was alleen voor leden van IVN Haaksbergen. De lezing “Groen in Haaksbergen” werd
gegeven door oud-docent en lid van de IVN Haaksbergen Co Verhage. Co gaf een zeer boeiende en
leerzame presentatie over het groen en met name bomen in de gemeente Haaksbergen.

Dinsdag 17 maart Lezing “Bijen een bijzonder volk”
Harrie Könniger vertelde voor de pauze het nodige over de
honingbijen. Het is fascinerend hoe dit volk samenwerkt. Elk
individu heeft, afhankelijk van haar leeftijd, een taak in
dienst van het volk te vervullen. Na de pauze werd
aandacht besteed aan de boeiende wereld van socialen en
solitaire wilde bijen en wespen, die in onze omgeving
voorkomen. Harrie zijn boeiende betoog, ondersteund met
prachtige foto’s, werd erg positief ontvangen.

Dinsdag 7 april Lezing “Verrassend vogels kijken dichtbij huis”.

Appelvink

De lezing over de vogels dichtbij huis van Koos Dansen speelde zich af
in de buurt van Arnhem. Deze fotograaf en natuurliefhebber liet prachtige foto’s van vogels en landschappen zien. Voor het fotograferen van
vogels maakte hij gebruik van een permanente vogelschuilplaats
midden in het bos. Daardoor kon hij vogels van heel dichtbij voor zijn
lens krijgen.
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Dinsdag 29 september: Lezing “Spinnen”.
Wout Schuit (IVN Losser) liet op dinsdag 29 september de aanwezigen kennis maken met de wonderlijke
wereld van de spinnen. Aan de orde kwamen o.a.: plaats in het dierenrijk, kenmerken, vangmethoden en
webben, soorten spinnen, paren en broedzorg. Elke soort kent zijn eigen jachtwijze en/of webbouw.
Wout gaf tijdens zijn lezing ook waardevolle praktische tips voor gidsen, die iets willen vertellen over
spinnen.

De excursie over spinnen was ook aangewezen als erg
interessant door de organisatoren van “het weekend van de
wetenschap”. Ze maakten op hun website ook reclame voor
deze excursie.
De aanwezigheid op de lezing als ook op de excursie was
minder dan we gewend zijn bij lezingen van IVN
Haaksbergen.
Op zaterdag 3 oktober werd deze lezing gevolgd door een
excursie in het prachtige gebied de Duivelshof in De Lutte.
Kruisspin

Dinsdag 13 oktober: Lezing “Paddenstoelen”.
Deze lezing werd verzorgd door IVN-lid Remy Remmelts. Aan
de hand van prachtige foto’s werd verteld over het nut,
voortplanting en onderverdeling van de diverse
paddenstoelen. Er kwamen de nodige vragen vanuit de
toehoorders wat de levendigheid onmiskenbaar verhoogde.
Ook het stencil betreffende paddenstoelen werd enthousiast
meegenomen.
Deze presentatie was de start van de “Herfst in Haaksbergen”
week, die IVN Haaksbergen samen met Natuurmonumenten
georganiseerd heeft.
Stekelzwam

Dinsdag 3 november: Lezing “Homeopathie en geneeskrachtige Planten”.
De lezing werd gegeven door klassiek homeopaat Désirée Somsen-Appeldoorn. Zij gaf in de bibliotheek uitleg over
diverse geneeskrachtige planten en homeopathie als natuurlijke geneeswijze. Door een bezoek van haar aan de
Heemtuin, waar diverse geneeskrachtige planten aanwezig zijn, kwam ze op het idee om voor de IVN een lezing te
houden.
Klassieke homeopathie is een geneeswijze, die uitgaat van het zelfgenezend vermogen van de mens. Wanneer het
zelfgenezend vermogen niet in balans is, kan het niet goed functioneren. De homeopathische middelen zijn natuurlijke
middelen, die helpen de balans te herstellen.

Désirée legde uit hoe je zelf ook een homeopathische zalf
of vloeistof kunt maken.
Zo kun je zelf een zomerzalf maken van smalle weegbree.
Deze zalf helpt tegen huidirritaties van o.a. brandnetels en
muggenbulten.
Smalle weegbree

Dinsdag 24 november: Lezing “Het levende bos”.
In deze laatste lezing van 2015 was natuurfotograaf Michiel Schaap aan de beurt om iets te vertellen over
“Het Levende Bos”. Het bos verrast je in ieder seizoen en dat werd in deze presentatie nogmaals duidelijk.
Met foto’s en filmpjes van uitzonderlijke schoonheid werd dit geïllustreerd.
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De presentatie van Michiel bood een blik in het heimelijke
leven van de bijzondere bosbewoners in de bossen om ons
heen. De beelden waren veelal gemaakt in de bossen van de
Achterhoek en gaven een zeer gevarieerd beeld van deze
rijke natuur. Al met al een boeiende lezing.
Jonge vosjes

EXCURSIEWERKGROEP
Vanuit de vereniging worden diverse keren per jaar wandelingen, fietstochten en
excursies georganiseerd o.l.v. een natuurgids.
Op aanvraag kunnen scholen en andere groepen van een natuurwandeling
onder leiding van een natuurgids gebruik maken.
Jan van den Berg Spoelsterstraat 31, 7481KD Haaksbergen bergcat@introweb.nl 053-5727856
Jacques Simon
Welpelohoek 4,
7546 GP Enschede
elsapieter@home.nl 06-10215811

Zondag 4 januari Winterwandeling Assinkbos
Ook dit jaar waren er veel deelnemers, die na de feestdagen een frisse neus wilden halen op de jaarlijkse
winterwandeling van het IVN Haaksbergen. Ervaren gidsen begeleiden de deelnemers door het 66 hectare
grote bosgebied Assinkbos. Dit gebied behoort tot landgoed Het Lankheet. Naaldbomen voeren er de
boventoon. Samen met loofbomen en verspreid liggende heideveldjes en vennetjes kenmerken ze het
landschap.

De gidsen vertelden over de natuur, het
landschap en de cultuurhistorie. Zoals de
joodse onderduikers, die zich in de Tweede
Wereldoorlog verborgen hielden in het
Assinkbos. En een verwoestende brand in
2007.

Zondag 12 april Vogelwandeling Haaksbergerveen
Op zondagmorgen 12 april waren diverse mensen aanwezig in het Haaksbergerveen om vogels te spotten.
De coördinatie van deze wandeling lag bij Wiebo te Beest. Wiebo had meerdere vogelexperts
opgetrommeld om de diverse vogelliefhebbers van de nodige informatie te voorzien.
Het was een prachtige zonnige ochtend. Geschikt om vele vogels te kunnen spotten. De aanwezige
belangstellenden gingen uitgerust met verrekijkers en een enkele telescoop op pad.
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Er werden vele vogels gezien: Mannetje kiekendief,
kneutje, rietgors, geelgors, graspieper, tjiftjaf,
meerdere blauwborsten, roodborsttapuit, grote bonte
specht, buizerd, kuifeend, dodaars, wintertaling en
slobeend. Al met al was het een vruchtbare ochtend.
Na oploop werd er enthousiast nagepraat onder het
genot van een kop koffie of thee over wat men die
ochtend had gezien.
Blauw borst

Donderdag 14 mei: Hemelvaartswandeling Buurserzand

ochtend zoal gezien had.

Volgens goede traditie betekent Hemelvaart voor dag en dauw op pad. Wie het leuk vindt om iets meer te
weten over wat je onderweg tegenkomt, organiseert het IVN Haaksbergen elk jaar de educatieve
Hemelvaartswandeling. Dit jaar werd de wandeling gehouden in het Buurserzand, een bijzonder reservaat
van Natuurmonumenten, gelegen in Buurse. IVN-gidsen namen de deelnemers mee in het gebied, dat
wordt gekenmerkt door poelen, vennetjes, bos en hei.

De deelnemers moesten vroeg
uit de veren. Op
Hemelvaartsochtend werd om
06:30 uur (half zeven!)
vertrokken vanaf de
parkeerplaats Molenbelt.

Vrijdag 29 mei: Informatie/avondwandeling Vleermuizen.
Zodra de schemering valt komen vleermuizen tevoorschijn. Ze hullen zich in een soort geheimzinnigheid.
Maar wat doen vleermuizen eigenlijk? En hoe doen ze dat?

IVN-gids Ben Hilderink, die zich verdiept heeft in het leven van de vleermuizen, nam de deelnemers mee
op de vleermuizenexcursie door het Park Groot Scholtenhagen.

Zondag 19 juli: Landschappenfietstocht
Als gidsen fungeerden Hans Sterrenburg en Remy Remmelts bijgestaan door enkele nieuwe lichting
gidsen, die dit jaar de wandelgidsen cursus van IVN Haaksbergen hadden gevolgd.
Dit jaar was gekozen voor het rondje Haaksbergerveen, Oldenkotte, Berkeldal, Ramsbeek, Mallemse
Molen, Oostendorper Watermolen.
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Na aanleg met koffie en gebak bij het restaurant “Oldenkotte” ging de tocht verder langs de Berkel.
Daarna in de regen sluipdoor kruipdoor langs Rekken en de Ramsbeek naar de Mallemse Molen.
Bij Het Lankheet werd nog even stil gestaan bij de bijzondere kapconstructie van de toekomstige
instapplaats van de Buurserpot en vervolgens de geheel nieuw gegraven uitbreiding van de Botterbeek
met drie sluizen en daarbij liggende vistrappen om de beek aan de bovenloop passabel voor vissen te
maken. Een geslaagde activiteit met de juiste mix van educatie en misschien daardoor nog wel meer
genieten van de schitterende route.

Donderdag 27 augustus: Vleermuizen Excursie
De tweede vleermuizenexcursie dit jaar op donderdag 27 augustus ging helaas niet door t.g.v. regen.
Vrijwel de hele dag regende het. Bij regen zijn vleermuizen niet actief om eten te zoeken.

Zondag 26 september: Excursie over spinnen in de Duivelshof in Losser
De Duivelshof is een prachtig natuurgebied en tijdens deze mooie zonnige morgen was het een genot om
hier te vertoeven. De Duivelshof ligt aan de weg tussen Losser en De Lutte.

De aanwezigen op deze excursie stonden versteld van de hoeveel spinnen, die in dit gebied te vinden zijn.
We spotten de strekspin, de kruisspin, de springspin, de hangmatwebspin en de trilspin.
De gids van deze excursie was Wout Schuit van IVN Losser.

LEZINGEN, EXCURSIES OP AANVRAAG:
Ook dit jaar waren er weer scholen en andere groepen, die gebruik maakten van de mogelijkheid van een
natuurwandeling op aanvraag onder leiding van een natuurgids.

Vleermuisexcursie voor Borne.
Op donderdag 4 juni werd door Ben Hilderink voor ca. 30 kinderen en 5 volwassenen in de buurt van het
IVN gebouw een vleermuizen excursie gehouden voor basisschool “De Wheeler” uit Borne. Zowel de
leerlingen als ouders waren na afloop erg tevreden wat ze hadden gehoord en gezien.

Lezing voor IVN Almere
Vrijdag 18 september heeft Jan van den Berg een lezing gehouden voor de IVN Almere over het
Buurserzand. De mensen uit Almere hebben de lezing erg gewaardeerd.

Excursie voor studenten ITC
Op aanvraag van de ITC Enschede vond er net als vorig jaar op maandag 14 december 2015 een excursie
plaats in het Haaksbergerveen. Het doel van dit veldwerk was om ITC studenten kennis te laten maken
met de Nederlandse planning en uitvoer van landinrichting en duurzaam landgebruik.
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Tevens was het de bedoeling om ze een beeld te verschaffen van hoe belanghebbenden zich organiseren
en hoe men omgaat met verschillende interesses in landgebruik.

Een groep van ca. 15 studenten
uit diverse landen uit Azië en
Afrika namen deel aan deze
excursie.
De voertaal tijdens deze
excursie, die gegeven werd
door Han van Hagen en Remy
Remmelts, was engels.

Foto excursie 2014

WEIDEVOGELWERKGROEP

WILLEM JAN WESTERHOLT

De weidevogelwerkgroep is al vele jaren actief op het gebied van de weidevogelbescherming.
Willem Jan Westerholt, Gerard Douwstraat 3, 7482XG Haaksbergen 053-5723982
Het weidevogelseizoen loopt van ca. april tot juni. Er zijn vijf gebieden waarop gezocht mocht worden.
En voor elk gebied is een subgroep van de Weidevogelwerkgroep actief.
Gebied 1. Omgeving Stepelo
Gebied 2. Omgeving Kolenbranderweg
Gebied 3. Omgeving Schoolkaterdijk
Gebied 4. Omgeving Buurse
Gebied 5. Omgeving Buurse
Zoals in de onderstaande tabel is te zien, is het aantal nesten bijna verdubbeld t.o.v. vorig jaar. Vooral de
resultaten in gebied 3 en 5 zijn dit jaar een stuk beter
Totaal Overzicht 2015
GEBIED 1.

GEBIED 2.

GEBIED 3.

GEBIED 4.

GEBIED 5.

TOTAAL

Totaal nesten 8(7)

9 (5)

10 (2)

27 (23)

27 (4)

81 (41)

Kievit

7

7

10

27

26

77

Grutto

-

-

-

-

-

-

Wulp

-

1

-

-

1

2

Scholekster

1

1

-

-

-

2

Uitkom-

100%(57%)

56%(80%)

100%(100%)

61%(78%)

48% 100%)

73%(83%)

Percentage
Tussen haakjes geplaatste getallen zijn de resultaten van 2014
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Weidevogellandbouwer van 2016
Sinds 2008 wordt er door de Weidevogel Werkgroep een “Weidevogel landbouwer van het jaar” gekozen.
Deze landbouwer heeft zich op een bepaalde manier erg verdienstelijk gemaakt voor de weidevogel
populatie. Voor 2015 was dat de familie F.G.H.J. Scholten aan de Haaksbergerweg in Buurse
Op 18 november hebben Wiebo te Beest en Willem Jan Westerholt
een taart en een oorkonde gebracht naar de familie F.G.H.J. Scholten.
Zij werden door de leden van de werkgroep verkozen tot
“weidevogellandbouwer van het jaar 2015”. De familie werkt al sinds
dat de werkgroep in Buurse begon, in 1999, actief samen met de
werkgroep en is erg betrokken met het wel en wee van de
weidevogels. Ze hebben ook positief meegewerkt aan een artikel over
weidevogels in dagblad Tubantia.
Fam. Scholten met oorkonde en taart

Excursie naar o.a. de Mastenbroekerpolder
De IVN Weidevogelwerkgroep bestond in 2015 dertig jaar en zijn daarom op 16 mei een dagje op stap
geweest.
Bij het uitstappen van het busje met boer Pelleboer achter het stuur leek het alsof de Haaksbergse
weidevogelaars in een andere wereld terecht kwamen. Allemaal grasland, sommige stukken gemaaid voor
de jonge weidevogels, plas – dras stukjes, veel paardenbloemen, pinksterbloemen, zuring, enz. En het
wemelde er van de kieviten, grutto’s, tureluurs, een enkele scholekster en slobeenden.
De Haaksbergse weidevogelaars, die vanuit hun eigen omgeving alleen kieviten, een enkele scholekster
en wulp kennen, waren onder de indruk.

Na de excursie op het land van boer Pelleboer in Mastenbroek gingen ze naar de vogelkijkhut in de
Vreugderijker-waard bij Zwolle. Hier hadden ze een prachtig uitzicht over een nevengeul van de IJssel.
Ze noteerden o.a. zwarte stern, kuifeend, bergeend, brandgans, knobbelzwaan, krakeend, slobeend,
manteleend, visdief, gele kwikstaart en veel andere vogels.
Enkele kilometers verder lag het volgende doel: Natuurgebiedje Het Engelse Werk.
Jammer dat door werkzaamheden aan de rivier de kijkhut was verdwenen.
Ondanks het miezerige weer werd terug gekeken op een geslaagd uitstapje.

UILENWERKGROEP

CHRIS KLOK

Deze werkgroep houdt zich bezig met de broedstimulatie van de bos-, steen-,
kerkuil en torenvalk. De Uilenwerkgroep bestaat uit 9 vrijwilligers, waarvan er
één ringer is.
Chris Klok Hondelink 188 7482 KV Haaksbergen 053-5726034 chrisklok@home.nl
Resultaten Uilenwerkgroep IVN Haaksbergen in 2015
Dit jaar was het een minder jaar voor de Bosuil, Kerkuil, Steenuil en Torenvalk t.o.v. 2014 vanwege de
ingezakte muizen stand wat het hoofdvoedsel is voor de Uilen en Torenvalk. Hieronder bespreken we de
resultaten per soort.
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Steenuil
Van de 88 steenuilkasten, die wij nu in ons gebied hebben hangen, waren er 20 van bezet. In 2015 waren
er 5 succesvolle broedgevallen minder dan in 2014 in Haaksbergen en Omgeving. Hoewel er 6
broedgevallen mislukt zijn, tegen 3 mislukte broedsels in 2014 zijn er 14 geslaagd en in 2014 waren dat er
19, dat is t.o.v. 2014 een vermindering van 5 geslaagde broedsels. Met dat resultaat in 2015 wordt de trend
van geleidelijk toenemend aantal broedgevallen niet voortgezet. De 20 geslaagde en mislukte broedsels
produceerden in 2015 samen 62 eieren, waaruit 45 jongen zijn gekomen en uitgevlogen. Per geslaagd
broedpaar zijn hiermee 3,21 jongen groot gebracht. In 2014 vlogen er 71 jongen uit en werden per
geslaagd broedpaar 3,74 jongen groot gebracht. In 2015 hadden wij 3 mislukte broedsels meer dan in
2014. Het aantal broedende paren heeft zich in 2015 verminderd t.o.v. 2013.
GESLAAGDE BROEDGEVALLEN

MISLUKTE/ONBEKENDE BROEDGEVALLEN

e
e
JAAR 1 BROEDSEL 2 BROEDSEL SUBTOTAAL

MISLUKT ONBEKEND SUBTOTAAL TOTAAL

2010

9

0

9

6

0

9

15

2011

12

0

12

5

0

12

17

2012

13

0

13

6

0

13

19

2013

12

0

12

7

0

12

19

2014

19

0

19

3

0

19

22

2015

14

0

14

6

0

14
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Bosuil
Wij hebben in ons werkgebied 47 bosuilenkasten hangen waarvan er 12 bezet waren. In 2015 waren er
minder succes volle broedgevallen van de Bosuil dan in 2014 in Haaksbergen en Omgeving. Wij zitten
weer op een neerdalende lijn t.o.v. 2014. Hoewel er 3 broedgevallen mislukt zijn en in 2014 waren dat er 2,
zijn er 9 geslaagd en in 2014 waren dat er 15, dat is t.o.v. 2014 een vermindering van 6 geslaagde
broedsels. Met het resultaat van 2015 wordt het stijgende aantal succesvolle broedgevallen niet
voortgezet. De 12 geslaagde en mislukte broedgevallen produceerden samen 23 eieren waaruit 13 jongen
zijn gekomen en uitgevlogen. Per succesvol broedpaar zijn hiermee 1,44 jongen groot gebracht. In 2014
werden per succesvol paar 2,67 jongen grootgebracht. Zowel uit het aantal succesvolle broedgevallen als
het aantal jongen per paar blijkt dat 2015 een minder succesvol bosuilen jaar is geweest t.o.v. 2014.
GESLAAGDE BROEDGEVALLEN
1e
JAAR BROEDSEL

MISLUKTE/ONBEKENDE BROEDGEVALLEN

VERVOLG
BROEDSEL

SUBTOTAAL

MISLUKT ONBEKEND SUBTOTAAL TOTAAL

2010

13

0

13

2

0

13

15

2011

7

0

7

1

0

7

8

2012

11

0

11

3

0

11

14

2013

6

0

6

2

0

6

8

2014

14

1

15

2

0

15

17

2015

9

1

9

3

0

9

12

De Kerkuil
Wij hebben in ons werkgebied 59 kerkuilenkasten hangen waarvan er 8 bezet waren. Het aantal broedsels
e
in 2015 is gelijk gebleven aan het aantal broedsels in 2014 (incl. 2 broedsels), daar in tegen hadden wij dit
e
jaar geen (2 broedsels). Hoewel er 4 broedgevallen mislukten in 2015 en in 2014 waren dat er 0, zijn er 4
geslaagd en in 2014 waren dat er 6, dat is t.o.v. 2014 een vermindering van 2 geslaagde broedsels. Met
het resultaat van 2015 wordt het stijgende aantal succesvolle broedgevallen niet voortgezet. De 8
geslaagde en de verlaten broedgevallen produceerden samen 32 eieren waaruit 13 jongen zijn gekomen.
Per broedpaar zijn hiermee 3,25 jongen groot gebracht. In 2014 werden er per paar 4,75 jongen groot
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gebracht. Zowel uit het aantal broedgevallen als het aantal jongen per paar blijkt dat 2015 een minder
voedsel rijk jaar is geweest dan in 2014.
GESLAAGDE BROEDGEVALLEN

MISLUKTE/ONBEKENDE BROEDGEVALLEN

JAAR 1e BROEDSEL 2e BROEDSEL SUBTOTAAL

MISLUKT ONBEKEND SUBTOTAAL TOTAAL

2010

6

0

6

2

1

6

9

2011

5

0

5

2

0

6

8

2012

10

0

10

1

0

5

6

2013

7

0

7

2

0

10

12

2014

6

2

8

0

0

7

7

2015

4

0

4

4

0

4

8

REPTIELEN- EN AMFIBIENWERKGROEP
Deze werkgroep houdt zich bezig met monitoren van amfibieën (salamanders,
kikkers en padden) en reptielen (adders en levendbarende hagedis).

Wiebo te Beest, Rossinistraat 10, 7482AV Haaksbergen. tel. 053-5726111 wtebeest@kpnmail.nl
De werkgroep heeft ook dit jaar de nodige bezoeken gebracht aan de poelen in hun telgebieden.
Er werden bezoeken gebracht in totaal 22 poelen in drie telgebieden. De poelen worden 4 tot 5 maal in een
seizoen bezocht.
Het seizoen voor deze werkgroep begint in maart en loopt door tot augustus.
Deze werkgroep bestaat uit vijf leden. Dat is soms te weinig om alle poelen te bezoeken.
Deze werkgroep is daarom op zoek naar nieuwe enthousiaste leden.
Wat is er nu zo mooi aan het monitoren van amfibieën en reptielen?
Het onderwaterleven is interessant, boeiend en mooi. Je kunt de hele
metamorfose van de amfibieën volgen. Naast amfibieën kom je veel
waterbeestjes tegen, zoals de Schaatsenrijder, Schrijvertje, Vlokkreeft,
Waterschorpion, Ruggenzwemmer en Poelslak.
Aan de waterkant is van alles te ontdekken.
Een goede poel bestaat niet alleen uit een watertje, maar heeft ook een
goede landbiotoop in de directe omgeving. Een stukje ruigte, een
bosrandje en struiken worden gebruikt om in weg te kruipen, maar ook
om voedsel te zoeken.
Libellen kun je in dat soort ruigere delen zien jagen. Op zoek naar insecten. Kikkers en padden jagen er
ook en kruipen er weg om er de winter door te brengen. Op de site van RAVON ( www.Ravon.nl ) vind je
veel informatie en mooie foto’s.
Resultaten 2015:
De kamsalamanders doen het goed. Van de heikikkers waren er
dit jaar wat minder dan vorig jaar.
In onze telgebieden kom je tegen; de bruine kikker, de heikikker,
de groene kikker ( bastaardkikker, poelkikker) en gewone pad.
Verder de kamsalamander, de kleine watersalamander, de
levendbarende hagedis en de adder.
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RAVON:
De gegevens worden doorgegeven aan Staatsbosbeheer en RAVON.
RAVON staat voor Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland. De stichting RAVON coördineert het
inventariseren van de koudbloedig gewervelde dieren In Nederland.
De Heikikker
Om u interesse voor deze werkgroep te wekken, zal één van de kikkers, die je tegen komt in de poelen, er
uitgelicht worden.
De Heidekikker mannetjes kleuren in de paartijd (eind februari tot uiterlijk begin april met een piek in
kooractiviteit in maart) licht- tot fel blauw. Deze kleur is maar enkele dagen aanwezig. Het is elk jaar weer
een prachtig gezicht. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de veranderende hormoonspiegel in de
paartijd. De vrouwtjes verdwijnen na de ei-afzet weer uit het voortplantingswater.

De mannetjes blijven nog enkele weken in dit gebied achter. Ze
wachten op een nieuwe kans om een vrouwtje te bemachtigen.
De Heikikker is erg schuw. Het vrouwtje legt 500 tot 3000 eitjes.
Ze overwinteren onder boomstronken, stenen en in holen. De
lengte van deze volwassen kikker is 7 tot 8cm.

WERKGROEP GRINTENBOSCH
Deze werkgroep werkt samen met Natuurmonumenten en geeft natuureducatie
aan alle leerlingen van de basisscholen in Haaksbergen.
De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van Natuurmonumenten en
gehouden in het Grintenbosch aan de Geukerdijk in Haaksbergen.
Meerdere van deze vrijwilligers zijn ook lid van IVN Haaksbergen en vormen
samen de werkgroep Grintenbosch.
Hermien Lankheet, De Boorne 12, 7482 GJ Haaksbergen. tel.053-5726409 hermien.lankheet@kpnmail.nl
Per groep van de basisschool wordt een activiteit georganiseerd, die past bij hun leeftijd.
Ook het afgelopen jaar zijn alle groepen voor deze activiteiten uitgenodigd in het Grintenbosch.

Groep 0,1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Kabouterpad
Kabouterpad
Dierenpad
Dierenpad
Zoetwaterexcursie
Waterproeven
Vogels
Bomenpaspoort

In Mei.
September
Juni
Oktober
Juni
April
Maart- April
September-Oktober

Groep 0,1 t/m 4:
Leerlingen van groep 0,1 t/m groep 4 gaan in groepjes van 4/5 leerlingen met een ouder bij 10 kabouters of
dieren spelenderwijs een opdracht uitvoeren.
Groep 5:
Deze leerlingen gaan in 2-tallen waterdiertjes vangen in een kikkerpoel aan de Waarveldweg en via een
zoekkaart de naam achterhalen.
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Groep 6:
In de Kateaker en in het bos staan 15 wateropdrachten opgesteld. In 2-tallen voeren ze deze opdrachten
uit en noteren hun ervaringen in het waterproevenboekje.

Groep 7:
De leerlingen gaan in 2-tallen met een verrekijker en een iPad
op zoek naar vogels. Als ze een vogel gevonden hebben
volgen ze de opdrachten op hun iPad. Als dit klaar is, maken
ze het nest van hun vogel, compleet met eieren.
Groep 8:
De leerlingen gaan in 2-tallen op zoek naar een gemarkeerde
boom. Van deze boom, maken ze een paspoort aan de hand
van vragen in het paspoortboekje. De materialen hiervoor
krijgen ze mee in een rugzak.

Ook voor de leerlingen geldt “Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet”.

WERKGROEP PUBLICITEIT
Deze werkgroep verzorgt o.a. de informatie voor de media, de nieuwsbrief, de
activiteitenbrief, website en de “Groenvoer Special”.
Gerrit van der Lee, Hondelink 181, 7482KT Haaksbergen. Tel. 053-5724709 gerrit_vdlee@hotmail.com
De werkgroep helpt bij het organiseren van evenementen van de eigen vereniging of van andere instanties,
waarvoor de IVN Haaksbergen is uitgenodigd.

De nieuwe aanwinst van 2015 de “IVN Stand”

ONDERHOUDSWERKGROEP
Deze werkgroep zorgt voor het onderhoud en de schoonmaak van het Han
Jordaangebouw.

Jan Huiskes, Sterrenbosstraat 44, 7481 DD Haaksbergen. Tel. 053-4789413 jan.huiskes@kpnmail.nl
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Compostering:
Naast het gebruikelijke onderhoud van het gebouw en
zijn omgeving werd dit jaar de compostering opgepakt.
Er worden stevige bakken geplaatst, zodat de
compostering van het vele materiaal dat o.a. door
snoeien etc. wordt verkregen op een gemakkelijke en
betere manier verwerkt kan worden.
De Onderhoudsgroep werkt nauw samen met de
Heemtuingroep.

EVENEMENTEN
Diverse werkgroepen van IVN Haaksbergen zijn aanwezig geweest bij evenementen, die door de IVN
Haaksbergen of door andere instanties werden georganiseerd.
In onderstaande komen de belangrijkste evenementen aan de orde.

SLOOTJESDAG

13 juni 2015

De Slootjesdag is een landelijk initiatief, waar de IVN Haaksbergen samen met Waterpark Lankheet ook dit
jaar hun bijdrage aan verlenen.
De Jeugdnatuurgroep van IVN Haaksbergen heeft hier ook aan deelgenomen (zie verslag eerder in deze
Groenvoer Special).
Vanaf 11.00 uur begon de landelijke Slootjesdag voor kinderen, ouders en grootouders. Al met al waren er
deze dag ca. 30 kinderen en meerdere vaders, moeders, opa’s en oma’s op het Waterpark Lankheet
aanwezig.

De vangst

Voorde bij de ingang van het Lankheet

Er stond genoeg water in de voorde en het was niet koud. Wat werd er veel gevangen: honderden
kikkervisjes in alle stadia, waterschorpioenen, kokerjuffers, poelslakken, schaatsenrijders; teveel om op te
noemen.
Het weer werkte op het laatst niet mee. Vandaar dat besloten werd de Slootjesdagen eerder af te breken.
Ook al om dat het in de verte begon te donderen.

NATUURMARKT

30 AUGUSTUS 2015

Op zondagmiddag 30 augustus werd de jaarlijkse “Natuurmarkt” van IVN Haaksbergen gehouden.
Mede door het mooie weer trok deze editie van de Natuurmarkt weer vele bezoekers.
Ze konden ervaren waar IVN Haaksbergen zich zoal mee bezighoudt.
Velen lieten zich informeren door mensen van de werkgroepen van de IVN en door de diverse
standhouders van andere “natuurgasten”.
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Voor de jeugd waren er diverse mogelijkheden om zich te
vermaken. Zij konden een insectenhotel maken, slakken van
dichtbij bekijken, onder een microscoop kleine waterdiertjes
bekijken, aan een insectensafari meedoen en nog vele
andere op de natuur gebaseerde zaken.
Voor het maken van het insectenhotel was goede
belangstelling. Door de uitleg aan de ouders dat de insecten,
die gebruik maken van het hotel, niet agressief , maar nuttig
zijn om meer vogels in de tuin te krijgen, gingen de kinderen
aan de slag om het hotel van de nodige kamers te voorzien.
De Uilenwerkgroep was present en vertelde o.a. hoe het ringen van uilen in zijn werk gaat en wat er zo
bijzonder aan een uilenkast is.
De Amfibieënwerkgroep liet de bezoekers meegenieten van het onderwaterleven.
Ook de Weidevogelwerkgroep maakte duidelijk aan de hand van borden met foto’s, waarvoor zij staan.
Verder was er een fleurige kraam vol zelfgekweekte dahlia’s. Velen maakten ook gebruik van de
mogelijkheid om de schoonheid van de inheemse planten en bomen te ontdekken.
Diverse leden van de Heemtuinwerkgroep hadden de dag ervoor nog gezorgd dat de tuin er tip top bijlag.
Als altijd waren er weer een aantal ‘natuurgasten’. Dit jaar
waren dat:
Mensen van de imkervereniging de Heidebloem.
Marian Klein Gebbinck presenteerde biologische producten
uit eigen tuin.
Evelien van Duijn-Essenhuis vertelde iets over
kruidentherapie en welke kruiden waar goed voor zijn.
Ook dit jaar was Erwin Lankheet met biologisch fruit uit de
eigen bongerd aanwezig.
Om het plaatje compleet te maken was pomoloog Marcel
Tross aanwezig. Marcel gaf advies over aanplant en
onderhoud van fruitbomen.

HERFST IN HAAKSBERGEN

30 AUGUSTUS 2015

Een hele week was er vermaak voor jong en oud in de herfstvakantieweek in Haaksbergen.
Natuurmonumenten Twente en IVN Haaksbergen nodigden iedereen uit om samen lekker naar buiten te
gaan. Als afsluiting was er de Nacht van de Nacht in het Buurserzand.

De week was voornamelijk bedoeld voor de kinderen om in de herfstvakantie bezig te zijn in en met de
natuur. De paddenstoelenwandeling op zondag 18 oktober en de Nacht van de Nacht waren bedoeld voor
jong en oud.
Zondag 18 oktober Paddenstoelen wandeling
De herfstweek begon zondag 18 oktober bij het infocentrum De “Wakel” in het Buurserzand met een
paddenstoelenwandeling voor jong en oud. Vorig jaar had zowel Natuurmonumenten en IVN een eigen
paddenstoelenwandeling. Nu hadden ze de handen ineen geslagen. Dat was meteen een groot succes.
Zowel jong als oud hebben genoten van de grote variëteit aan prachtige paddenstoelen.
Deze paddenstoelenwandeling was vooraf gegaan door een lezing van de IVN in de bibliotheek (zie eerder
in dit blad).
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Maandag 19 oktober Nestkasjes maken
Op maandagmorgen kon de jeugd nestkastjes timmeren bij het
infocentrum “De Wakel” in het Buurserzand.
Een zeer gezellige ochtend met een oorverdovend getimmer.
Er werd hard gewerkt door het grote aantal jongelui, dat op deze
timmermorgen af was gekomen.

Dinsdag 20 oktober Kabouter- en Dierenpad
Het kabouter- en dierenpad vond plaats in Grintenbosch aan de
Geukerdijk.
De boswachters hadden daar dieren en kabouters verstopt. Bij elke
kabouter moest een spel, een activiteit gedaan of een raadsel
opgelost worden.
Hierbij kon men ontdekken wat er in de kabouter- en dierenwereld
allemaal te doen is. Ook deze morgen was er een geweldig grote
opkomst.

Woensdag 21 oktober Paddenstoelen fotograferen
Deze fotosessie werd gehouden rond het Infocentrum “De
Wakel” in het Buurserzand.
Tijdens deze exclusieve fotoworkshop voor kinderen werd
verteld hoe je paddenstoelen goed in beeld krijgt.
De kinderen tussen 8 en 10 jaar gingen met de fotograaf
mee op pad en speurden naar de mooiste paddenstoelen en
ontdekten de fotografie-geheimen.
Er lagen mini-iPads klaar om mee te fotograferen.
Wat een paddenstoelen en wat een fotografietalenten!
Vandaag maakte een grote groep kinderen met iPads de
meest bijzondere paddenstoelenfoto's.
Donderdag 22 oktober Speurtocht met Raadsels
Voor de natuurdetectives in spé was in het Grintenbosch aan de Geukerdijk een Zweeds loopspel uitgezet.
Na aanmelding kregen de kinderen een opdrachtenformulier met een raadsel. Wanneer alle opdrachten
waren gemaakt, kreeg men de oplossing van het raadsel.
Vrijdag 23 oktober Knutselen & varen met Buurser Pot
De kinderen werden in twee groepen verdeeld. De ene helft stapte in het Lankheet in de boot en voer een
klein eindje (ongeveer een half uur) met de Buurser Pot over de Buurser Beek. De schipper vertelde alles
over de geschiedenis van de boot.
Terwijl de ene groep voer, ging de andere groep knutselen.
Zaterdag 24 oktober Nacht van de Nacht
Tijdens deze nacht kon men genieten van de sterren, luisteren naar de stilte rondom het Buursermeertje,
nachtvlinders ontdekken, voelen aan boomstammen, bezoek brengen aan het originele los hoes “De
Bommelas”. Alle zintuigen werden geprikkeld tijdens deze wandeling.
Na afloop kon men een kop koffie, een beker ranja en een pannenkoek krijgen.
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Wat was het een bijzondere avond: Duisternis ervaren, voelen, proeven, zien, beleven en genieten van het
prachtige toneelspel over heksen, berechting bij het “Galgenslat” van Jan en Sanne Terlouw.

De Nacht van de Nacht 2015 was spannend bij een mooie maan, een spannend verhaal , een troubadour
bij “de Bommelas”, zwart-wit kunst, proeven in het donker ....
Jan en Sanne Terlouw waren te gast. Samen schreven ze onder
andere de spannende Twentse Thriller “De hellehond”.
Jan Terlouw schreef vele bekende jeugdboeken, zoals
Oorlogswinter en Koning van Katoren.
Speciaal voor de Nacht van de Nacht in het Buurserzand
schreven ze een spannend verhaal. Tijdens de Nacht van de
Nacht hebben ze dit voorgelezen.
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40 JAAR IVN
OPRICHTING IVN HAAKSBERGEN

INFO: Ben Hilderink

IVN Haaksbergen werd op 30 september 1976 opgericht met 22 leden bij zalencentrum De Vijfhoek
aan de Molenstraat. Het eerste bestuur in die tijd bestond uit:






Bart van Heijningen, voorzitter (overleden)
Ans Velders, secretaresse
Ben Hilderink, penningmeester
Gerrit Teselink, bestuurslid (overleden)
Corrie van ’t Hof, adviseur namens district

De aanleiding voor het ontstaan van IVN Haaksbergen was een kleine expositie over natuur bij het café
wed. Eijssink, georganiseerd door Corrie van 't Hof samen met Henk Kattelaar (ooit voorzitter van IVN
Goor). Hier lag een intekenlijst voor belangstellenden voor een gesprek over IVN. Bovendien konden
mogelijke kartrekkers zich aanmelden. De basis voor IVN Haaksbergen was gelegd.
In onderstaande een greep uit enkele interessante gebeurtenissen binnen de vereniging.

VERENIGINGSBLAD

GROENVOER

De eerste uitgave van IVN Haaksbergen kwam uit in januari 1976 en had nog geen naam. In deze eerste
uitgave werd een oproep gedaan om een leuke, originele, fraaie en duidelijke naam te bedenken voor “ons
krantje”. De redactie bestaande uit Ad Bramer, Ben Hilderink, Paula de Jong, Hans Molenveld, Ria Stuit,
Gerrit Teselink en Ans Velden stelden een fraaie prijs beschikbaar. De prijswinnaar heeft met de naam
“Groenvoer” de fraaie prijs in ontvangst mogen nemen.

De onderwerpen in dit blad
waren:
Onze eersteling
Kraanvogelkoorts
Uit de school geklapt
Koâle veut
De Iep en de Iepenziekte
Agenda

Voorblad eerste verenigingsblad
Er is veel veranderd ook wat de Groenvoer betreft. Multimedia heeft zijn intrede gedaan en daardoor zijn er
meer mogelijkheden gekomen om mensen te informeren.
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De laatste uitgave van de Groenvoer was de najaarsuitgave van 2015 en is nu vervangen door een
maandelijkse Nieuwsbrief en de website www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen waar de actuele informatie te
vinden is.

30 JAAR IVN WEIDEVOGELWERKGROEP

Willem Jan Westerholt

In 2015 bestond de Weidevogelwerkgroep van de IVN Haaksbergen 30 jaar. Onderstaand een verslag van
Willem Jan Westerholt over deze 30 jaar.

1984
Tot ongeveer 1950 konden de weidevogels zich goed
handhaven, maar grote veranderingen in de landbouw
hadden een nadelige invloed op de weidevogelstand.
Dit was voor de Vogelbescherming in Zeist aanleiding
in 1984 een campagne te beginnen met als doel meer
aandacht voor de, ondertussen zeer slechte, situatie
van de Nederlandse weidevogels.
Alle landbouwers in Nederland ontvingen een poster
met als titel ”let op uw weidevogels”, want zonder de
medewerking van de eigenaren en gebruikers van de
1985
grond viel de situatie niet te verbeteren.
Naar aanleiding van de publiciteit over weidevogels vroeg Wim Waanders (van “Erve Knippert” aan de
Hulstweg) het IVN om assistentie bij het beschermen van weidevogel- legsels.
Ik zat in het bestuur en kwam uit een weidevogelfamilie, dus pakte ik de draad op.
Samen met Wim Waanders benaderden we de eerste landbouwers in Stepelo, ten oosten van de
Hengelosestraat (Brandweg, Hulstweg, Schaddenweg).
We hadden een eenvoudig foldertje (3 x A4) gemaakt en met de eerste vrijwilligers (Jan Veldhuis, Pieternel
de Vroom, Gerrit Teselink en ondergetekende) begonnen we op het land van 7 landbouwers (ong. 150 ha)
met ons werk.
Het werk van de “ IVN werkgroep weidevogel- en jong wild bescherming” was begonnen.
Jonge kieviten

1987

Na 1985 hebben we het gebied geleidelijk uitgebreid
tussen Hengelosestraat en Schoolkaterdijk
(Ensinkweg, Rondeelweg, Beckummerweg) en rondom
Kolenbranderweg en Stepelerveldweg.
Het aantal meewerkende landbouwers steeg naar 22.

Kievitsnest is compleet

1992
In deze periode kwam het gebied rond Wissinkbrink en Hassinkbrink er bij.
1992 was een belangrijk jaar voor de werkgroep.
1.

De Euregio loofde in het gebied van 4 Nederlandse en 2 Duitse gemeenten een premie uit van
f 150.- voor broedsels van wulp, grutto en tureluur. De werkgroep heeft 15 broedgevallen door-
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2.

3.

gegeven. Dit was zowel voor de landbouwers als de vrijwilligers een stimulans. Jammer was dat deze
actie eenmalig was.
Tevens hebben we in 1992 een 20-tal wildredders geproduceerd. In een aannemersloods in
Enschede werd er gelast en gebogen (lasser Harrie Konniger, regelaar Ben Hilderink). Deze
wildredders zijn gratis aan landbouwers ter beschikking gesteld.
Ook hebben we een informatieboekje “Weidevogelbescherming in Haaksbergen” samengesteld. Dit
boekje is opgestuurd naar alle landbouwers, loonwerkers, enz. in Haaksbergen. Op 20 februari
hebben we dit informatieboekje gepresenteerd in het Schuttershoes.
Tevens werd die avond een diapresentatie gehouden door W.A.M. Wijering uit Weerselo. (De
voorbeeldgroep in Twente met een gebied van 10.000 ha.).
De fabricage van de wildredders en het uitgeven van het informatieboekje werd financieel mogelijk
gemaakt door: Wereld Natuur Fonds, Stichting Grasduinen en de Rabobank Haaksbergen.

1999
Op uitnodiging van de WBE Buurse, Honesch, en
Langelo zijn we in Buurse gestart met 5 landbouwers.
In 2007 en 2009 is dit uitgebreid tot 21 landbouwers.

2008
Het eerste jaar dat we een landbouwer hebben benoemd
tot “Weidevogel landbouwer van het jaar”.

2015
Het aantal landbouwers dat meewerkt, is gegroeid van 7
naar 50. Een aantal landbouwers is afgehaakt i.v.m.
bedrijfsbeëindiging. In de loop van 30 jaar is er maar één
landbouwer om principiële redenen afgehaakt. Het aantal
leden van de werkgroep is gestegen van 4 naar 16.

Weidevogelkijkdag 2010 aan de Wennewickweg
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De IVN weidevogelwerkgroep is in 1985 begonnen met haar werkzaamheden in Stepelo op ong. 150 ha.
In 1989 was het gebied 300 ha. groot en in 1999 is Buurse er bij gekomen, met vooral in 2007 en 2009 een
flinke uitbreiding. Het gebied in Stepelo en Buurse beslaat nu ruim 1000 ha.
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ACTIVITEITEN 2016
Zoals al eerder vermeld, is IVN Haaksbergen dit jaar 40 jaar jong. Daarom worden er jubileumactiviteiten
georganiseerd vanaf 1 april tot en met zondag 2 oktober. Deze worden voorafgegaan door de
voorjaaractiviteiten.

VOORJAARSACTIVITEITEN

2016

Zondag 03 januari 2016 Natuurwandeling Buurserzand
Aanvang:
Startpunt:
Kosten:

13:00
Parkeerplaats Molenbelt Stendermolenweg Buurse
Vrije gift

Mooie wandeling door het Buurserzand. Dit moet u mee gemaakt hebben. Ervaren gidsen vertellen u alles
over dit unieke gebied in Nederland.

Donderdag 11 februari 2016
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Lezing “De Schoonheid van Vlinders”

19.30 uur.
NEC gebouw, Dievelaarslaan 2
Vrije gift
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Donderdag 10 maart 2016 Lezing “Alles over Teken”
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

19.30 uur
NEC gebouw, Dievelaarslaan 2
Vrije gift

1 APRIL – 2 OKTOBER

JUBILEUM ACTIVITEITEN

De periode van 1 april tot en met 2 oktober 2016 staat in het teken van het 40-jarig jubileum van IVN
Haaksbergen. Het thema van het jubileumjaar is: “Wijzigingen in het landschap Haaksbergen gedurende
40 jaar”.

Dinsdag 12 april 2016

Lezing Vogels

Aanvang:
Locatie:

19.30 uur
Bibliotheek, Bouwmeester 8

Kosten:

Vrije gift

Zondag 17 april 2016
Vogelwandeling in het Haaksbergerveen.
Aanvang 07:00 uur
Startpunt: Parkeerplaats SBB Peddedijk
Kosten:
Vrije gift
Deze wandeling is ieder jaar een groot succes. Met verrekijkers en telescopen zullen de ervaren
vogelgidsen u kennis laten maken met de diverse unieke vogels in dit gebied, zoals o.a. de
blauwborst, boomklever en roodborsttapuit.
Zaterdag 30 april

Plantenmarkt in de Heemtuin

Van 9.30 uur tot 15.00 uur
Locatie:
NEC “Han Jordaan”, Dievelaarslaan 2, Haaksbergen.
Ook dit jaar zal de jaarlijkse Plantenmarkt gehouden worden. Er zullen weer zaden en planten verkocht
gaan worden. Verder is de Heemtuin geopend en zullen er mensen van de IVN aanwezig zijn om u het
nodige over de prachtige inheemse planten te vertellen.

Donderdag 5 mei

Hemelvaartswandeling in het Lankheet

Aanvang:
Startpunt:

06.30 uur
Parkeerplaats Veddersweg

Kosten:

Vrije gift

Het Lankheet heeft met o.a. zijn Buurserbeek, waterzuivering en stapstenen veel te bieden voor jong en
oud. Tijdens deze wandeling zal u in het kort verteld worden wat de opvallende verschillen zijn voor het
landschap voor het Lankheet tussen 1976 en nu 2016.

Vrijdag 20 mei

Vleermuizenexcursie

Aanvang:
Startpunt:

21.00 uur
NEC “Han Jordaan”, Dievelaarslaan 2, Haaksbergen.

Kosten:

Vrije gift

Op pad met de bat-detector. Hoeveel verschillende soorten zullen er dit keer weer gespot
worden? Spannend voor jong en oud. Tijdens de excursie wordt u het nodige verteld over deze
bijzondere vogels.
Zondag 19 juni
Wandeling Haaksbergerveen
Aanvang: 14:00 uur
Startpunt: Parkeerplaats SBB Peddedijk
Kosten:
Vrije gift
Onderleiding van deskundige IVN gidsen kunt dit prachtige hoogveengebied ontdekken.
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Tijdens deze wandeling zal u verteld worden wat de verschillen in het landschap zijn van dit
prachtige hoogveengebied tussen 1976 en 2016.
Zondag 17 juli

Landschappenfietstocht

Van 10.00 tot ca. 16.00 uur
Startpunt: Pancratiuskerk Haaksbergen

Kosten:

Vrije gift

Deze jaarlijkse fietstocht zal dit jaar door de diverse natuurgebieden rond Haaksbergen gaan. Ervaren
gidsen zullen u vertellen wat de bijzonderheden zijn van de verschillende Haaksbergse natuurgebieden.
Onderweg is er een mogelijkheid voor een kop koffie met iets erbij bij een restaurant.

Zondag 21 augustus

Zomerwandeling in het Buurserzand

Aanvang: 14.00 uur
Startpunt: Parkeerplaats Molenbelt Stendermolenweg Buurse.
Kosten:
Vrije gift
Tijdens deze wandeling zal u iets verteld worden over de verschillen in het
Buurserzand en Witte Veen van nu vergeleken met deze gebieden in 1976.

IVN Jubileum Weekend
Vrijdag 30 september officiële jubileumdag
Dit is de dag dat IVN Haaksbergen 40 jaar geleden is opgericht. Deze dag
zullen er activiteiten georganiseerd worden en zal het officiële gedeelte
plaatsvinden.

Zaterdag 1 oktober natuur voor de jeugd
Deze dag zal in het teken staan van de Haaksbergse jeugd.

Zondag 2 oktober Natuurmarkt
Op deze dag zijn er ook diverse activiteiten rond het NEC gebouw
gepland en zal de jaarlijkse Natuurmarkt plaatsvinden.
Tijdens het Jubileum Weekend zal in het NEC-gebouw een expositie te zien zijn over 40 jaar IVN
Haaksbergen. Nadere informatie zult u krijgen via de media en de Haaksbergse IVN-website:
www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen.

NAJAARS ACTIVITEITEN
Dinsdag 11 oktober
Aanvang: 19:30 uur
Locatie:
Kosten:

2016

Lezing Paddenstoelen

NEC gebouw, Dievelaarslaan 2
Vrije gift

Zondag 16 tot zaterdag 22 oktober

“Herfst in Haaksbergen”

In de herfstweek zullen er weer diverse activiteiten in de verschillende natuurgebieden rond Haaksbergen
plaatsvinden. Ook dit jaar zal de IVN Haaksbergen samen met Natuurmonumenten Twente een interessant
natuurprogramma voor jong en oud organiseren. Voor meer informatie kijk t.z.t. op onze website
www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/activiteiten.

Dinsdag 22 november
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Lezing Kraamvogels

19.30 uur
NEC gebouw, Dievelaarslaan 2
Vrije gift
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