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1.

Terugblik door de voorzitter.

2016 was voor de afdeling een goed jaar. Er werden 30 excursies gehouden, waarvan 11 publieks-wandelingen
in samenwerking met het IVN. Samen met het IVN werden 8 lezingen/thema-avonden georganiseerd. De
belangstelling was wisselend; van 2 voor de Korenburgerveenrand tot 43 bij de winterwandeling in Ratum in
april. De werkgroep Natuurbeheer organiseerde 7 natuurwerkdagen; de deelname varieerde van 8 tot 13. De
paddenstoelenwerkgroep organiseerde 4 determinatieavonden.
Het ledenaantal bleef vrij stabiel. De financiële situatie is goed met een stevige reserve. Het bestuur is 10 x bij
elkaar geweest. De samenwerking met de IVN afdeling Oost-Achterhoek, die ongeveer hetzelfde werkgebied
heeft, loopt steeds beter; het voelt steeds ‘vertrouwder‘ aan. Er is 2 x bestuursoverleg geweest. IVN-leden doen
mee in onze werkgroepen e.d. Afgelopen jaar is al een opzet gemaakt om in 2017 tot een gezamenlijke
plantenwerkgroep te komen.
Ook dit jaar waren wij heel blij met de vele leden die hun steentje hebben bijgedragen aan de werkzaamheden
in onze afdeling; Gagea’s rondbrengen, een of meer excursies leiden, zorgen voor stalling van de
gereedschapswagen en panelen, het rijden van de gereedschapswagen, de werkers van de werkgroep
Natuurbeheer, het slijpen van het materiaal van de werkgroep Natuurbeheer enz. enz. Het bestuur hoopt dat
wij ook komend jaar weer op veel leden een beroep te mogen doen.
Dit jaar zijn verdere plannen ontwikkeld voor de viering van ons 100-jarig bestaan in 2018. Er is een
jubileumcommissie gevormd o.l.v. Hannie Waalders. Er wordt o.m. gedacht aan een publieksfietstocht op onze
jubileumdatum 1 april 2018, een jubileumexcursie in juni en een jubileumspeurtocht in het najaar. En er komen
een of meer speciale jubileumuitgaves; Met name wordt gedacht aan een boekje over de vlinders van
Winterswijk of een uitgave voor de hoogste klassen van de basisschool over de natuur rond Winterswijk en een
jubileumfietsroute bij Lichtenvoorde.
Wat de activiteiten betreft volgen we de drie hoofddoelstellingen van de KNNV: Natuurstudie, natuurbeleving
en natuurbescherming.
Natuurstudie
Allereerst de specifieke excursies zoals voorjaarsflora, dorpsplanten, libellen, mossen e.d. Dit jaar werd verder
meegewerkt aan het inventariseren van het landgoed Kotmans in Miste.
De mossenwerkgroep is klein, maar is regelmatig actief in de fraaie werkstee bij een van de coördinatoren thuis.
De paddenstoelenwerkgroep heeft vier excursies en vier determinatieavonden georganiseerd, waarbij leuke
waarnemingen zijn gedaan zoals de bleke moeraszwavelkop, puntig kaalkopje (de meest hallucinerende
paddenstoel van Europa), rafelige parasolzwam, heideknotszwam e.d. Door de langdurige droogte van
augustus tot half oktober zijn veel minder soorten gevonden dan andere jaren. Met name de mycorrhizasoorten
hadden hiervan te lijden. Zo werden bijv. vliegenzwammen maar heel mondjesmaat gevonden.
De insectenwerkgroep hield twee libellenexcursies. Vooral die bij het lindenarboretum waar het ook wemelde
van de vlinders was zeer geslaagd.
Bij de lezingen/thema-avonden viel vooral de avond over robuust natuurbeheer op door professor Frank
Berendse uit Wageningen waar meer dan 80 mensen op af kwamen. Andere interessante avonden gingen o.m.
over de dassen in Winterswijk, monumentale bomen en vloeiweidesystemen.
Natuurbeleving
Het wordt haast een gewoonte; een vrij zachte winter, een betrekkelijk koud voorjaar en een zacht najaar. Maar
dit laatste was dit jaar ook bijzonder droog. Een van de determinatieavonden van de paddenstoelenwerkgroep
is niet doorgegaan omdat er niets te verzamelen was. Bijzonder waren de serie wandelingen naar de Baumberge
aan de andere kant van de grens. Een landschappelijk bijzonder aantrekkelijk gebied waar door en over beken
en beekjes gegaan moest worden. Niet alle natuurbelevingen zijn even positief: Een uitglijder liep voor de
excursieleider niet zo goed af. Thuis bleek er een scheur in zijn enkel te zitten en nu nog een plaatje.
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Natuurbescherming
Ook dit jaar heeft onze afdeling met de andere groene verenigingen deelgenomen aan het Platform Natuur &
Landschap Winterswijk. De werkgroep Natuurbeheer heeft ook dit jaar weer diverse terreinen onderhouden,
o.a. de Steengroeve en de Heugte. Nieuw was dit jaar het heideterrein op het landgoed Kotmans. Fijn dat we
altijd op een trouwe vaste kern mogen rekenen.
Ed Grotenhuis (Voorzitter)

2.

Activiteiten van onze afdeling
 Het bestuur vergaderde tien maal voor de samenstelling van het excursieprogramma,
promotieactiviteiten en andere zaken.
 Ons afdelingsblad “Gagea” is vier maal verschenen.
 De jaarvergadering is gehouden op 7 maart 2016 in de Zonnezaal van de Zonnebrinkkerk.
 De kascontrole werd toen verricht door Marjet Karsten en Bertha Krajenbrink. De nieuwe kascommissie
bestaat uit Bertha Krajenbrink en Jetty Rodenburg
Er zijn dit jaar 54 activiteiten georganiseerd, bestaande uit:
 19 excursies
 8 thema-avonden
 1 jaarvergadering
 11 publiekswandelingen
 6 beheersexcursies
 4 determinatie-avonden paddenstoelenwerkgroep
 4 determinatie-avonden mossenwerkgroep
Vooral de thema-avonden en publiekswandelingen waren druk bezocht.
Oerzicht van alle activiteiten in 2016:
Datum
titel
9-1-2016 Mossenexcursie

plaats
Winterswijk

Fred Bos

Eibergen
Winterswijk
Winterswijk

Erik Mol
Fred Bos en Louis-Jan van den Berg
Bianca Kobus en Theo van Druten

Bredevoort

Ed Grotenhuis

Winterswijk
Ratum

Frank Berendse
Bianca Kobus en Theo van Druten

13-2-2016 Mossenexcursie natuurgebiedjes Ratum
17-2-2016 Determindatie-avond mossen
21-2-2016 IVN/KNNV Wandeling geveltekens,
historie en landschap
5-3-2016 Baumbergetocht

Ratum
Winterswijk
Vragender

Fred Bos en Louis-Jan van den Berg
Fred Bos en Louis-Jan van den Berg
IVN-gidsen

Baumberge

Fred Bos

7-3-2016 Jaarvergadering KNNV afdeling OostAchterhoek

Winterswijk

13-1-2016 Thema-avond plastic kringloop
13-1-2016 Determinatie-avond mossen
16-1-2016 Natuurwerkdag terrein Geldersch
Landschap
23-1-2016 Winterswandeling 't Klooster
3-2-2016 Thema-avond robuust natuurbeheer
6-2-2016 Natuurwerkdag De Haarman

9-3-2016 Thema-avond bijen
Lichtenvoorde
20-3-2016 IVN/KNNV wandeling heksentocht op het Eibergen
wievenveld
26-3-2016 Voorjaarswandeling langs de beken van
Winterswijk
Winterswijk
11-4-2016 Thema-avond koken met kruiden en
Neede
planten uit de natuur
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Rene Pruysers
IVN-gidsen
Rody Schroder
Reinier Grobben en Gea
Boessenkool
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Datum
16-4-2016 Bosexcursie

titel

plaats
Leider
Wullen en Ahaus Louis-Jan van den Berg

17-4-2016 KNNV/IVN wandeling 250 jaar
Nederlands-Duitse grens

Ratum

IVN/KNNV-gidsen

23-4-2016 Verzamelexcursie mossen in de bossen
27-4-2016 Determinatie-avond mossen
8-5-2016 Bufferzone Vragenderveen

Woold
Winterswijk
Vragender

Louis-Jan van den Berg
Fred Bos en Louis-Jan van den Berg
Ron Krabben

11-5-2016 Thema-avond vlinders
15-5-2016 IVN/KNNV wandeling Beltrum/Ruurlo

Eibergen
Ruurlo

Jan Stronks
IVN-gidsen

28-5-2016 Vogelexcursie Grote Goor, Slingeplas en
Schaarsbeek

Bredevoort

Frans ter Bogt

5-6-2016 Libellenexcursie Meddoseveen
15-6-2016 Fietsexcursie Woold en grensgebied
19-6-2016 IVN/KNNV wandeling leven op de hei

Meddo
Woold
Lievelde

Rob Lanjouw
Ed Grotenhuis
IVN-gidsen

17-7-2016 IVN/KNNV wandeling
natuurontwikkeling

Neede

IVN-gidsen

24-7-2016 Libellenexcursie landgoed Het Mentink
13-8-2016 Zwerven langs de Korenburgerveenrand

Winterswijk
Winterswijk

Rob Lanjouw
Louis-Jan van den Berg

21-8-2016 IVN/KNNV wandeling beken
3-9-2016 Baumberge-excursie
7-9-2016 Determinatie-avond mossen

Meddo
Baumberge
Winterswijk

IVN-gidsen
Fred Bos
Fred Bos

10-9-2016 Paddenstoelen op landgoed Kotmans
13-9-2016 Determinatie-avond paddenstoelen
14-9-2016 Thema-avond monumentale bomen

Miste
Woold
Groenlo

Ed Grotenhuis
Ed Grotenhuis
Simen Brunia

18-9-2016 IVN/KNNV wandeling bij Zwilbroek en
de leemputten

Groenlo

IVN-gidsen

24-9-2016 Natuurwerkdag landgoed Kotmans
1-10-2016 Paddenstoelen zoeken landgoed Gossink

Miste
Henxel

Bianca Kobus en Theo van Druten
Ed Grotenhuis

6-10-2016 Determinatie-avond paddenstoelen
8-10-2016 Natuurwerkdag landgoed Kotmans
12-10-2016 Thema-avond dassen

Woold
Miste
Winterswijk

Ed Grotenhuis
Ed Grotenhuis
Jeroen Kloppenburg

16-10-2016 IVN/KNNV wandeling Wooldse Veen
17-10-2016 Determindatie-avond paddenstoelen

Woold
Woold

IVN/KNNV-gidsen
Ed Grotenhuis

26-10-2016 Determindatie-avond paddenstoelen
5-11-2016 Natuurwerkdag Steengroeve
9-11-2016 Thema-avond vloeiweidesysteem

Woold
Ratum
Haaksbergen

Ed Grotenhuis
Bianca Kobus en Theo van Druten
Eric Brinckman

12-11-2016 Paddenstoelenexcursie landgoed Kotmans Miste
19-11-2016 Natuurwerkdag Steengroeve
Ratum
20-11-2016 IVN/KNNV wandeling ommetje Haarlo
Haarlo

Ed Grotenhuis
Bianca Kobus en Theo van Druten
IVN-gidsen

10-12-2016 Bomenfietstocht
18-12-2016 IVN/KNNV winterwandeling

Winterswijk
Harreveld

Fred Bos
IVN-gidsen

30-12-2016 Bloeiende planten wandeling

Winterswijk

Louis-Jan van den Berg
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a Jaarverslag 2016 Werkgroep Mossen
Niet beschikbaar
b Jaarverslag 2016 Werkgroep Paddenstoelen
Er zijn dit jaar 4 excursies gehouden:
1.
2.
3.
4.

10 september: Landgoed Kotmans Miste; 4 deelnemers.
1 oktober: Landgoed Gossink Henxel: 2 deelnemers
15 oktober: KNNV-IVN Wooldseveen: 12 deelnemers
12 november: Landgoed Kotmans Miste: 5 deelnemers

Gemiddeld: 6 deelnemers
Er zijn dit jaar vier determinatie avonden gehouden bij Cor in de schuur: Holthuisweg 1, 7108 BN Woold.
1.
2.
3.
4.
5.

Dinsdag 13 september; afgelast wegens de droogte
Donderdag 6 oktober; 3 deelnemers
Maandag 17 oktober; 6 deelnemers
Woensdag 26 oktober: 7 deelnemers
Maandag 7 november; 5 deelnemers

Gemiddeld: 5 deelnemers
Van de 15 leden hebben er dit jaar 9 actief meegedaan.
Totaal waargenomen op de excursies: 53 soorten. (Droogte; vorig jaar 83!). Soorten waargenomen op
andere excursies zijn niet opgenomen.
Totaal waargenomen op de determinatieavonden: 56 soorten. (Vorig jaar: 80).
Totaal van waargenomen soorten: 101 (vorig jaar 125).
Elke determinatieavond namen deelnemers een aantal soorten die ze niet zo gauw herkenden mee.
Daardoor komen heel algemene soorten als vliegenzwam, geschubde inktzwam, geweizwam, platte
tonderzwam, e.d. meestal niet in deze lijst voor. Er werd vooral met gidsen gedetermineerd met
determinatietabellen o.a. met het nieuwe paddenstoelenboek van de KNNV.
Bij Cor Sticker in de schuur zijn we ook dit jaar iedere keer weer zeer gastvrij onthaald, waarvoor zeer veel
dank!
Heeft u nog bijzondere waarnemingen of foto’s, dan horen wij dat graag. Wie belangstelling heeft om mee
te doen, is altijd van harte welkom!
Ed Grotenhuis

c Jaarverslag 2016 Werkgroep Insecten
Niet beschikbaar

d Jaarverslag 2016 Werkgroep Natuurbeheer
Niet beschikbaar
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3)

Evaluatie afdelingsjaarplan 2016
a Gerealiseerd:

Het bestuur heeft het vergaderpatroon voortgezet.

De website is uitgebreid met een fotoalbum.

Er zijn inventarisatie-excursies geweest in het projectgebied Kotmans.

Van alle werkgroepen zijn er activiteiten geweest.

De samenwerking met het IVN is verder voortgezet.
b Niet gerealiseerd:

Het aantal leden is niet gestegen.

Er is nog geen bestuurlid voor de PR gevonden.

Er zijn geen cursussen gehouden.

Er zijn geen nieuwe wandel- of fietsroutes uitgegeven.

Het aantal adverteerders in de Gagea en de natuurroutes liep terug en kon niet worden
uitgebreid.

4)

Ledenbestand
ledenaantal per 31 december
2015
2016
type lid
Gewoon lid
114
110
Donateur
11
11
125
121
totaal:

verschil
-4
0
-4

Marije van Weperen,
Secretaris KNNV afdeling Oost-Achterhoek,
Maart 2017
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