Lid worden?
Leden van afdeling Regio Doetinchem worden
automatisch lid van de landelijke vereniging.
Zij ontvangen vier keer per jaar het blad Natura
met veel informatieve artikelen. Zij krijgen
korting op de uitgebreide collectie natuurboeken die door de
KNNV Uitgeverij wordt uitgegeven. Ook organiseert de KNNV
natuurreizen en kampeervakanties. Verder zijn er de landelijke
lezingen, excursies, cursussen, werkgroepen en projecten waaraan
de leden mogen deelnemen.
Het lidmaatschap gaat per kalenderjaar en is ongeveer € 30,-.
Huisgenoten en jeugdleden betalen minder. Donateurs steunen de
afdeling en het beheer in De Zumpe.
Opgave en informatie:
www.knnv.nl
www.knnv/doetinchem.nl

Samen met de leden van IVN Afdeling
De Oude IJsselstreek ontvangen leden
van KNNV afdeling Regio Doetinchem
het afdelingsblad De Composiet.
Deze komt vier keer per jaar uit,
LENTE, ZOMER, HERFST, WINTER
en bevat naast artikelen ook de agenda
van de activiteiten van de afdeling en
IVN.
U kunt een exemplaar op onze website
inzien of een exemplaar aanvragen.

Heeft u
belangstelling
voor de natuur?
In Doetinchem en wijde
omgeving is in de natuur
veel te beleven en te genieten.
Misschien wilt u meer te weten komen over die
natuur, of u wilt uw kennis hierover met anderen delen?
De KNNV is een vereniging voor natuurstudie,
natuurbescherming en natuurbeleving.
De KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging) is een landelijke vereniging van en voor
natuurliefhebbers met ongeveer vijftig lokale afdelingen verspreid
over het hele land. Als u lid wordt van een afdeling kunt u ook
gebruik maken van de meeste landelijke activiteiten en andere
afdelingen.

KNNV afdeling Regio Doetinchem
is een vereniging van mensen die zich bezig
houden met de natuur in al haar
verschijningsvormen. Het liefst gaan de leden erop uit om te
wandelen, op onderzoek, voor tellingen of voor natuurbeer. Het
verwerken van gegevens wordt meestal binnen gedaan. Daarom is
de ondertitel van de KNNV ook: ‘vereniging voor veldbiologie’.
De KNNV bestaat meer dan honderd jaar. Ooit begonnen door
Jac. Thijsse, de beroemde natuurkenner, vooral bekend om zijn
vooroorlogse Verkade albums. Onze afdeling is opgericht in 1902
en actief in de West-Achterhoek en de Liemers.

Bestuur en werkgroepen
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen. Zij houdt eens
per jaar een ledenvergadering in Doetinchem.
Leden kunnen zelfstandig activiteiten opzetten en werkgroepen
oprichten. Onder bepaalde voorwaarden
mogen ook niet-leden hieraan deelnemen.
In 2019 heeft de afdeling een
Plantenwerkgroep en een
Zumpebeheergroep.
De afdeling werkt samen met
verschillende organisaties, waaronder
IVN, SLG en GNMF. Leden mogen ook
gebruik maken van de activiteiten van
deze organisaties, zoals lezingen,
excursies en cursussen. U hoeft zich niet
aan te sluiten in een werkgroep.

De plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep komt wekelijks bij elkaar. Om mee te doen
wordt enige basis van plantenkennis verwacht. De cursus
‘determineren’ biedt die kennis voor een goede start.

De Zumpe
Helpt u mee met het natuurbeheer?
Sinds 1915 heeft de afdeling bijna 4 ha van De Zumpe in haar
bezit. Dit is een uniek moerassig natuurgebied ten oosten van
Doetinchem met bosjes,
poelen, sloten en natte,
schrale weidegrond. Het
is een klein terrein met
een grote biodiversiteit.
Voor het behoud van
rust en natuur is het
alleen toegankelijk voor
leden en met een
excursie. Over de
ontwikkelingen van de
afgelopen eeuw is een
fotoboek en een floraen faunarapport
uitgebracht. Deze boeken zijn voor nieuwe leden gratis, zolang de
voorraad strekt. Het beheer wordt machinaal gedaan en met de
hand. Er wordt gemaaid met de zeis, met een trekkar het maaisel
afgevoerd, gezaagd en met waadbroeken de poel schoon gemaakt.
Elke eerste zaterdag van november is de Natuurwerkdag ook in dit
terrein.
Meer informatie op Facebook: KNNV Doetinchem

