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Redactioneel 
Gagea is een uitgave van de KNNV afdeling Oost-Achterhoek en verschijnt vier maal per jaar. De 
doelstelling van het verenigingsblad is het informeren van de leden en donateurs in de breedste zin 
van het woord om de betrokkenheid te vergroten. De redactie behoudt zich het recht voor te lange 
stukken in te korten. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. 
. 
Gagea 165 verschijnt ± 20 september. Inleveren copij Gagea 165: Vóór 1 september bij Ed 
Grotenhuis. 
 
Opzeggingen lidmaatschap en donateurs 
Schriftelijk bij de ledenadministratie van de KNNV afdeling Oost-Achterhoek. Er geldt een opzegtermijn 
van twee maanden. 
Om extra kosten te voorkomen, streven wij ernaar de contributies met behulp van een 
machtiging geautomatiseerd te laten betalen. 
 
 
 
CONTRIBUTIE  

 
 
 
(per 01-01-2022) 

Leden € 31,00 per jaar Huisgenootleden € 10,00 per jaar 
Donateurs € 26,00 per jaar (minimum) Jeugdleden                € 15,00 per jaar 
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Beste natuurvrienden, 
 
Op het moment dat ik dit begin maart schrijf, zijn de beperkende maatregelen 
vanwege de Corona vlugger dan ik dacht weer opgeheven. Bijna alles mag weer. 
Ook onze activiteiten kunnen weer van start gaan. Fijn, alleen blijft het nog steeds 
oppassen. 
 
Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne houdt ook velen van ons bezig. Wie 
maakt zich geen zorgen. Het is daarbij toch goed om,  nu het weer mag, er op uit 
te gaan om de zinnen te verzetten. De eerste activiteiten zijn al geweest, al zat 
het weer niet erg mee met de orkaan Eunice en het gevaar in de bossen erna. 
 
Onze jaarvergadering is door de coronaperikelen een maand uitgesteld en wordt 
nu op maandag 4 april a.s. gehouden in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk. U 
moet zich wel opgeven; zie de agenda verderop. We houden het aan de 
voorzichtige kant. Maar toch vind  ik het altijd fijn als er veel leden komen die ons 
als bestuur met hun aanwezigheid willen steunen. Via internet is de agenda al 
verspreid en het jaarverslag, jaarplan e.d. kunt u ook op onze website vinden. 
Degenen die geen internet hebben, kunnen Wilma even bellen, dan krijgen zij dit 
per post.  
Wilma van Lochem neemt als secretaris afscheid. Wij zijn haar erg dankbaar voor 
haar inzet en enthousiasme voor onze afdeling. Henk Wiggers wil haar opvolgen 
en ondanks dat er geen tegenkandidaten zijn ingebracht, wordt wel uw 
instemming gevraagd. Ik wil Henk hierbij hartelijk welkom heten en hoop dat hij 
zich snel bij ons in het bestuur thuis zal voelen. Verderop in deze Gagea stelt hij 
zich voor. Hij had echter al vakantie geregeld; Wilma neemt zolang waar. 
 
Dan zijn er ontwikkelingen bij de werkgroep Natuurbeheer. In juli vorig jaar kreeg 
ik van onze coördinator Hermien een mail doorgestuurd van het 
Landschapsbeheer Gelderland dat er subsidie mogelijkheden waren voor 
landshapsprojecten in Gelderland en Overijsel. Via het SBNL natuurfonds. 
Dit fonds is een landelijke natuurfondsenbeheerder die de fondsen inzet, die weer 
bij haar ondergebracht zijn, om particulier natuur- en landschapsbeheer te 
ondersteunen. Een van die fondsen, het Baron en barones Van Hemert tot 
Dingshof-Coldeweij fonds, heeft onze aanvraag gehonoreerd. 
Onze werkgroep Natuurbeheer werkt al meer dan 25 jaar aan natuur- en 
landschapsbeheer. Daarom hebben wij een aanvraag ingediend voor de aanschaf 
van een nieuwe gereedschap en foeragewagen. Onze huidige wagen is een 
tweedehands wagen met een marktkraam, waar Rob Weimer een grote 
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gereedschapskist op getimmerd heeft. Tot onze verrassing kregen wij in februari 
bericht dat wij in aanmerking kwamen voor een subsidie van € 3000,-. Binnen 
twee jaar te besteden, dus we kunnen rustig op zoek naar een wagen die 
helemaal aan onze wensen voldoet. Een enorme meevaller waar wij erg blij mee 
zijn en waarvoor wij de fondsen hartelijk willen bedanken. 
 
Good goan! Geniet van het voorjaar! Nu ik dit op 5 maart schrijf, zag ik de 
bosgeelster al flink in bloei en zelf al een enkele bosanemoon. In Meddo, Woold 
en Ratum vlogen vandaag de kraanvogels weer over. Er is weer veel te beleven! 
Ik hoop weer velen van u op onze activiteiten te ontmoeten! 
 
 
Ed Grotenhuis (voorzitter) 
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Even voorstellen: Henk Wiggers 
 
Mijn naam is Henk Wiggers, 
secretaris van het IVN bestuur en 
hopelijk binnenkort ook secretaris 
van het KNNV bestuur. 
 
Ik ben 67 jaar, getrouwd en wij 
hebben 2 samenwonende zonen, 
2 lieve schoondochters en 4 
schatten van kleinkinderen. 
 
Al meer dan 55 jaar is 
paardrijden mijn grote passie en 
samen met mijn goede vriend 
Mario Bekke maken wij 
wekelijkse lange “zwerftochten” 
door het mooie Winterswijkse en 
Duitse buitengebied. 
 
Tijdens deze tochten hoorde ik 
wel vogels, maar Mario wist de 
vogels ook nog te benoemen, ik 
hoorde ze alleen. Dat was voor 
mij de reden om de IVN Natuur 
Gidsen Opleiding te volgen. 
 
Ik heb de NGO met zeer veel 
plezier gevolgd, maar kwam er 
gaandeweg de NGO achter dat 
het Gidsen niets voor mij is. Om 
toch betrokken te blijven bij het 
IVN maak ik mij sinds 2017 als 
secretaris nuttig. En omdat het 
IVN al op veel vlakken 
samenwerkt met de KNNV en dat 

graag nog verder wil uitbreiden, leek mij deze keus een logische keus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Wiggers 
06-20120995 
De Savornin Lohmanstraat 12 
7103 GW  Winterswijk 
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Paddenstoelen in het Loohuisbos bij Aalten 
 
Zaterdag 9 oktober. Prachtig weer, maar het was gelukkig geen droge zomer. 
Ideaal voor paddenstoelen. Niet zoveel leden vandaag, maar wel veel 
belangstellenden en gelukkig ook een aantal kinderen. Dat is fijn, want die zien 
van alles en zijn erg enthousiast. Komt dat omdat zij dichter bij de grond zijn? Feit 
is dat ze haarscherp zien.  
Het Loohuisbos is al vóór de tweede wereldoorlog door Natuurmonumenten 

aangekocht. De bekende bioloog Jac. P Thijsse is daarvoor speciaal komen 
kijken. Volgens een oud-lid van ons die helaas al overleden is, is dit via een 
tussenpersoon een beetje stiekem gebeurd, want er waren meer kapers op de 
kust en die hadden meer oog voor ontginning. Zij heeft Thijsse als kind bij hun 
thuis ontmoet. 
De natuurwaarden van het gebied is, net als bij zoveel gebieden helaas achteruit 
gegaan. Het is ook droger geworden als waterwingebied...   
Maar paddenstoelen waren er genoeg. Dankzij de kinderen waren wij na een half 
uur de parkeerplaats nog niet af. Zij hadden vlakbij de parkeerplaats al zoveel 

Krulzoom 

Gewimperd vlieskelkje 
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ontdekt! We hoefden er alleen maar naar toe te lopen; ze lieten ze op mijn 
verzoek netjes staan. En een spiegeltje is ook mooi speelgoed om onder de hoed 
te kijken. Ze vonden o.a. gewoon zwavelkopje, gele aardappelbovist, elfenbankje, 
gewone krulzoom, geelwitte russula, heksenboter, berkenzwam en kleverig 
koraalzwammetje. Gewone soorten, maar leuk als je ze niet kent en vooral als je 
ze zelf gevonden hebt!  
Genoeg voorbeelden om te laten zien dat er veel verschijningsvormen bij de 
paddenstoelen te vinden zijn. En die oudere aardappelbovisten kunnen zo mooi 
stuiven als je er in knijpt. Sommige soorten helpen de wortels van bomen met 
voedsel zoeken, maar andere soorten zoals de honingzwam kunnen bomen zo 
ziek maken dat ze doodgaan.  

Er was ook een verslaggeefster van Aalten Vooruit bij voor wie dit, net als voor 
veel andere volwassenen, een openbaring was. Zij schreef de week er op een 
leuk stukje in dit blad. Met veel fouten er in, maar dat is niet belangrijk. De 
beleving stond vandaag centraal. Of was het toch niet goed uitgelegd? 
Maar een aantal anderen keken ondertussen ook goed om zich heen. Fopzwam, 
stronkmycena, gewone hertenzwam, platte tonderzwam, zwavelzwam, 
oorzwammetje, amethistzwam, sponszwam, waaiertje en natuurlijk de 
vliegenzwam. Marjet vond nog wimpersporig vlieskelkje en kogelwerpertjes. En er 
zijn altijd mensen die willen weten welke paddenstoelen je kunt eten. In principe 
allemaal, maar je kunt beter eerst heeeeel goed in je gids kijken.  
Een mooie middag. 
 
Ed Grotenhuis. 

Kogelwerpertjes 
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Verslag natuurwerkdag 16 oktober 2021 Borkensebaan voor Gelders 
landschap 
 

Een hele klus. Sinds korte tijd heeft 
Gelders landschap de gehele 
Borkensebaan in eigendom. Voorheen 
was dit deel eigendom van 
Natuurmonumenten. 
Het streven van Gelders landschap is 
dat de Borkensebaan weer zichtbaar 
wordt als spoorbaan. 
Maar is er erg veel achterstallig 
natuuronderhoud. De laatste jaren heeft 
de natuur daar zijn gang kunnen gaan. 
Met een grote groep van 18 mensen 
zijn we aan de slag gegaan. 
Sjoerd, Jopie, Michiel, Rianne, 
Hermien, Peter, Wilma, Wil, Henny, 
Henk, Casper, Jan, Carla, Els, Joke, 
Martin en Ed. Zagen en knippen en af 
en toe een boom naar beneden halen, 
dat waren de werkzaamheden. 
We mochten van een van de bewoners 
van BLOKHOLLAND (een oud 
spoorweggebouw) onder zijn 

overkapping pauzeren. De koffie werd verzorgd door Hermien en Jopie had 
heerlijke soep gekookt. 
Na de lunch hebben we nog een poos door gewerkt. De kar is gehaald en 
gebracht door Rudy Esselink.  

 
Hermien Toebes. 
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Veel paddenstoelen bij de Leemputten 
 
Wel 20 mensen hadden zich voor deze excursie opgegeven. Het weer was goed 
en er was veel te vinden. Met de groep was het op de smalle paden langs de 
putten even wat moeilijk om op de vindplaats zelf te kijken, want i.v.m. corona 
wilden we ook wat afstand houden. Veel werd doorgegeven en dat kostte nogal 
wat tijd. Wat later op het brede pad ging dat beter. 
 
In het begin op een paar boomstronken al een paar grote Reuzenzwammen. 
Imposant om te zien, ook al waren ze al aan het ontbinden. Maar het blijven 
gemene parasieten. Als ze op een boom zitten, gaat die er onherroepelijk aan.  
Er waren heel veel amanieten te zien, o.a. de Vliegenzwam, de Panteramaniet, de 
Parelamaniet en de Gele amaniet. Ook veel russula’s zoals de Broze russula, de 
Geelwitte russula en de Grofplaatrussula. Ook veel trechterzwammen zoals de 
Grote trechterzwam, de Groene anijstrechterzwam (ja, dat kun je inderdaad 
ruiken), de Grote bostrechterzwam en de Roodbruine trechterzwam. Wegens de 
grote gelijkenis vroeger ingedeeld bij de trechterzwammen, maar blijkbaar hoort 
hij toch tot een andere familie en heet nu officieel Roodbruine schijnridderzwam.  
 

Een aantal mensen hadden zelf determinatiegidsen c.q. app’s bij zich en waren 
zelf al goed bezig. En er zijn altijd mensen die willen weten welke je kunt eten. Ja, 
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Eekhoorntjesbrood. Die stond er op veel plekken, maar veel andere boleten 
hebben we niet gezien, alleen de Gewone heksenboleet. Ik had de 
populierenboleet verwacht, die stond er andere jaren wel, maar nu even niet.  
 
Er werden 37 soorten gezien. Door het vele uitzoeken en kijken, is maar de helft 
van de wandeling gelopen, anders hadden we zeker meer soorten gezien. Wat zo 
snel niet opgezocht kon worden, is meegenomen en op de determinatie avond 
later in de week uitgezocht. Hier werden nog 12 soorten op naam gebracht, 
waaronder Botercollybia, Zwartpurperen russula, Gestreepte trechterzwam. 
Bruine satijnzwam, Stobbezwammetje en Vaaggegordelde gordijnzwam. Het was 
de moeite waard deze middag. 
 
Ed Grotenhuis. 
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De Tao van het landschap, een andere natuurbeleving 

Thema-avond van IVN en KNNV afdelingen Oost-Achterhoek 

 

Introductie 

Eric Brinckmann, onze 

gastspreker van vanavond, is  

landschapshistoricus, filosoof 

en beheerder van landgoed 

Het Lankheet. Hij schreef 

meerdere boeken over 

landschapsfilosofie. In het boek 

‘Wandelen met meester Li’ laat 

Eric Brinckmann zien hoe ook 

hij zich met moeite uit de 

natuurbeleving van het 

benoemen en verklaren 

losmaakt. Hij vindt die methode 

in het Taoïsme, de oude 

Chinese levensleer waarin niet 

het kennen maar het ervaren 

centraal staat.  

 

De avond is volgeboekt. Wat 

fijn dat het weer kan! Als nieuw 

lid van IVN Oost-Achterhoek en 

natuurgids in opleiding aan mij 

de eer om vanavond het 

verslag te maken.  

Nadat alle corona toegangscodes zijn gecontroleerd en iedereen met een kopje 

koffie of thee is geïnstalleerd start de avond met een mooie introductie door Ton 

Reerink. 

Eric start zijn verhaal met de vraag of wij met onze westerse denkbeelden wel in 

staat zijn om het Taoïsme überhaupt te begrijpen. Hij neemt ons mee in een 

historische vlucht hoe het komt dat wij natuur beleven zoals we nu doen en hoe 

anders deze is t.o.v. de Chinese cultuur.  

 

Ervaren in plaats van verklaren 

De grote uitdaging voor ons is om weer echt in contact te komen met de natuur. 

De natuur, de hele buitenwereld eigenlijk, is ons haast vreemd geworden. We 

zitten 95 procent van onze tijd binnen. En als we dan buiten in de natuur lopen 
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zijn we alles wat we zien aan het benoemen en verklaren. Eric geeft aan dat het 

natuurlijk niet verkeerd is om kennis te hebben van de natuur maar we vergeten 

om de natuur ook te ERVAREN. We moeten weer gaan ervaren in plaats van 

verklaren. 

 

Hoe kunnen we dit doen 

Zijn advies is, ga de natuur in en 

neem de tijd om waar te nemen. 

Volledig waarnemen. Er zit een 

herinneringssysteem in je hele lijf, 

er speelt veel meer mee bij het 

ervaren van de natuur dan we 

denken. Wat roept een bos in je 

op? Wat doet het met je? Ga eens 

voor langere tijd ergens zitten in 

de natuur. Voel en ervaar wat dit 

met je doet. Wij kijken als 

westerlingen van onder naar de 

horizon en niet verder omhoog. 

Voor de Chinezen is de lucht, de 

hemel, ook heel belangrijk. Zij 

kijken van boven naar beneden en 

nemen de lucht mee in hun blik. 

Probeer dat ook eens te doen, 

verruim je blik.   

 

Voor we het weten is de avond alweer ten einde. Eric heeft ons meegenomen in 

een mooi en bevlogen verhaal. Het nodigt echt uit om met een deze opdracht de 

natuur in te gaan. Praten erover geeft al zoveel meer gevoel van openheid, laat 

staan als je straks  in het bos loopt en de natuur met deze nieuwe blik echt gaat 

ervaren.  

En zoals IVN en KNNV ook uitdragen: Hoe meer je je verbonden voelt met de 

natuur, hoe beter je ervoor gaat zorgen.  

 

Eva Bouwmeester. 

 

 
 
 



 

 Pagina 15 van 28  



 

 Pagina 16 van 28 

Voorjaarsflora langs de Ratumsebeek 
 

Wat wil je nog meer voor een mooie eerste 
voorjaarsexcursie? Stralende zon, weinig 
wind en ca 18°. We liepen dit keer vanaf de 
Dondergoorweg het pad langs de beek in, 
achter de boerderijen langs. Het was volop 
lente. Boomklevers riepen, een buizerd 
miauwde en vinken en mezen lieten zich 
overal horen. En niet te vergeten de vele 
bosanemonen, speenkruid en ook de 
meidoorn begonnen uit te lopen. 
Kenmerkend voor de Winterswijkse 

beekbossen zijn o.a. haagbeuk, wilde kers, taxus en hulst. Ook vonden we 
maagdenpalm, ijle zegge en hangende zegge. Deze laatste stond wel vlak bij een 
boerderij. 
Verderop ligt bij de Boddert een nieuw natuurontwikkelingsgebiedje dat een jaar 
of wat geleden is aangelegd. De beek is verlegd met mooie meanders en het is 
mooi om te zien hoe de natuur zijn gang er gaat. Wij zagen o.m. klein hoefblad en 
beekpunge. De bewoners van het boerderijhuis hadden langs de bosrand een 
mooie rand gemaakt van voorjaarsflora:  sneeuwklokjes, krokussen, gevlekt 
longkruid, kleine cyclaam, maarts viooltje (viola odorata!), vingerhelmbloem e.d. 

Verderop langs de beek vonden we nog slanke sleutelbloem en muskuskruid. En 
een paartje bruine kikkers kruisten ons pad. Maar de kers op de taart was de 
middelste bonte specht die zich met zijn rode petje goed liet zien. Hij was vroeger 
zeer zeldzaam, maar wordt de laatste jaren algemener doordat de bomen in de 
bossen steeds ouder worden. Aan paddenstoelen vonden we nog de grijze 
buisjeszwam en de kogelhoutskoolzwam. 
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Gerard en Jannie die er 
woonden nodigden ons na 
afloop uit voor thee, koffie of 
iets sterkers op het terras in 
hun tuin. En wat voor een 
ontvangst! Alsof we 
Sinterklaas waren! Alleen met 
dit verschil dat wij als 
Sinterklazen niets gaven, maar 
wel veel kregen. Vooral de 
hausmacherworst van slager 
Wassink viel zéér in de smaak. 
Het kost moeite om naar huis 
te gaan als je zo mooi zit in de 
zon in zo’n prachtige tuin op 
zondag 13 maart. Dat doet wel iets na zo’n natte februarimaand. 
Gerard en Jannie; nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid! 
 
Ed Grotenhuis. 
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Agenda jaarvergadering  4 april 2022 

Locatie: Grote zaal van de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk. Aanvang niet 
om 20.00 uur, maar om 19.30 uur!!!   
Opgave uiterlijk op 5 april via secretariaat@oost-achterhoek.knnv.nl; 

 

Kom s.v.p. 15 min. eerder om de stukken zoals notulen en financieel verslag vast te lezen. Zaal 

open om 19.00 uur. 

1,     Opening 
2,     Ingekomen stukken 
3,     Schriftelijke inbreng leden 
4.     Notulen jaarvergadering 2021 
5.     Jaarverslag 2021 
6.    Verslag van de werkgroepen: 

Insectenwerkgroep Jan Stronks 
Mossenwerkgroep Louis-Jan van den Berg 
Paddenstoelenwerkgroep Ed Grotenhuis 
Werkgroep Natuurbeheer 
Plantenwerkgroep 
Thema-avonden met IVN 

Hermien Toebes 
Louis-Jan van den Berg 
Ton Reerink 

7.    Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en raden waarin de 
     afdeling geacht wordt te participeren o.a.: 

De Beleidsraad Ed Grotenhuis 
Het Gewest Gelderland Zuid vacant 
Platform Natuur & Landschap 
Winterswijk 

Casper van Dijk 

8.    Financieel verslag 2021 
9.    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie 
10.   Begroting 2022 
11.  Bestuursmutaties 

 Ed Grotenhuis (voorzitter) is aftredend en stelt zich herkiesbaar 

 Afscheid Wilma van Lochem 

 Vacature secretaris. Voorstel: dhr. Henk Wiggers 
              Tenminste vijf leden gezamenlijk kunnen uiterlijk acht dagen voor de 

     algemene jaarvergadering schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat  
     voordragen voor één van deze functies, samen met een schriftelijke  
      bereidverklaring van de tegenkandidaat. 

12.  Verkiezing van afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering  
       van de landelijke KNNV 
13   Jaarplan KNNV 
14.  Samenwerking met IVN 
       Heel belangrijk. Hoe kunnen we in de toekomst verder gaan  met onze  
       samenwerking? Vorig jaar besloten we samen de huidige lijn van geleidelijk  
       verdergaande samenwerking te blijven volgen. 
15. Rondvraag 
16. Sluiting met na afloop gezelligheid - op 1,5 m. 
 

mailto:secretariaat@oost-achterhoek.knnv.nl
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Activiteitenprogramma KNNV/IVN e.a. april, mei, juni, juli 2022 
 
Algemene informatie activiteiten: Lees deze als u aan een ervan deelneemt. 
 
Excursies: 

Voor de excursies geldt voorlopig; Onder voorbehoud en volgens de dan 
geldende coronaregels; Alléén met opgave minimaal 2 dagen van te voren. 
Zo nodig hanteren we een maximum aantal toegestane personen. 

Zie ook de actuele agenda's op: www.ivn.nl/oost-achterhoek, www.knnv.nl/oost-
achterhoek, www.ivn.nl/afdeling/noord-middden-achterhoek 
 
Bij elke excursie zullen we niet meer herhalen wat er meegenomen moet worden. 
Het spreekt vanzelf dat passend schoeisel altijd verstandig is. Afhankelijk van het 
weer of terrein zijn vaak laarzen en soms regenkleding eveneens handig. 
Veldgids, kijker, loep e.d. zijn altijd nuttig. Als een excursie langer dan een 
dagdeel duurt is een lunchpakket uiteraard zinvol. 
 
NB: Let u a.u.b. goed op teken. Ook in het voor- en najaar zijn deze zeer actief. 
Bedek uw lichaam zo veel mogelijk met kleding. Stop ook bijv. uw broek in uw 
sokken en controleer uzelf voor alle zekerheid na een excursie. Deelnemers doen 
mee op eigen risico. 
 
Waar de excursies starten, is bij de data vermeld, We proberen een beetje te 
spreiden over de Oost-Achterhoek net zoals het uitkomt. Echter vaak starten we 
op  zaterdagmiddagen van de parkeerplaats bij theater De Storm, Haitsma 
Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk. Als we carpoolen bij excursies, worden de 
kosten gedeeld. NB: I.v.m. de Corona-regels zullen we meestal niet of beperkt 
carpoolen; 
 
De activiteiten voldoen aan de doelstellingen van onze vereniging: Natuurstudie, 
Natuurbeleving en Natuurbescherming. Hierbij hoort ook bevordering van 
duurzaamheid en natuur- en milieueducatie. 
 
Lezingen Thema-avonden: ONDER VOORBEHOUD, CHECK WEBSITE IVN of 
KNNV: www.ivn.nl/oost-achterhoek, www.knnv.nl/oost-achterhoek. 
Lezingen worden o.a. in Lichtenvoorde, Neede of Winterswijk gehouden (resp. 
Den Diek, Kronekamp of Zonnebrinkkerk).  
De kosten voor de lezingen bedragen voor KNNV- of IVN-leden € 3,-, voor niet-
leden € 5,-. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivn.nl/oost-achterhoek
http://www.knnv.nl/oost-achterhoek
http://www.knnv.nl/oost-achterhoek
http://www.ivn.nl/oost-achterhoek
http://www.knnv.nl/oost-achterhoek
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Wanneer Zaterdag 2 April 2022  
Wat KNNV excursie;  

Geelsterrenexcursie (voorjaarsflora) 
Plaats Omgeving Winterswijk 
Vertrek 13.30 uur van de Theater De Storm; Haitsma Mulierweg 11, 

7101 BX Winterswijk.  
Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Fred Bos en T. Croese, Opgave uiterlijk 2 dagen. van 
tevoren bij T .Croese per app of sms naar tel. 06-14063024  
max 10 p.  

Bijzonderheden Zoektocht naar allerlei mooie plekjes en onvermoede 
plaatsen waar de Geelster bloeit. 

 
 
Wanneer Zondag 10 April 2022  
Wat KNNV excursie;  

Voorjaarsflora  over de grens bij Samerrott, Bad Bentheim 
Plaats Omgeving  

Bentheim 
Vertrek 10.30 uur Arnolds Bauerncafe: Am Esch 11, Samern. 

Voorverzamelplaats 9.30 Theater de Storm, Haitsma 
Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk.  

Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Fred Bos en T. Croese, Opgave uiterlijk 2 dgn. van tevoren 
bij T. Croese per app of sms naar tel. 06-14063024  
max 10 p.  

Bijzonderheden Urwalt met prachtige voorjaarsflora en vogels. Denkt u wel 
aan eten en drinken mee te nemen en uw pas.  

 
 
Wanneer Woensdag 13 April 2022 
Wat Thema-avond: Steenuilen, Spreker: Ronald van Harxen 
Begin, Plaats  20.00 u Zonnebrinkkerk Zonnebrink 61 7101 NB Winterswijk 
Einde  Ca. 22.00 uur 
Info (en opgave) Nadere info t.z.t. via de website IVN: WWW.ivn.nl/oost-

achterhoek;  geen aanmelding verplicht.  
Bijzonderheden Kon vorig jaar helaas niet doorgaan. Nu gelukkig wel. Al 

vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw doet Ronald samen 
met Pascal Stroeken onderzoek naar de steenuilen rond 
Winterswijk. Hiervoor kregen zij vorig jaar een zéééér 
verdiende koninklijke onderscheiding. Vanavond de laatste 
stand van zaken. Entree: €5,-. Voor IVN/KNNV-leden €3,-. 
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Wanneer Zaterdag 16 April 2022   
Wat KNNV; Zangvogelexcursie  in bos en rand van het veen 
Plaats Meddose Veen 
Vertrek 06:00 u! Vertrekplaats: Ingang wandelpad bij Kooiveldweg, 

Meddose veen;  
Terug Ca 9.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Jan Stronks, T. Croese, opgeven kan bij per app of sms naar 
tel. 06-14063024 T. Croese minimaal 2 dagen van te voren. 

Bijzonderheden Het is in deze tijd de moeite waard om vroeg te gaan 
vogelen. We hopen op mooie vogelconcerten van onze 
vogels van veen, heide en bosrand. 

 
Wanneer Zondag 17 April 2022      
Wat IVN/KNNV-wandeling: (Pasen): Ontluikend voorjaar 
Plaats  Winterswijk 
Vertrek 14.00 uur:  Ratumseweg Winterswijk na kruising 

Hesselinkweg bij de brug. I.v.m. verkeersveiligheid kunt u het 
beste tussen de Hesselinkweg en de brug in de berm 
parkeren. 

Terug Ca 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Opgave en t.z.t. info via de website www.ivn.nl/oost-
achterhoek.  

Bijzonderheden Zie de aankondiging de week van tevoren in de pers. 
 
Wanneer Zondag 24 April 2022  
Wat Plantenwerkgroep (IVN/KNNV): Voorjaarsflora; Bosjes Ahaus 
Plaats  Ahaus (D) 
Vertrek 10.00 Per auto verzamelen bij de Storm Haitsma Mullerweg 

11 Winterswijk            
Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Alléén voor leden IVN/KNNV; Opgave uiterlijk 2 dagen van 
tevoren bij T. Croese per app of sms naar tel. 06-14063024. 
max 10 p. 

Bijzonderheden leden van de plantenwerkgroep, zie ook de app! 
 
Wanneer Zondag 1 Mei 2022 
Wat KNNV; Speuren naar de wereld van de Insecten  
Plaats  N.t.b. 
Vertrek 13.30.uur vanaf de storm Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX 

Winterswijk. 
Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Rob Lanjouw (0543-522891), opgeven minimaal 2 dagen  
van tevoren, per app of sms (max. 10 p.). 

Bijzonderheden P.S.: Verrekijker, fototoestel en mogelijk insectenboekjes 
meenemen. 

http://www.ivn.nl/oost-achterhoek
http://www.ivn.nl/oost-achterhoek
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Wanneer Zondag 8 Mei 2022  
Wat Plantenwerkgroep: Inventariseren en determineren  

Steengroeve, Heksenbos Willinks Weust en omgeving. 
Plaats  Winterswijk 
Vertrek 13.30 uur; Verzamelplaats P Steengroeve, Steengroeveweg  

Winterswijk 
Terug 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Alléén leden IVN/KNNV; Opgave uiterlijk 2 dagen van te 
voren bij T. Croese per app of sms naar tel. 06-14063024. 
max 10p. 

Bijzonderheden Leden van de plantenwerkgroep, zie ook de app! 
 
 
Wanneer Woensdag 11 Mei 2022 
Wat Thema-avond: De koekoek  
Spreker Kevin Collins 
Begin, Plaats  20.00 Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 7161 HE 

Neede 
Einde  Ca. 22.00 uur 
Info (en opgave) Nadere info t.z.t. via de website IVN: WWW.ivn.nl/oost-

achterhoek;  geen aanmelding verplicht.  
Bijzonderheden Zie ook de aankondiging de week van tevoren in de pers. 

Entreegeld: €5,- voor IVN/KNNV-leden €3,-. 
 
 
Wanneer Zondag 15 Mei 2022      
Wat IVN/KNNV-wandeling: Wandelen langs de Slinge 
Plaats  Ruurlo-Groenlo 
Vertrek 14.00 uur: Weg Ruurlo-Groenlo tegenover café De Duif. Volg 

de IVN-borden. S.V.P. NIET BIJ CAFÉ PARKEREN 
Terug Ca 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Opgave en t.z.t. info via de website WWW.ivn.nl/oost-
achterhoek 

Bijzonderheden Zie de aankondiging de week van tevoren in de pers. 
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Wanneer Zaterdag 21 Mei 2022  
Wat KNNV excursie; Wullen bij Ahaus; (late voorjaarsflora) 
Plaats Omgeving Ahaus (D) 
Vertrek 10.00 uur: Per auto verzamelen bij de Theater Storm 

Haitsma Mullerweg 11,7101 BX Winterswijk.  
Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Fred Bos en T. Croese. Opgave uiterlijk 2 dagen van tevoren 
bij T. Croese per app of sms naar tel. 06-14063024  
max 10 p.  

Bijzonderheden Zeer bijzondere bosjes met een flora die vergelijkbaar is met 
die van Zuid-Limburg. Gele dovenetel, olv-bedstro, heelkruid, 
slanke sleutelbloem, eenbes, boswederik e.d. Alles is vroeg 
dit jaar maar of de welriekende nachtorchis en de 
vogelnestorchis al bloeien?  

 
 
Wanneer Woensdag 8 Juni 2022 
Wat Thema-avond: Vlinders  
Begin, Plaats  20.00 uur: Zonnebrinkkerk Zonnebrink 61 7101 NB 

Winterswijk 
Spreker Kars Veling (Vlinderstichting) 
Einde  Ca. 22.00 uur 
Info (en opgave) Nadere info t.z.t. via de website IVN: WWW.ivn.nl/oost-

achterhoek;  geen  aanmelding verplicht.  
Bijzonderheden Zie ook de aankondiging de week van tevoren in de pers. 

Entreegeld: €5, voor IVN/KNNV-leden €3, 
 
 
Wanneer Zondag 12 Juni 2022  
Wat Plantenwerkgroep: Orchideeënrijke natuurontwikkeling bij de 

Baakse beek  
Plaats  Zieuwent 
Vertrek 13.30 Verzamelplaats Koffie Sköpke Olde Maot; Oude Maat 

2 Zieuwent 
Terug 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Alléén leden IVN/KNNV; Opgave uiterlijk 2 dagen van 
tevoren bij T. Croese per app of sms naar tel. 06-14063024. 
max 10p. 

Bijzonderheden Leden van de plantenwerkgroep, zie ook de app! 
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Wanneer Zaterdag 18 Juni 2022   
Wat KNNV; Dagvlinderexcursie Boldersbeek 
Plaats Huppel 
Vertrek Start 10.00 uur ter hoogte van de B&B de Balkende Ezel aan 

de Waliënseweg in Huppel. 
Terug Ca 13.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Jan Stronks: Opgave uiterlijk 2 dagen van tevoren per 
telefoon 06 22469009. 

Bijzonderheden Deze goot is 22 jaar geleden heringericht. Het beek-
begeleidende bos heeft zich als een eldorado voor 
bosvlinders ontwikkeld. O.a. iepenpage, grote vos, grote 
weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder zijn hier gezien in 
vaak grote aantallen. Ook het plan, de inrichting en het 
beheer worden tijdens de excursie toegelicht.  

 
 
Wanneer Zondag 19 Juni 2022      
Wat IVN/KNNV-wandeling: Uitkijken over het Veen. 
Plaats  Zwilbroek (D) 
Vertrek 14.00 uur: Parkeerplaats VOORBIJ(!) de barokkerk in 

Zwilbroek (D) 
Terug ca 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Opgave en t.z.t. info via de website WWW.ivn.nl/oost-
achterhoek 

Bijzonderheden Het Zwilbroekerveen is een geliefd natuurgebied net over de 
grens. Twee uitkijkhutten en een uitkijktoren. Bekend door de 
grote kokmeeuwenkolonie en de kolonie flamingo’s. Maar het 
miegelt hier ook van de zangvogels. 

 
 
Wanneer Woensdag 22 Juni 2022      
Wat IVN/KNNV-wandeling: Midzomernacht-wandeling. 
Plaats  N.t.b. 
Vertrek 19.00 uur: Informatie via IVN-website 
Terug 22.00-23.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Opgave en t.z.t. info via de website WWW.ivn.nl/oost-
achterhoek 

Bijzonderheden Zie ook de aankondiging de week van tevoren in de pers. 
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Wanneer Zondag 3 Juli 2022  
Wat Plantenwerkgroep: Natuurontwikkeling heischrale 

graslanden, kleine zeggenmoeras.  
Plaats  Aaltense Goor; Varsseveld 
Vertrek 13.30 uur: Verzamelplaats; P Radstake, N18 Varsseveld.  
Terug 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Alléén leden IVN/KNNV; Opgave uiterlijk 2 dagen. van 
tevoren bij T. Croese per app of sms naar tel. 06-14063024. 
max 10p 

Bijzonderheden Leden van de plantenwerkgroep, zie ook de app! 
 
 
Wanneer Zondag 10 Juli 2022 
Wat KNNV :Speuren naar de Bronlibel en andere libellen bij de 

beek. 
Plaats  N.t.b. 
Vertrek 13.30 uur van de Storm; Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX 

Winterswijk. 
Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Rob Lanjouw (0543-522891), opgeven minimaal 2 dagen 
van tevoren, per app of sms (max. 10 p.). 

Bijzonderheden Zie nadere info t.z.t. via de website. 
P.S. Verrekijker, fototoestel en mogelijk een libellenboekje 
meenemen. 
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Buitengebeuren Winterswijk en omstreken 
 
Een overzicht van de excursies van KNNV / IVN en anderen in Oost Achterhoek.  
Voor de excursies van de Stichting Marke Vragenderveen, Natuurmonumenten en 
Gelders Landschap moet worden betaald. Voor de andere excursies is een 
vrijwillige bijdrage welkom. 
Voor de excursies KNNV geldt voorlopig; Onder voorbehoud en volgens de 
dan geldende coronaregels. Alleen met opgave min. 2 dagen van te voren. 
 
Excursieprogramma KNNV/IVN e.a. voor april, mei, juni, juli 2022 

April 2 zaterdag 13:30u KNNV Geelsterrenexcursie (voorjaarsflora) omgeving 
Winterswijk 

 10 zondag 09:30u KNNV Voorjaarsflora  over de grens bij Samerrott, Bad 
Bentheim 

 13 woensdag 20:00u Thema-avond in Winterswijk over Steenuilen, spreker: 
Ronald van Harxen 

 16 zaterdag 06:00u KNNV Zangvogelexcursie Meddose Veen 

 17 zondag 14:00u IVN/KNNV (Pasen) Ontluikend voorjaar Winterswijk 

 24 zondag 10:00u IVN/KNNV Plantenwerkgroep: Voorjaarsflora; Bosjes 
Ahaus 

     

Mei 1 zondag 13:30u KNNV Speuren naar de wereld van de Insecten 

 8 zondag 13:30u IVN/KNNV Plantenwerkgroep: Inventariseren en 
determineren  Steengroeve, Heksenbos Willinks Weust 
en omgeving in Ratum 

 11 woensdag 20:00u Thema-avond in Neede over De koekoek, spreker: 
Kevin Collins 

 15 zondag 14:00u IVN/KNNV Wandelen langs de Slinge (Ruulo-Groenlo) 

 21 zaterdag  10:00u KNNV Wullen bij Ahaus; voorjaarsflora 

     

Juni 8 woensdag 20:00u Thema-avond in Winterswijk over vlinders, spreker: 
Kars Veling 

 12 zondag 13:30u IVN/KNNV Plantenwerkgroep: Orchideeënrijke 
natuurontwikkeling bij de Baakse beek (Zieuwent) 

 18 zaterdag 10:00u KNNV Dagvlinderexcursie Boldersbeek in Huppel 

 19 zondag 14:00u IVN/KNNV Uitkijken over het Venn (Zwillbrock) 

 22 woensdag 19:00u IVN/KNNV Midzomernacht-wandeling 

     

Juli 3 zondag 13:30u IVN/KNNV Plantenwerkgroep: Natuurontwikkeling 
heischrale graslanden, kleine zeggenmoeras. Aaltense 
Goor; Varsseveld 

 10 zondag 13:30u KNNV Speuren naar de Bronlibel en andere libellen bij 
de beek. 
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Inlichtingen: KNNV afdeling Oost-
Achterhoek 

Nadere gegevens zie programma elders 
in de Gagea. 

IVN- wandelingen André Hendriks, 0544-352043 of 
www.ivn.nl/oost-achterhoek. Aanvang 
IVN-wandelingen: 14:00 uur. 

SMVV (Stichting 
Marke Vragender 

Veen) 

Opgave VVV Lichtenvoorde of via 
excursie@vragenderveen.nl 
De excursies starten bij de kerk in 
Vragender, parkeerplaats tegenover de 
kerk. Website: www.vragenderveen.nl 

Floron Info: Louis-Jan van den Berg, tel 0544-
372594.  
Alleen op de excursiedag 06-11140923. 

 
Natuurmonumenten Kijk voor informatie op de website: 

www.natuurmonumenten.nl/ activiteiten 

 
Geldersch 
Landschap 

Informatie via de website www.glk.nl 
Kijk daar bij “Evenementen”. 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@vragenderveen.nl
http://www.glk.nl/
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  Ondergetekende, 

 
Naam: ………………………………………………………. Voorletters: ……………  
( O man / O vrouw ) * 
 
Adres:………….………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ……………………… Woonplaats: ……………….………………………. 
 
Telefoon: ……………………… Giro / Bank nr.: …………………………………… 
 
E-mail adres:  …………………….……………….. Geboortedatum: ………………. 
 
Geeft zich op als: 
O Lid (€ 31,00/ jaar)  
O Huisgenootlid (€ 10,00/ jaar)  
O Donateur (minimaal € 26,00/ jaar) * 
 
Heeft kennis van/ belangstelling voor  
 
………………………………………………………………............................................. 
Hierbij machtig ik de penningmeester van de KNNV Oost-Achterhoek om  
 
mijn contributie/donatie van mijn bankrekening  .………………………………. 
af te schrijven 
 
Aanmelding d.d.: ………………………………... 
 

    
   
  Handtekening: …………………………………… 

 


