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De tuin van … door Frank van Marle en Martin Mulder (Stichting Natuurhus)

Magazine Natuurhus Almelo is een gezamenlijke uitgave van:
AstronA, Imkervereniging ´t Iemenschoer, IVN, Groei & Bloei, KNNV, en Nivon.
Oplage
800 exemplaren

Van de voorzitters

Drukwerk
Blad.nl
Wilt u (gouden) vriend worden van het Natuurhus of een
advertentie plaatsen en op die manier bijdragen aan de
realisatie van het Magazine Natuurhus Almelo?
Dat kan! Stuur een bericht naar Hans te Kolsté,
hanstekolste@gmail.com

HARDLOOPSCHOOL
DE MOOIE VROUW
De juiste STAP om fitter te worden!
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Nivon
info@nivonalmelo.nl

Voor mannen en vrouwen

Bianca van Marle-Paus
Mooie Vrouwenweg 45, 7608 RC Almelo
www.hardloopschool-demooievrouw.nl
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Van de
voorzitters ...
Bij de oprichting van de Stichting Natuurhus zijn zes Almelose verenigingen betrokken.
De verenigingen zijn verschillend van aard, maar hebben ook zeker een gezamenlijk
uitgangspunt. Allen zijn zij gericht op Almelo en omgeving en alle verenigingen dragen
op een of andere wijze bij aan het bewustzijn van bewoners en bezoekers over de
natuur, de cultuur en/of het landschap en de beleving ervan.

Aloys Timmerhuis
De Imkervereniging ’t Iemenschoer verwacht dat door
de aansluiting met het
Natuurhus, het bijenhouden
veel eenvoudiger en toegankelijker wordt voor een breed
publiek. Bovendien zal een
bijenstal deel uit maken van
het Natuurhus. “Hierdoor
kan het leven van de bij van achter het glas aanschouwd
worden,” legt Aloys Timmerhuis uit als voorzitter van de
imkervereniging. “Ook verwachten wij, dat de scholen
makkelijker te bereiken zijn als we meedoen in het
Natuurhus project, de scholen gemakkelijker te bereiken
zijn. Het Natuurhus wordt een begrip in Almelo, daar
moet je aan meedoen.”

Martin Mulder
Edwin Sarink
In eerste instantie lijkt de
werkgroep Astronomieonderwijs Almelo (AstronA)
een vreemde eend in de bijt.
Het is echter niet voor niets
dat astronaut André Kuipers
ambassadeur is geworden
van het Wereld Natuur
Fonds. “Wie naar de aarde
kijkt vanuit een groter ruimtelijk perspectief, zal nog
meer doordrongen raken van het feit dat we op een
zeer bijzondere, maar ook kwetsbare plek wonen”, legt
Edwin Sarink van AstronA uit. “De kruisbestuiving van
zes natuur-gerelateerde verenigingen in Almelo heeft
geleid tot een inspirerend programma van activiteiten
voor jong en oud. Met een Natuurhus en park op een
aantrekkelijke centrale plek in Almelo zal het uitdragen
van natuurbeleving alleen maar versterkt worden. Voor
mij is het dan ook een zeer waardevolle en dankbare klus
om daar aan mee te mogen werken. Om de continuïteit in de toekomst te waarborgen, zal er voortdurend
geïnvesteerd moeten worden in het in stand houden
en verder uitbouwen van een goede relatie met de
gemeente Almelo, een grote groep vrijwilligers, opleidingen, studenten en vele bedrijven. Een grote uitdaging
voor ons allemaal en…ons ‘steentje’ om bij te dragen
aan het leefbaar houden van onze eigen planeet.”
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Anne Nijs
Eind 2010 is de vereniging
Groei & Bloei betrokken. Voorzitter Anne Nijs was direct
enthousiast: “De gemeente
Almelo wilde bezuinigen,
subsidies voor verschillende verenigingen zouden
vervallen, beroepskrachten
werden wegbezuinigd, clubhuizen zouden gesloten moeten worden. De gemeente
riep de burgers op ‘Het verschil te maken’: Kom met
nieuwe, vernieuwende burgerinitiatieven! Aangezien
diverse activiteiten en interesses van de groene verenigingen overlappen, wilden we proberen een gezamenlijk
onderkomen te realiseren en te gaan profiteren van
elkaars kennis en activiteiten. Het plan om een zogenaamd duurzaam, ecologisch verantwoord Natuurhus te
gaan bouwen als uitvalsbasis van de groene verenigingen
werd gelanceerd. Na een uitgebreide toelichting in
januari 2011, werd het voor Almelo unieke plan van een
Natuurhus verrassend goed ontvangen door de raadsleden, toehoorders op de publieke tribune, maar ook van
de kant van het bedrijfsleven. Nu zijn we drie jaar verder
met een stichtingsbestuur, een locatie, een prachtig veelbelovend ontwerp en heel veel enthousiaste vrijwilligers
die zich veelal spontaan aangeboden hebben. Het tijdpad
zal uitlopen, maar eens zal er een fantastisch Natuurhus
staan in Almelo!”
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IVN Almelo is de grootste
van de zes. Zij richten zich
op natuur en natuureducatie
en hopen met het Natuurhus-concept de jongere
generatie te interesseren.
“Jongeren kunnen als actief
lid de boodschap over natuuren milieueducatie (NME)
breed in de maatschappij
uitdragen”, vertelt IVN-voorzitter Martin Mulder. “We
moeten dan ook zorgen dat we nu die jongere generaties kunnen bereiken en interesseren. Wij als IVN-ers
vinden het vanzelfsprekend dat iedereen een minimale
basiskennis moet hebben van natuur en milieu, zodat er
waardering en respect komt voor natuur en leefomgeving. Want NME is uiteindelijk niet meer dan werken aan
een hoger natuurbewustzijn. Wij willen NME dan ook
‘leuk’ aanbieden en aantrekkelijk maken voor de jeugd.
En dat is nu juist onze nieuwe formule van het Natuurhus-project: midden in de stad, met een hippe horeca-exploitant, een stoer gebouw waar altijd wat te doen is en
een uitgebreid jaarprogramma van zes clubs, waardoor
er veel te kiezen is.”

Ben van Veenen
Ook voor natuurvereniging
KNNV is de verbreding interessant. “Wellicht stimuleren
we onze leden en andere
belangstellenden om over de
grenzen van de verenigingen
te kijken”, licht KNNV-voorzitter Ben van Veenen toe.
“Gezamenlijk staan we met
zes verenigingen sterker en kunnen we een breed spectrum van natuur- en cultuurgerelateerde onderwerpen
aanbieden. Wij gaan als echte kwartiermakers aan
de slag en vinden het boeiend om samen met andere
Almelose verenigingen aan dit initiatief te werken.
Hoewel de leden van onze vereniging meer in het veld
te zien zijn dan in een ´hus´, zien wij wel het belang in
van een gezamenlijk onderkomen op een mooie plek in
Almelo. Het gebouw, het restaurant en het nieuwe park
zijn grote aanwinsten voor Almelo. Met de inzet van
zoveel mogelijk vrijwilligers op allerlei gebied, wordt de
bouw en exploitatie van het Natuurhus gerealiseerd. Het
Natuurhus Almelo is dan ook een uniek initiatief!”

Theo van Dijk
Waarnemend voorzitter Theo
van Dijk van het Nivon ziet
in de samenwerking van
de verenigingen binnen het
Natuurhus Almelo kansen
om activiteiten op grote
schaal te organiseren: “Net
als het Natuurhusproject is
het Nivon een vereniging
vóór en dóór vrijwilligers. Voor Nivon-Almelo is het
Natuurhus niet slechts een mooi, duurzaam gebouw in
het centrum van Almelo, maar ook een ideëel concept.
Het zou fantastisch zijn, als het mogelijk is om over en
weer de mogelijkheid gevente krijgen om deel te nemen
aan elkaars activiteiten en dat dit vervolgens op grote
schaal gerealiseerd kan worden. Kijk dus eens verder
dan het programma-aanbod van uw eigen vereniging en
maak gebruik van het winteraanbod van alle zes bij het
Natuurhus betrokken verenigingen.”

De Almelose verenigingen hebben onder de koepel
Natuurhus Almelo onder meer een website, dit nieuwe
ledenblad en een gemeenschappelijk activiteitenoverzicht. De leden van de verenigingen kunnen en worden
bij deze ook uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten van de andere verenigingen.
Natuurhus Almelo | Maart 2014
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			 In en om
het Natuurhus
Door Frank van Marle, voorzitter Stichting Natuurhus Almelo

Toen eind 2010 de gemeente een bezuiniging aankondigde op Natuur- en MilieuEducatie (NME) in Almelo, heeft de gemeente burgers en organisaties gevraagd om
met alternatieven te komen die ‘het verschil maken’. Dat is onder meer de aanleiding
geweest voor het initiatief van een Natuurhus. Vervolgens heeft IVN vijf andere verenigingen benaderd en hebben de zes verenigingen AstronA, Imkervereniging ’t Iemenschoer, Groei & Bloei, IVN, KNNV en NIVON de handen ineengeslagen.
Daarna is de bal (niet vanzelf overigens) gaan rollen in
samenspraak met de gemeente. De gemeente is ook
belanghebbende voor het welslagen van dit project,
omdat ze op basis van het Europese Verdrag van Aarhus
de taak (inspanningsverplichting) heeft om aan de
inwoners informatie te verschaffen op het gebied van
milieu, natuur en duurzaamheid. Tot eind 2013 voerde
de gemeente deze taken zelf uit. En ook een duurzaam
openbaar gebouw in het Hagenpark is vanuit stedelijk
oogpunt interessant. Het stadscentrum kan een impuls
goed gebruiken. Door onder andere toenemende internetverkopen worden stadscentra steeds minder bezocht.
Uitbreiding van het voorzieningenniveau in het centrum
van Almelo is dus wenselijk.

Samenwerking
Sinds de start van het Natuurhus-project zijn we inmiddels drie jaar verder. Circa 100 kwartiermakers (vrijwilligers) zijn momenteel samen met professionals van
diverse organisaties in meerdere werkgroepen aan de
slag. Alle verenigingen gaan te zijner tijd gebruik maken
van het Natuurhus in het Hagenpark voor de uitvoering
van hun activiteiten. Er zijn de afgelopen jaren de nodige
voorbereidingen voor het duurzame gebouw en het park
getroffen, waardoor de leden en vrijwilligers te zijner tijd
de mogelijkheid wordt geboden om hun hobby op een
prachtige plek uit te dragen.

Taken van de stichting
De stichting neemt ook taken van de gemeente over.
Per 1 januari 2014 heeft de stichting de taak op het
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gebied van natuur & milieueducatie (NME) op zich
genomen. Hiervoor is een prestatieovereenkomst tussen
de gemeente en de stichting opgesteld, waarvoor de
gemeente jaarlijks betaalt. Qua taken kan hierbij gedacht
worden aan informatievoorziening op het gebied van
natuur en milieu, de uitleen van lesmaterialen aan
scholen, het verzorgen van tentoonstellingen en excursies, het geven van lessen natuur, milieu en duurzaam
gedrag, het verzorgen van informatieavonden en
cursussen. Ook zal te zijner tijd het onderhoud van het
Hagenpark door de stichting verricht gaan worden. Het
park blijft eigendom van de gemeente.

Tijdelijk Natuurhus
Per 1 januari 2014 hebben we een gezamenlijk verenigingsgebouw: het Tijdelijk Natuurhus aan de Deldensestraat 205 (voorheen Natuur & Milieu Centrum). Een plek
om elkaar te ontmoeten, verenigingsactiviteiten uit te
voeren en samen warm te draaien voor het Natuurhus in
het Hagenpark.
De reguliere openingstijden van het Tijdelijk Natuurhus
zijn:
- Maandag van 13 tot 16 uur
- Dinsdag van 10 tot 16 uur
- Woensdag van 13 tot 16 uur
We zijn gesloten tijdens de schoolvakanties.
Vanuit het Tijdelijk Natuurhus worden de scholen
bediend met lesmaterialen. Ook hebben we een leeshoek
met een uitgebreide collectie (groene) boeken en tijd-
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Tijdelijk Natuurhus
schriften. Boven is een vergaderzaaltje en kantoorruimte.
Ook is er beneden een groene winkel. De producten
die we verkopen kunt u zien in onze webwinkel. Het
assortiment zal nog worden uitgebreid. Kom gerust eens
langs, ook voor een kopje koffie of thee, u bent van
harte welkom.

De financiële dekking
U zult begrijpen dat een ruimtelijk plan op stedelijk
niveau de nodige (voorbereidings-) kosten met zich
mee brengt. De realisatie van dit plan zou op basis van
commerciële prijzen ruim e 1.000.000 bedragen. Aangezien de zes lokale afdelingen van de groene verenigingen
een zeer bescheiden kas hebben, wordt in het kader van
‘het verschil maken’ dit project op een unieke wijze met
vrijwilligers aangepakt, om de kosten zo laag mogelijk te
houden.
Bovendien zijn we in 2011 al gestart met het benaderen
van bedrijven en instellingen met de vraag om een
bijdrage te leveren aan dit project, ofwel in geld, ofwel in
uren en materialen. Inmiddels hebben ruim 50 bedrijven
en instellingen op een of andere wijze hun steun toegezegd en/of geld overgemaakt op onze bankrekening.

En gelukkig is ook de gemeente bereid gevonden een
deel van de voorbereidingskosten voor haar rekening te
nemen.
We zijn inmiddels een goed eind op weg qua financiële
dekking. Op dit moment hebben we een kleine 90 %
van de benodigde middelen (geld, materialen en uren)
aan toezeggingen bij elkaar. We benaderen nog meer
partijen voor het ontbrekende deel en bieden ook onderstaande mogelijkheden voor partijen die ons initiatief
willen steunen, zoals:
- Sponsorpakket voor de Vrienden van het Natuurhus
- Extra’s voor Gouden vrienden
- Advertentiemogelijkheden in ledenblad
- Verkoop van “Natuur-”producten, waaronder
relatiegeschenken c.q. kerstpakketten
- Giften
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van
(gouden) vriend zijn, adverteren, relatiegeschenken en
giften, dan kunt u contact opnemen via
info@natuurhusalmelo.nl

Natuurhus Almelo | Maart 2014
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Duurzaam
gebouw in
		Hagenpark
Door bestuur Natuurhus

Universiteit Twente heeft de eerste schetsen gemaakt voor een gebouw dat voorziet in
de functies uit ons programma van eisen. Hiervoor hebben we circa 500 m2 oppervlakte
nodig. Samen met een gespecialiseerde architect in duurzaam bouwen, Cogas Duurzaam, Woningstichting St. Joseph en Saxion en ROC afdeling Bouwen werken we een
en ander verder uit.
Het is een lange weg om te komen van een idee tot een
uniek Natuurhus op een mooie centrumlocatie. Nadat
in 2011 het idee van een Natuurhus gelanceerd is, is
begonnen met het een programma van eisen en een
onderzoek naar mogelijke locaties. Begin 2012 heeft
dit geresulteerd in de keuze voor een aardehuis in het
Hagenpark. Er is gekozen voor een aardehuis, omdat
het een duurzaam gebouw is dat deels met vrijwilligers
gebouwd kan worden en daardoor betaalbaar lijkt. Het
Hagenpark is vanuit Natuur en Milieu Educatie geschikt,
omdat hier ook de geïnteresseerde passant bereikt kan
worden. Ook vanuit stedelijk oogpunt is het opwaarderen van het wat mistroostige Hagenpark en haar
omgeving een kans. De locatie van het Natuur & Milieu
Centrum aan de Deldensestraat 205 bleek niet geschikt
om het grote publiek te bereiken.
Na de keuze voor een aardehuis in het Hagenpark, moest
het bestemmingsplan worden gewijzigd, er moest een
ontwerp van het gebouw worden gerealiseerd en er
moest een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Deze trajecten zijn kostbaar, tijdrovend en een onvoorstelbare uitdaging. De Stichting Natuurhus Almelo moet
net als iedere commerciële projectontwikkelaar het gangbare bureaucratische traject doorlopen. Bij het bestemmingsplan moesten ook allerlei onderzoeken, zoals
archeologie, bodem, flora en fauna, worden uitgevoerd.
Gelukkig heeft BJZ.nu kosteloos het bestemmingsplan
opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft in 2013
ter inzage gelegen.
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Ontwerp gebouw
In 2012 is het traject gestart om een aardehuis te
ontwerpen. Casper Conradi, een student van de Universiteit Twente, heeft eind 2012 drie ontwerpen gepresenteerd aan de circa twintig vertegenwoordigers van
de verenigingen en kwartiermakers van dat moment. Zij
hebben gezamenlijk gekozen om het ontwerp van een
combinatie van een aarde-, stro- en leemhuis verder uit
te werken. Het gebruik van stro en leem is milieuvriendelijker ten opzichte van een aardehuis met wanden van
autobanden (met weekmakers).

Schets natuurhus/aquarel

De in stro- en leembouw gespecialiseerde architect
Giesen uit Doetinchem optimaliseert het ontwerp verder.
Zo heeft hij ruimte gecreëerd tussen de keerwanden
waar de aarde tegen aan ligt en de verwarmde binnenruimte. Daardoor ontstaat een ruimte, die geschikt is
om tentoonstellingen te houden en de wand van stro en
leem kan ademen.

Bouwvoorbereidingen

Schets strohuis

Schets aardehuis
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Studenten van het ROC-Bouwen hebben werktekeningen
gemaakt voor de omgevingsvergunning. Studenten van
Saxion Bouwkunde brengen de duurzaamheid van het
gebouw in beeld met behulp van de BREEAM-methode
en adviseren hoe we het gebouw zo duurzaam mogelijk kunnen maken. De Welstandscommissie vindt het
gebouw van hoge architectonische kwaliteit.
De bouwvoorbereidingen zullen nog de nodige maanden
in beslag nemen.
Natuurhus Almelo | Maart 2014
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Hagenpark
		
als tuin van
het Natuurhus
Door Martin Mulder, IVN Almelo en Frank van Marle, Stichting Natuurhus

Voor het toekomstige natuureducatieve park rond het Natuurhus moet nog heel wat
bedacht worden, zoals de waterspeelplaats, de knollentuin en de appelgaard. Veel
onderdelen van het park zullen niet direct bij de parkrenovatie al aangelegd worden,

Het is de bedoeling dat het Hagenpark wordt omgetoverd tot een positieve plek waar de feng shui gedachte
(filosofie van het geluk) ervaren kan worden, de
seizoenen kunnen worden beleefd en waar het prettig
toeven is, al wandelend door het park of zittend op het
terras. De globale schetsen van de inrichting van het
park zijn gemaakt, met hulp van het waterschap. Deze
worden momenteel verder verfijnd tot het niveau van
uitvoering. Dit hoeft niet te gebeuren tot op het detailniveau, omdat de vrijwilligers die het bedenken ook zelf
aanwezig zijn tijdens de uitvoering. Doel is om vanaf
2015 het park te transformeren in een groene oase.

Almelo, open plek in het olmenbos
In het park rond het Natuurhus willen we graag de naam
‘Almelo’ kunnen symboliseren. Almelo betekent ‘open
plek/nederzetting in het olmenbos’, waar Olm de oude
naam is voor iep, de boomsoort in deze is Gladde iep
(Ulmus minor, ook wel: Ulmuscarpinifolia). De uitdaging: Hoe realiseren we een herkenbaar en educatief te
gebruiken olmenbosje langs de Aa?

Het meest kansrijk is het natte type van het iepenbos,
omdat het publiek liever niet in een nat bos loopt,
bijvoorbeeld omdat de schoenen vies worden. Aan de
Almelose Aa is het ook voor de hand liggend dat we
daar voor de natte variant zouden kiezen, omdat de
beperkte ruimte die we beschikbaar hebben, niet meer
kan worden dan de natte bosrand van de totale te kiezen
bosgemeenschap. Bovendien mag het bosje niet te hoog
worden, om de bewoners van de hagenborch niet het
zicht over de Aa te ontnemen.
Door dit iepenbos komt op vlonders een zogenaamd
knuppelpad, dat onderdeel is van de Aa-route. Om het
‘gesloten boseffect’ te kunnen realiseren, waarmee je het
gevoel krijgt dat je echt door een bos loopt, zal een gefaseerd hakhoutbeheer als onderhoudsvorm de voorkeur
moeten krijgen.

maar in de loop der jaren gestalte kunnen krijgen als vrijwilligersproject of als project van
lagere of middelbare scholen. Want het park wordt niet alleen gerealiseerd vóór, maar bij
voorkeur ook dóór de Almeloërs. Dus als u mee wilt denken, ideeën zijn altijd welkom!

Schetsplan van de inrichting Hagenpark

Wij staan voor kwaliteit en gezondheid.
Wij verkopen voedingsmiddelen die bijdragen aan een duurzame
landbouw en samenleving.
Iedere consument weet op dit moment wat de prijs is die we met
zijn allen moeten betalen voor de productie van goedkoop voedsel,
welke op de lange duur leiden tot problemen t.a.v. het milieu en
dierenwelzijn.
Daarom kiezen wij voor duurzaamheid, respect en evenwicht in de
biologisch (dynamische) landbouw.
Uiteraard hangt daar ook een prijskaartje aan.
Uiteindelijk zijn wij met zijn allen verantwoordelijk voor hoe wij met
onszelf en de aarde omgaan.
Leef bewust, eet bewust
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			De Aa,
vroeger een
		 vieze beek!
Door Albert Holterman, IVN Almelo

Mooi
moestuinieren
Door Anne Nijs, Groei & Bloei

Dineke Logtenberg en Anke Pols van Kwekerij ‘De Boschhoeve’ in Wolfheze zijn twee
ervaren tuinvakvrouwen. Op en rond het erf van het boerenbedrijf van haar man heeft

Het Natuurhus in het Hagenpark moet een bijzonder gebouw worden, maar ook de plek

Dineke een unieke kwekerij gerealiseerd met prachtige voorbeeldtuinen er omheen.

waar het zal verrijzen is bijzonder: aan de Aa, een beek die onlosmakelijk met Almelo is

Ook heeft ze een originele moestuin ontworpen. In deze moestuin staan vaste planten

verbonden. De Aa is immers de naamgever van Almelo, plaats aan de Aa. Maar dat wil

en groentesoorten ‘broederlijk’ of zo u wilt ‘zusterlijk’ naast en door elkaar.

bepaald niet zeggen dat de bewoners van Almelo de drie kilometer lange beek (van de
Loolee tot de Weezebeek) altijd vol liefde hebben bezien. Integendeel: vele jaren riep de
Aa eigenlijk vooral afschuw op als een vieze ‘stinksloot’.
Omdat Almelo lager ligt dan Hengelo en Enschede
(Almelo als waterputje van Twente), stroomde het water
door de Twentse beken richting Almelo. Dat was in de
voor- en naoorlogse jaren, zeker tot 1975, vaak smerig
afvalwater van industrieën in die plaatsen. En omdat het
toch al een ‘vieze troep’ was, dumpten de Almeloërs
(vaak met name de direct aanwonenden) allerlei rommel
in het water, tot complete huisraad aan toe.
Veel Almeloërs waren er dus niet rouwig om als de beek
helemaal zou verdwijnen, met andere woorden: gedempt
zou worden. Benno Oomens, directeur van de VVVAlmelo, zei in 1969: “Ze mogen ’t, het zou beslist geen
verlies zijn voor de stad.” Het toenmalige waterschap
Regge wilde namelijk het Lateraalkanaal graven vanaf de
Loolee om de oostkant van de stad heen.
Met dat kanaal zou het water dat vanaf Hengelo, Borne
en Weerselo naar Almelo stroomde, sneller afgevoerd
kunnen worden, waardoor grote overstromingen van
de Almelose binnenstad, zoals in 1946, tot het verleden
zouden behoren. Met dat Lateraalkanaal zou de Aa als
waterafvoer overbodig worden en dus gedempt kunnen
worden, zo was de gedachte in 1969. Maar gelukkig,
zo zeggen we nu, was die gedachte al verlaten in 1975
toen minister Neelie Smit van Verkeer en Waterstaat het
Lateraalkanaal officieel kwam openen. Gelukkig maar,
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want anders zouden we niet alleen een stuk van het
kanaal Almelo-De Haandrik (en daarna waarschijnlijk ook
nog de havenkom) opnieuw moeten uitgraven, maar ook
nog de Aa.
Delen van de Aa bleven ook in de jaren daarna nog
lang een illegale vuilstortplaats waar tegels, blik, plastic,
vuilniszakken, etc. werden gedumpt. Eind jaren ‘90 heeft
een IVN-werkgroep zich ten doel gesteld de beek op
te schonen en de steile gemetselde kades te vervangen
door natuurlijke, glooiende oevers. De werkgroep had
zich getooid met de naam ‘wAAn’ (werkgroep Almelose
Aa natuurlijk) om aan te geven waar het haar om te
doen was.
Het deel van de Aa dat door het Hagenpark stroomt,
heeft nooit zo’n last gehad van vuilstort als het deel
dat door de Almelose binnenstad loopt. In 1996 werd
de Aa door het Hagenpark verbreed in opdracht van de
Woningstichting Sint Joseph, om de woonomgeving van
de twee appartementencomplexen Gravenstate te verbijzonderen. Een beetje vergelijkbaar met het Natuurhus
en op termijn de aanleg van een nieuw park/tuin. Want
ook die zullen vast en zeker de woonomgeving verbijzonderen.
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Dineke Logtenberg: “De kwekerij en privé-tuinen van ‘De
Boschhoeve’ zijn gelegen op een unieke plek, te midden
van grootschalige akkers en eikensingels aan de Veluwezoom te Wolfheze. In 1985 is een begin gemaakt met
de tuinen rondom de boerderij, gevolgd door de vaste
planten kwekerij in 1989. Een belangrijk onderdeel van
deze privé-tuinen is de zogenaamde ‘Mooie Moestuin’,
waar we ons sinds 1997 met hart en ziel op hebben
gestort.”
Een moestuin saai? Wanneer u de moestuin van ‘De
Boschhoeve’ gezien heeft, weet u dat het tegendeel
waar kan zijn. De schoonheid en kleuren van vele
groenten, gecombineerd met kruiden, fruit en vrolijke
plukbloemen maken er een waar lustoord van. We laten
u genieten van paarse spruitjes, rode en gele snijbiet,
kardoen, pompoenen en sierkomkommers, geflankeerd
door bloeiende randen van lavendel, knoflookbieslook of
heilige basilicum.

Onze vurige border staat vol met Crocosmia, wonderboom, Salvia’s, Zinnia’s en bruinbladige dahlia’s in warme
tinten. Nieuwe en aparte groentezaden, die vaak juist
verrassend oud blijken te zijn, worden uitgeprobeerd.
Eigenzinnige klimvormen worden opgebouwd om steun
te bieden aan bonen, sierkomkommers, pompoenen of
eenjarige klimmers. Kortom, er is teveel om in dit korte
bestek op te noemen. Hopelijk bent u al nieuwsgierig
geworden….

Meer informatie?
Op 26 maart 2014 vindt een lezing plaats over deze
manier van mooi moestuinieren: Kwekerij/Tuin
‘De Boschhoeve’, Dineke Logtenberg en Anke Pols,
Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze, info@boschhoeve.nl,
026 - 4821231.
Kijk ook op: www.boschhoeve.nl

Natuurhus Almelo | Maart 2014
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Onder de
sterrenhemel
Door Robert van Lente, AstronA

In het weekend van 7 tot en met 9 maart worden weer de Landelijke Sterrenkijkdagen
georganiseerd. Ook AstronA doet mee. Op vrijdagavond 7 maart kijken we met diverse
telescopen naar de sterrenhemel. Wat valt er zoal te zien? Een kleine greep uit een
oneindige hoeveelheid.
De sterrenhemel in maart en april kent een enorme
variatie aan objecten die met het blote oog of met een
verrekijker al bekeken kunnen worden. In het zuidwesten
straalt de oranjekleurige ster Aldebaran van het sterrenbeeld ‘Stier’ hoog aan de hemel. Iets westelijker daarvan
is het AstronA-logo in de ‘Pleiaden’ te herkennen. Meer
naar het zuiden trekt vooral de zandlopervormige figuur
van het sterrenbeeld ‘Orion’ de aandacht.

De oranjerode ster linksboven is de superreus ‘Betelgeuze’, die wel 500 keer groter is dan onze zon. De felle
blauwwitte ster rechtsonder is ‘Rigel’. Ook dit is een
superreus met enorme afmetingen. Rigel is bijna 5 keer
zo heet als Betelgeuze en staat bovendien anderhalf keer
verder van ons op 760 lichtjaar. Het meest interessante
van ‘Orion’ is de lichtzwakke ‘Orionnevel’ (#M42) waarbinnen nieuwe sterren ontstaan. Met een verrekijker is

Jupiter met links de maan Io (boven de ‘Grote Rode
Vlek’) en rechts de maan Europa

al iets van de mistige structuur te zien. Terwijl we in het
oosten de het sterrenbeeld (van een liggende) ‘Leeuw’
kunnen herkennen, is in het zuiden het sterrenbeeld
‘Tweelingen’ makkelijk te vinden door een felle ‘ster’, die
bij nadere beschouwing de planeet Jupiter blijkt te zijn.

Sterrenhemel begin maart 20.00 uur

Jupiter: een boeiende gigant
Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel. Deze
gasreus is ongeveer vijf keer verder van de zon verwijderd dan de aarde. Hoewel Jupiter een middellijn heeft
die bijna twaalf keer groter is dan de aarde, draait deze
gigant toch binnen 10 uur om zijn eigen as. Met een
goede telescoop is deze rotatie van Jupiter te zien aan de
verplaatsing van de ‘Grote Rode Vlek’ over de planeetschijf. De ‘Grote Rode Vlek’ is een superstorm met een
afmeting van bijna drie aardbollen. Wie geen telescoop
heeft maar wel een verrekijker, kan daarmee de vier
grootste manen van Jupiter zien (mits je de verrekijker
goed stilhoudt). Omdat deze manen in verschillende snelheden om de planeet draaien verschillen hun onderlinge
posities voortdurend. Het lijkt soms wel alsof ze tikkertje
spelen. De dichtstbijstaande maan, Io, tolt binnen
2 dagen om Jupiter. Europa doet er bijna 4 dagen over,
Ganymedes 7 dagen en Callisto 17 dagen. Jupiter heeft
nog veel meer maantjes, maar die zijn te klein om ze te
kunnen zien.

Maanverschijnselen
De vier grote manen van Jupiter draaien allemaal sneller
hun rondjes dan onze eigen maan, die in 27,3 dagen om
de aarde draait (= siderische maand). Door de draaiing
van de aarde om de zon heeft voor onze beeldvorming
de maan 2 dagen meer nodig om weer in dezelfde
positie te verschijnen. Vanaf de aarde gezien duurt
daarom de tijd tussen de ene en de volgende ‘nieuwe
maan’ 29,5 dagen (= synodische maand). Omdat het
op 1 maart ‘nieuwe maan’ is, volgt er weer een ‘nieuwe
maan’ op 30 maart. Helaas is dit voor ons niet te zien,
omdat de maan juist dan vanaf de aarde onzichtbaar is.
De maan bevindt zich namelijk in de buurt van de felle
zon en wij kijken bovendien naar de schaduwzijde van
de maan.
Ook bij volle maan is de exacte periode tussen twee
fasen moeilijk waarneembaar omdat het voor ons soms
wel 2 of 3 dagen volle maan lijkt. Veel makkelijker
is de omlooptijd van de maan waarneembaar bij het
‘eerste’ of ‘laatste kwartier’, want dan wordt de maan
precies voor de helft beschenen. Bij het ‘eerste kwartier’
(op 8 maart) is de rechterhelft van de maan ’s avonds
zichtbaar; bij het ‘laatste kwartier’ (op 24 maart) is de
linkerhelft van de maan ’s morgens te zien. Tijdens de
kijkavond op 7 maart zullen we dus de bijna halfverlichte
maan in het westen zien dalen.
Kijk op www.astrona.nl voor meer informatie en
sterren kijken op 7 maart 2014.
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Over de Steenuiltjes
Kinderen vanaf 8 jaar tot en
met 12 jaar kunnen voor € 1,00
per activiteit met ons meedoen
of lid worden van onze jeugdgroep de ‘Steenuiltjes’ voor €
10,00 per kalenderjaar. Vertrek of activiteiten zijn altijd
vanaf of bij het Tijdelijk Natuurhus, Deldensestraat 205
in Almelo, tenzij anders aangegeven. Houd altijd rekening met de weersomstandigheden en werkzaamheden
wat betreft kleding en schoenen of laarzen. De activiteiten worden begeleid door enthousiaste en bevlogen
jeugdleiders. Vooraf opgeven is verplicht. En vol = vol!

De schapen

Door Yvonne Kuiphuis, IVN Almelo

Door Gijs Smelt, IVN Steenuiltjes

Bij autogebruik komt er € 3,50 per persoon vergoeding
voor benzinekosten bij.
Jouw startpunt om de natuur beter te leren kennen.
Een verrijking voor jezelf!!! Je kunt je eenvoudig als lid
aanmelden per e-mail info@natuurhusalmelo.nl door
je naam, adres, postcode en telefoonnummer door te
geven. Natuurlijk zijn je ouders ook van harte welkom als
volwassen lid.

Hallo, ik ben Gijs. Ik ben lid van de Steenuiltjes, wij zijn
afgelopen week bij een schapenkudde geweest.
De schapenkudde is van de boer en de boerin die naast
het bos van Krikkenhaar wonen. Daar waren 280 lammetjes geboren. We mochten ze de fles geven, wegen en
knuffelen. De lammetjes worden gewogen in een oude
spijkerbroek aan een weegschaal, dit is een grappig
gezicht! Er waren ook grote schapen, daar mochten
we ook bij in het hok en we kregen een beetje wol van
deze schapen. Toen we lekker geknuffeld hadden met de
schapen/lammetjes, gingen we naar binnen bij de boerin.
Daar kregen we warme chocolademelk en koekjes.
We gingen ook nog even met de hond van de boerin
spelen. Ik vond het een hele leuke middag.

Voor informatie en/of aanmelding, kun je contact
opnemen met Yvonne Kuiphuis, 0546 866 247.
Kijk ook op: www.ivnalmelo.nl

Nacht van De Nacht excursie
Door Mathijs Vogelezang, IVN Steenuiltjes

Zaterdag 26 oktober 2013 was de Nacht Van De Nacht. Daarom had de IVN samen
met AstronA een excursie daarover gehouden. We gingen wandelen in de Gravenallee
in Almelo en de gidsen vertelden over lichtvervuiling en vleermuizen. Een gids had een

Door de bomen het bos zien
Door Maryke Kwant, IVN Almelo

apparaatje bij zich, die de geluiden van vleermuizen overzet naar lagere frequenties,
zodat we de geluiden konden horen.
Er waren ook een paar sterrenkundigen die een planetenpad hadden opgezet en we hebben naar de sterren
gekeken en nachtvlinders geplaagd. Dat deden ze door
een doek met een felle lamp ervoor op te hangen. Op
dat doek zagen we ook een geel lieveheersbeestje. Tot
slot hebben we ook nog aan een paar dingen gevoeld
en geroken. We moesten toen raden wat we gevoeld of
geroken hadden.

Toen het was afgelopen, kregen we allemaal een nachtpakket mee naar huis met een nachtbril, een kleurplaat,
een masker, een sterrenhemelkaart, een zoekkaart over
nachtdieren en nachtvlinders, een handleiding over sterrenmeting en een handleiding over de nachtbril en een
foldertje over ‘Laat het donker donker’.

Kindernatuurmiddag
Door Maryke Kwant, IVN Almelo
Ook dit jaar gaan we weer kindernatuurmiddagen
organiseren. Om mee te doen hoef je geen lid te zijn van
het IVN. De kindernatuurmiddagen zijn op woensdagmiddag 14.45 tot 16.45 uur in verband met de verlengde
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schooldag. De eerstvolgende wordt dan 23 april, nest
kastjes timmeren. Deze keer wel iets duurder dan u
gewend bent: 5 euro.
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In oktober 2013 heeft de jaarlijkse tentoonstelling van
het IVN plaatsgevonden, voor de klassen 7 en 8 van het
basisonderwijs. Deze keer heeft de tentoonstellingswerkgroep gekozen voor het thema ‘Door de bomen het bos
zien’. Iedereen was erg enthousiast. Op de panelen was
goed te volgen hoe de opbouw van het bos was.
Er waren panelen over soorten bos, de verjonging en het

nut van een bos. We hadden dit keer gekozen voor de
kleinere dieren in het bos, pissebed, spin, mol. Er waren
8 kleine proefjes, die bij de kinderen goed in de smaak
vielen.
Per 1 januari hebben we het Koetshuis verlaten. Dat
betekent dat we een andere plaats voor de tentoonstelling moeten zoeken. We houden jullie op de hoogte.

Mezen nestkastjes timmeren
Door Job Ruel, IVN Steenuiltjes
Op 12 Januari gingen we met de Steenuiltjes (een
Jeugdgroep van de IVN) mezen nestkastjes timmeren.
Het was heel leuk. Mijn vader hielp mij een beetje. Toen
ze klaar waren gingen we er leuke dingen op schrijven
en tekenen.
Toen waren ze klaar! En drie weken later zat er bij ons al
een pimpelmees in.
Natuurhus Almelo | Maart 2014
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In vogelvlucht

De Gravenruiters in beeld

Door Henk van der Aa, IVN Almelo

Door Dinant Voortman (foto) en Wim Scheltens, Nivon

Bijna geen diersoort leeft zonder natuurlijke vijand, ook al lopen de risico’s van de vele

De fotogroep van Nivon wil zich onderscheiden door onderwerpen te kiezen waarin

soorten nogal uiteen. Hoe hoger de plaats in de voedselketen, des te kleiner is het risico

betrokkenheid bij natuur en cultuur tot uiting komt. De fotogroep heeft dit jaar een

om geslachtofferd te worden. Zo zal een koolmees heel wat meer risico lopen dan een

fotoproject gehad rond De Gravenruiters. Stichting de Gravenruiters maakt het mogelijk

havik en zou ik mij als konijn meer zorgen maken dan als vos.

dat mensen met een beperking uit Almelo en omgeving onder professionele begeleiding

In het dierenrijk ben je als dier jager en prooi tegelijk,
tenzij je bovenaan de voedselketen staat. Elke soort is
voedsel voor de ander. Van een totaal andere categorie
zijn de vele gevaren waaraan wij mensen dieren blootstellen. Ons vervoermiddel op vier wielen is de grootste
moordenaar. Vele, vele slachtoffers tellen we jaarlijks
langs de wegen: vos, steenmarter, egel, merel, wie heeft
ze niet zien liggen? Het zal niet gemakkelijk zijn om het
aantal slachtoffers sterk terug te brengen, maar we zijn
het wel verplicht om er voortdurend aan te werken.
Inmiddels krijgt de ‘verkeersveiligheid’ al de nodige
aandacht krijgt. Denk aan de bouw van de ecoducten
en vele onderdoorgangen op strategische plaatsen voor
grote en kleine diersoorten. Zelfs voor vleermuizen

worden maatregelen genomen om ze langs veilige
vliegroutes te leiden. Wat opvalt bij veel beschermende
maatregelen is de belangrijke taak die vrijwilligers hierbij
vervullen, vaak in nauwe samenwerking met professionele instellingen. Door het vele veldwerk van vrijwilligers
worden misstanden en gevaren voor dieren veel sneller
opgemerkt.

aangepast pony kunnen rijden. Ook is men gestart met Huifbedrijden voor ruiters met
een meervoudige beperking.

In de bres voor de uil
Vrijwilligers zetten zich in om uilen (bosuil, steenuil,
kerkuil) de helpende hand te bieden. Door nestkasten te
plaatsen, maar ook door voorlichting en advies. Doordat
vrijwilligers veelal in het veld opereren, kwam aan het
licht dat vooral jonge uilen nogal eens slachtoffer werden
van verdrinking. Jonge uilen, nog maar net vliegvlug,
vinden water blijkbaar spannend en belanden maar al
te vaak in (oude) plantenbakken, bloemengieters en
emmers. De drinkbakken voor koeien en paarden en
ander kleinvee vormen echter een groter gevaar. Door de
gladde wand vinden de vogels onvoldoende houvast om
omhoog te klauteren. De aanhoudende meldingen van
vrijwilligers hebben tot een diepgaand onderzoek geleid.
Uit camerabeelden bleek al snel dat jonge steenuilen
proberen zich met hun klauwtjes vast te klampen aan
de binnenkant van de bak. Na het terugkijken van de
beelden was de oplossing niet moeilijk meer. In de plastic
drinkbak (65 of 110 liter) past een op maat gemaakte
binnenbak, te vergelijken met een geperforeerde ronde
wasmand. Wanneer de steenuil nu een klauwtje naar de
zijkant geeft, is het altijd raak. Binnen een seconde zit
hij op de rand van de bak. Hoe eenvoudig kan het zijn,
maar het betekent wel leven of dood voor de steenuil.
De binnenbak is verkrijgbaar via de vogelbescherming.

Meer informatie?
Neem contact op met Henk van der Aa,
telefoon: 06 130 168 22, e-mail: h_vdaa@hotmail.com
Kijk ook op: www.steenuil.nl/veilige-drinkbak
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Er waren meer foto’s te zien op de Kerstsalon in de bibliotheek van Almelo, Het Baken 3. De Kerstsalon was van
18 december 2013 tot 11 januari 2014.
Natuurhus Almelo | Maart 2014
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Heerlijk bij de kachel
of langlaufen door de sneeuw
Door Janke Boskma, Nivon

Torenvalk, rietganzen,
boorwormen en
		
rosse woelmuizen

In de winter is het heerlijk om bij de kachel te zitten na een heerlijke wandeling of
langlauftocht. Werk ook aan de conditie en loop mee met het Nivon. In deze rubriek een
greep van de mogelijkheden want met het Nivon is er weer volop gelegenheid om te
wandelen en in februari is er het jaarlijkse langlaufweekend in de Harz.
Wandelen in Twente

Langlaufweekend in de Duitse Harz

In Twente hebben we natuurlijk een prachtige omgeving
om erop uit te gaan. Maandelijks wordt er een tocht
georganiseerd. De wandeltochten zijn zo rond de 13 km
en de start is meestal zondag om 10 uur. Zo werd op
10 november het Springendal (her)ontdekt. De rondwandeling was mooi. Er waren nog prachtige herfsttinten
te zien. De route leidde ook over de grens, het was een
heerlijke internationale wandeltocht.
Ook op 8 december en 19 januari waren er weer wandeltochten. In januari is er gewandeld van Almelo naar
Tubbergen (met de bus terug). Op 9 maart wordt er weer
een tocht door de natuur georganiseerd. In de Activiteitenkalender kun je vinden hoe je ook mee kunt doen.

Van 7 tot 9 februari was er weer een Langlaufweekend
in de Duitse Harz. Het was al weer de 12e keer dat een
groep in het Naturfreundehaus in Oderbrück verblijft en
er van daaruit op uittrekt. Het verblijf is in het Natuurvriendenhuis dat aan prachtige langlaufroutes is gelegen.
Het verblijf is eenvoudig: simpele kamers en stevige
maaltijden. Je maakt gebruik van meestal goed geprepareerde routes (loipes). Je kunt een rondje van een aantal
kilometer doen, maar je kunt ook (veel) verder gaan.
Meestal is er sneeuw zodat er gelanglauft kan worden.
Deze keer lag er geen sneeuw en hebben we prachtige
wandelingen gemaakt, zoals naar de heuvel De Brocken.
Ook konden we (voormalig Oostduitse) stadjes en horeca
bezoeken.

Door Nel Windt, KNNV

Na publicatie in de krant druppelden de aanmeldingen binnen en meldden 15 vogel
enthousiasten zich op zondagmiddag uiteindelijk bij boer Jan Broenink (deskundig ten
aanzien van biologisch boeren) en Henk van der Aa van het IVN (deskundig ten aanzien
van vogels). Onder beider leiding mochten we het veengebied bij Langeveen/Bruinehaar
in, een uniek natuurgebied te bereiken door een bijzonder weiland.
Eerst bleven we laag bij de grond met onze blik, want boer
Jan Broenink wees ons op de verscheidenheid van plantjes
en grassoorten, muizengaatjes van de rosse woelmuis,
aardhoopjes van de worm die de uitgereden mest anderhalve meter naar beneden brengen. Daarna richten we
onze blik iets hoger. Het eerste dat we zagen was een
torenvalk zittend in een topje van een eikenboom. Henk
had zijn vogelkijker (telescoop) bij zich waar we door
mochten kijken er werden foto’s gemaakt. Toegegeven het
was geen sperweruil, maar voor sommigen van ons was
het de eerste keer dat we bewust een torenvalk zagen.

tjes soort. Geheel verscholen in het gras en als we er niet
op gewezen waren, hadden we ze niet opgemerkt.
Maar er was nog veel meer in het veen. Er was een
breed getrokken wroet-spoor van wilde zwijnen en de
blaarkopossen liepen in het ondiepe water te soppen en
kwamen nieuwsgierig naar ons kijken. Mocht ik ooit terugkomen als os op deze aarde dan wil ik hier rondstappen.
(Ja ik weet dat je niet als os geboren wordt, dat heeft
boer Jan ons duidelijk uitgelegd). De vierde deskundige
die meeliep was een slager in rustte, die met kennersogen
naar de ossen keek.

De vogelpopulatie neemt elk jaar toe, mede door de
biologische manier waarop boeren als Jan Broenink vee
en grasland combineren en beheren. Menig rosse woelmuis zal nog in de torenvalk verdwijnen. Sommige vogels
kunnen ultra violet licht zien en aangezien muizenurine
ultraviolet licht weergeeft, speurt de torenvalk naar
muizensporen van grote hoogte. “Bidden”, zo wordt de
jachttechniek van de torenvalk genoemd. Hierbij is hij
in staat zijn kop nagenoeg stil te houden door met zijn
vleugels te manoeuvreren. Bij de voerakkers zagen we,
golvend vliegend, groepen kneutjes, een vogelsoort dus,
voor de niet kenners.

Bijzondere broedvogels die hier voorkomen zijn de roodborsttapuit, de geoorde fuut, de blauwborst. Ja, zelfs de
grauwe klauwier wordt hier in de zomer weer waargenomen als broedvogel. In de winter strijken er kraanvogels,
en rietganzen (taiga- en toendra rietganzen) in het gebied
neer. Er is een redelijke kans dat uiteindelijk de kraanvogels hier ook hun nesten gaan maken en jongen krijgen.
Tijdens de broedtijd is het gebied verboden terrein.

Het Springendal

Het was een zeer informatieve en ook gezellige wandeling
door wei- en veengebied, waarbij we van twee kanten
informatie kregen. Later bleek zelfs van drie deskundigen,
want Herman Sevens, de voorzitter van KNN Vriezenveen,
liep als Paddenstoelen deskundige mee. Voor het eerst van
mijn leven heb ik een rupsendoder gezien, een schimmel/
paddenstoel die zich nestelt op een rups en daarbij zijn
gastheer vermoordt. Maar ook de vuurzwam, een wasplaa
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Nog een laatste bijzonderheid over de jaagtechniek van
de klapekster. Mocht u tijdens uw wandelingen in het veld
een vogel gespiest zien op een takje, doorn of prikkeldraad, dan is dat de voedselvoorraad van de klapekster.
Hij grijpt in de vlucht een leeuwerik, bijna net zo groot als
hijzelf overigens. Door de zwaarte van zijn prooi wordt hij
naar beneden getrokken en spiest hij het slachtoffer op
een scherp uitsteeksel.
We vonden het erg leuk dat er zoveel belangstellenden
voor deze excursie waren en we danken alle deskundigen
voor hun boeiende verhalen.

Natuurhus Almelo | Maart 2014
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‘Goldhoorn Gardens’
van Elly Kloosterboer

Plantenruilochtenden
			Groei & Bloei

Door Anne Nijs, Groei & Bloei

Door Anne Nijs, Groei & Bloei

Tijdens de eerste informatieavond van 2014 organiseerde Groei & Bloei een inspirerende

Iedereen met een tuin kent het wel. Op een gegeven moment is een plant te groot

lezing met Elly Kloosterboer. Het is zeer zeker de moeite waard een bezoek te brengen

geworden en/of moet gescheurd worden. Of u wilt uw tuin of een stukje tuin veran-

aan de ondergenoemde tuinen.

deren. Planten eruit, andere planten erin. Wat doet u met de overgebleven (gescheurde)
verschillende borders op kleur. Het pad voert verder door
een beukenberceau met doorkijk naar het landschap. Om
van het weidse landschap te genieten, is er een graspad
achter de boomsingel gecreëerd.

In de Noordoostpolder wonen 4 bevlogen tuinvrouwen
met prachtige grote tuinen:
- ‘De Goldhoorn Gardens’ van Elly Kloosterboer in Bant
- ‘De Tuinen van Lipke Schat’ in Bant
- ‘De Pagaushof’ van Elly Giesen in Bant
- ‘De Stekkentuin’ van Wies Voeten in Espel
De vier tuinen zijn allen gelegen op de erven van boerderijen en geheel naar eigen inzicht en smaak ontworpen
en aangelegd. De tuinen liggen dicht bij elkaar in de
buurt en zijn dus in één dag te bezoeken. Elly Kloosterboer van ‘De Goldhoorn Gardens’ verzorgde een
enthousiaste presentatie in Almelo: “Na een winterperiode kijkt iedereen weer uit naar de eerste tekenen van
de in aantocht zijnde lente, waar de vroegbloeiende
bolgewassen met een grote hoeveelheid aan vrolijke
kleuren dan een belangrijke rol spelen in de tuin. Daarna
gaat het over in de zomer waar vaste planten, rozen,
clematissen de boventoon voeren. Dan komt de herfst in
aantocht met zijn schitterende herfstkleuren en tot slot
valt de winter in met sneeuw en rijp op de takken en
verdorde vaste planten.”

In het voorjaar staan hier duizenden tulpen te
bloeien. ”En wat heel bijzonder is: het is een tulpenpluktuin geworden! Door de hele tuin staan duizenden
bloembollen die in het voorjaar voor veel kleur zorgen.
De grote vijver is een heerlijk rustpunt. Een romantische
boogbrug begroeit met Wisteria verbindt de oevers
waarlangs grote groepen planten staan. Op uitnodigende
zitjes kunt u, vergezeld van het geluid van de waterval op
de achtergrond, volop genieten van al het moois om u
heen. In de stiltetuin staan twee uitnodigende ligstoelen
te lonken waarop men volop kan genieten van de rust.”
Verspreid door de tuin vormen hagen van Taxus, Beuk,
Lonicera en klimop het decor. In één van de borders is
een raster geplaatst waarlangs verschillende rozen en
clematissen groeien. Het gedeeltelijk overdekte terras
met de sierdruif Vitis coignetiae bij de entree wordt
omgeven door een halfronde hoge muur en pilaren met
bogen die begroeid zijn met rozen en clematissen. Op dit
behaaglijke terras zijn een aantal vakken op eigentijdse
wijze met planten ingedeeld. In deze tuin krijgt u door
een uitgekiend ontwerp en door de met zorg gekozen
bloem- en bladvormen van de grote groepen beplanting een impressie van de aangename harmonie die er in
deze natuurlijke tuin heerst.

De tuin van Elly is opgedeeld in verschillende compartimenten. Elke hoek is benut tot in het kleinste detail. Een
weelderige begroeiing van verschillende blad- en bloemvormen geven de tuin een romantische uitstraling. Langs
de oprit met buxusbollen, waar mooie doorkijkjes
zijn richting landschap, komt men in de voortuin met
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planten? Jammer om zo maar weg te gooien.
Welnu daar hebben wij de plantenruil voor. Op de plantenruilochtend kunt u uw eigen planten, struiken, stekken
of zaailingen waar u teveel van heeft inbrengen en andere
planten die door andere leden zijn ingebracht gratis
uitzoeken = ’ruilen’ en meenemen voor uw eigen tuin!

De spelregels
- Indien mogelijk voorziet u de planten van een etiket
met de naam en andere bijzonderheden (plantenstekers
zijn aanwezig).
- Vanaf 09.30 uur kunt u de planten tegen het hek van
de boerderij zetten en kunt u alvast bekijken wat u
graag weer mee naar huis wilt nemen.
- Vanaf precies 10.00 uur kunt u de gratis planten
uitkiezen. Kom op tijd, want meestal zijn na een kwartier bijna alle planten wel ‘in andere handen’ overgegaan.
- Heeft u tuingereedschap of tuinartikelen over, dan kunt
u deze ook meenemen.
- Iedereen is van harte welkom (ook al heeft u een keer
niets om te ruilen).
- Na afloop is er voor de liefhebber een kopje koffie of
thee.

- Waar: Stadsboerderij Beeklust, Beeklustpark,
Ledeboerslaan 3, Almelo
- Wanneer: zaterdag 12 april 2014
- Hoe laat: vanaf 09.30 uur (klaarzetten) tot circa
10.15 uur, met uitloop tot 11.00 uur

Meer informatie?
Annemarie van Hofwegen, 0546 49 10 18,
vanhofwegen@online.nl en Johan Meenhuis,
0546 573546, Meenhuis15@hotmail.com
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ooit zag als een insect waar je maar beter bij uit de buurt
kon blijven. Ik ben ze anders gaan zien en verwonder mij
meer en meer over ze. Een verwondering over gezond
gezoem die ik graag met u wil delen.Er wordt wel eens
gezegd, dat als je begint met imkeren, je er altijd mee
door zult blijven gaan. Onzin natuurlijk. Dat het bij mij
wel die kant op lijkt te gaan, zegt natuurlijk niks. En dat
menig imker tot op hoge leeftijd, welja, tot z’n dood
door blijft imkeren zegt natuurlijk ook niks. Waar je mee
begint, kun je ook mee stoppen.

Gezoem …

1. Kroonblad 2. Kelkblad 3. Stempel 4. Stijl
5.Vruchtbeginsel 6. Bloembodem 7. Helmknop
8. Helmdraad 9. Honingklier 10. Bloemsteel
11. Eicellen 12. Stuifmeelkorrels

Door Jurgen Foortjes, imkervereniging ‘t Iemenschoer

Bijen. Beesten, insecten die kunnen steken en waar je maar beter verre van kunt blijven.
Toch ben ik van ze gaan houden. Vraag me niet waarom, want dat weet ik niet meer.
Ik heb niet altijd bijen willen houden, maar toch op een dag heb ik besloten dit te
gaan doen. Een hobby die me meer bij de natuur heeft gebracht, dan ik van tevoren
had verwacht. Meer verwondering heeft gebracht en me ook meer in z’n greep lijkt te
houden dan ik van plan was. Als ik van tevoren had bedacht dat ik mogelijk allergisch
zou kunnen zijn voor bijensteken, zou ik er waarschijnlijk bij voorbaat al wel vanaf

Zo vroeg ik me ook nooit af hoe groenten en fruit tot
stand kwamen, anders dan dat je een zaadje in de grond
doet en dat er dan een plantje met vruchten uit zou
groeien. Dat die steekbeesten daar een essentiële rol in
vervulden ‘wist’ ik wel, maar besefte ik mij niet.
Nu vraag ik me direct af als ik een struik met bloemen
zie, of er ook bijen in de buurt zijn. Ik ben meer gaan
kijken naar bloemen en zie nu dat als er op zo’n bloem
een bij bezig is geweest, de bloem z’n functie verliest,
zijn bladeren laat vallen en plaats maakt voor een vrucht.
Is er geen bij geweest, dan verliest de bloem z’n pracht
en rest er niets dan z’n steeltje. Ik weet nog hoe ik de bij

Maar goed, ik stop dus nog even niet. Zoals ik al zei, het
boeit me. Het maakt me wakker in de natuur, waar ik
dacht al in wakker te zijn. Zo kende ik mijn bloembiologie en wist ik, zoals velen dat bijen bloemen bestuiven.
Maar wist ik eigenlijk ook wel wat de functie hiervan
is? Pas toen ik bijen hield, besefte ik eigenlijk wat in de
stamper van de bloem de werkelijke betekenis van het
vruchtbeginsel is. Dat stuifmeel op een stamper z’n weg
graaft door de stijl naar het vruchtbeginsel en dat daar
de bevruchting plaatsvindt, dat heb ik er altijd wel van
begrepen. Toch besefte ik niet dat hier dus ook de vrucht
van de plant begint, mits daar een stuifmeelkorrel op
aangebracht is door bijvoorbeeld een bij. Gek eigenlijk
dat het kwartje eigenlijk nooit was gevallen dat daar
anders helemaal geen appel aan zou groeien. Ik wist het,
maar eigenlijk was ik me er niet echt van bewust dat
het vruchtbeginsel het begin van de vrucht is. Het was
slechts het woord dat achter stempel en stijl aan komt.
Ik vroeg het me nooit af.
Zo vroeg ik me ook nooit af hoe groenten en fruit tot
stand kwamen, anders dan dat je een zaadje in de grond
doet en dat er dan een plantje met vruchten uit zou
groeien. Dat die steekbeesten daar een essentiële rol in
vervulden ‘wist’ ik wel, maar besefte ik mij niet.

hebben gezien. Inmiddels heb ik die allergie opgebouwd, maar ik ga er dapper mee
door. Waarom? Omdat het me boeit.
Er wordt wel eens gezegd, dat als je begint met imkeren,
je er altijd mee door zult blijven gaan. Onzin natuurlijk.
Dat het bij mij wel die kant op lijkt te gaan, zegt natuurlijk niks. En dat menig imker tot op hoge leeftijd, welja,
tot z’n dood door blijft imkeren zegt natuurlijk ook niks.
Waar je mee begint, kun je ook mee stoppen.
Maar goed, ik stop dus nog even niet. Zoals ik al zei, het
boeit me. Het maakt me wakker in de natuur, waar ik
dacht al in wakker te zijn. Zo kende ik mijn bloembiologie en wist ik, zoals velen dat bijen bloemen bestuiven.
Maar wist ik eigenlijk ook wel wat de functie hiervan
is? Pas toen ik bijen hield, besefte ik eigenlijk wat in de
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stamper van de bloem de werkelijke betekenis van het
vruchtbeginsel is. Dat stuifmeel op een stamper z’n weg
graaft door de stijl naar het vruchtbeginsel en dat daar
de bevruchting plaatsvindt, dat heb ik er altijd wel van
begrepen. Toch besefte ik niet dat hier dus ook de vrucht
van de plant begint, mits daar een stuifmeelkorrel op
aangebracht is door bijvoorbeeld een bij. Gek eigenlijk
dat het kwartje eigenlijk nooit was gevallen dat daar
anders helemaal geen appel aan zou groeien. Ik wist het,
maar eigenlijk was ik me er niet echt van bewust dat
het vruchtbeginsel het begin van de vrucht is. Het was
slechts het woord dat achter stempel en stijl aan komt.
Ik vroeg het me nooit af.

Natuurhus Almelo | Maart 2014

Natuurhus Almelo | Maart 2014

25

De bijentram
Een nieuw initiatief op de Boderie. Een imkerij met een bijentuin. Een educatief
wandelpad voor bezoekers langs allerlei drachtplanten voor bijen. In de tuin een bijentram, een voormalige paardentram omgebouwd tot bijenstal, met een bijenvrije ruimte
en een stalgedeelte waar de bijen staan. Hier kunnen bezoekers informatie vinden over
bijen en een blik werpen in een bijenvolk in een observatiekast.
De paardentram vond ik op marktplaats. Helemaal kaal
en afgestript tot een kale schamelwagen met een stalen
frame erop. De eigenaar had de bedoeling deze weer op
te bouwen als paardentram maar zag daar de tijd niet
meer voor. Het stalen frame was inmiddels gestraald,
gescoupeerd en in epoxy gezet en klaar om weer te
worden opgebouwd. Ik deed een bod, werd overboden,
verhoogde het bod wat ruimer en kreeg acuut de
melding dat ik hem op mocht komen halen. Ik schrok
ervan.
De wagen stond in Grave en de volgende gedachte
was hoe het ding hier te krijgen. Transportbedrijven
zijn prijzig, maar gelukkig had de eigenaar nog wel
het telefoonnummer van het bedrijf dat hem voor een
betaalbaar bedrag bij hem had gebracht. Deze bleek
nog steeds betaalbaar. Ik sprak af om hem in de herfstvakantie op te halen, omdat ik er dan tijd voor had.
Intussen stond de wagen nog steeds op marktplaats en
er werd gewoon doorgeboden. Er ging zo’n slordige 550
euro overheen, maar de eigenaar bleek betrouwbaar;
verkocht is verkocht.

een vriend om te vragen of hij er niet even langs zou
willen gaan om te vragen of zij hem er voor mij even af
zouden willen tillen. 20 min. later belde hij terug: “Voor
mekaar, als je maar voor 4 uur hier bent.” De kraan werd
bijgedraaid, tram de lucht in, wielen er weer op en laten
zakken. “Kost je wel een gehaktbal!” schreeuwde een
man van het dak. “Stuk of acht, morgen om half 1!”
Volgend probleem, ik zou er morgen niet zijn. Maar,
gelukkig bedachten we ook daar een oplossing voor.
Bestellen en bezorgen bij de patatzaak kan tegenwoordig
blijkbaar ook. De volgende dag zijn er 10 gehaktballen
bezorgd. De tram heb ik in een loods bij school gezet die
door de gemeente beschikbaar is gesteld om hem daar
op te kunnen bouwen.

Het Natuurhus
zoekt allerlei
vrijwilligers
		
Doe mee!
Zoals u ongetwijfeld zult weten, beschikt de Natuurhusorganisatie niet over beroepskrachten, maar
uitsluitend over vrijwilligers en externe partijen die ons
steunen.
De vrijwilligers zijn op vele gebieden actief, waarbij
gedacht kan worden aan facilitaire en educatieve taken,
maar ook taken op het bouwkundige en groene vlak.
We liggen goed op koers. Dat is vooral te danken aan
iedereen die een bijdrage levert aan dit fantastische
project! Dit Natuurhus zal een enorme meerwaarde
hebben voor de stad Almelo en voor de regio.
Als u mee wilt werken als vrijwilliger aan de realisatie van
dit prachtige plan, meld u zich dan nu aan via
info@natuurhusalmelo.nl
Zo is er de mogelijkheid om één of meerdere vaste
dagdelen per week bij het Tijdelijk Natuurhus actief te zijn
in het team, waarbij u de gezelligheid erbij krijgt. Samen
zorgt u ervoor dat het gebouw tijdens de openingsuren
bemand is en dat er allerlei taken worden uitgevoerd.

Ook is het mogelijk om op projectbasis, al of niet in
teamverband, aan de slag te gaan. In overleg met u kan
een takenpakket op maat worden vastgesteld, waarbij uw
talenten tot hun recht kunnen komen.

We hebben mensen nodig voor:
Advies-/fondsenwerving (subsidies) - Advisering en begeleiding groene schooltuinen en -pleinen - Bouwkundige
ondersteuning - Educatieve vrijwilligers, zoals deskundige
gidsen, docenten natuurouder-/natuurgidsencursus - Digitale games ontwikkelen - Gastvrouwen en gastheren - Juridische zaken, zoals overeenkomsten opstellen - Marketing
en sales – Projectmanagers enthousiaste begeleiders van
kinderactiviteiten en educatieve projectbegeleiders.
Vanaf de start van de bouw van het duurzame gebouw
hebben we ook (vak)mensen nodig, zoals installateurs,
metselaars, tegelzetters, timmerlui en dakdekkers en
mensen die het park in een groene oase helpen omtoveren.
Meer informatie? Kijk op www.natuurhusalmelo.nl

In Grave arriveerde de transporteur maar, o jee….. de
tram was breder dan de transportwagen. We konden
hem er dus niet op rijden en eenmaal in Almelo zou eraf
halen ook een probleem worden. Terwijl ik prakkeseerde
hoe ik hem er in Almelo af zou moeten krijgen, wendde
het transportbedrijf zijn creativiteit aan om de tram op
de wagen te krijgen. De tram werd met een heftruck van
de eigenaar aan één kant opgetild en aan de andere kant
ondersteund met de laadklep van een kleine vrachtwagen. Transportwagen eronder, wielen eraf en weer
laten zakken.
Inmiddels had ik mij herinnerd dat toen ik deze ochtend
bij de school waar ik werk de aanhanger had opgehaald, bij de school naast de onze een grote kraan was
opgesteld voor werkzaamheden op het dak. Ik belde
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Aandoenlijke
			kikkers
Door Albert Holterman, IVN Almelo

Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot een paar maand geleden niet veel met kikkers had.
Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van de aaibaarheidsfactor. Daar is verandering
in gekomen. Niet in de aaibaarheidsfactor, maar in het loutere kijken naar die beestjes.
Voor het eerst in mijn leven zag ik eind maart in de Engbertsdijksvenen de heikikkers in
helblauwe tint. Speurend in de slootjes en vennetjes langs de Leidijk heb ik er verschillende gezien en steeds weer verbaasde ik me. Want ik wist niet dat kikkers behalve
groen en bruin ook blauw konden zijn. Laat staan zó blauw. En hoe aandoenlijk zit zo’n
mannetje op de rug van het vrouwtje. Hij laat zich lekker dragen. Ja, dames, de vrouwenemancipatie heeft in kikkerland nog een lange weg te gaan.
Dat zag ik ook in de emmers van Herman Stevens, voorzitter van de KNNV-Vriezenveen. Al vele jaren achtereen
is hij in het vroege voorjaar met enkele medeleden een
paar maand bezig met het overzetten van kikkers over
de Oude Hoevenweg, tussen De Pollen en Bruinehaar.
Een geweldige klus. Eind februari/begin maart wordt
aan beide kanten van de weg een laag net neergezet.
Daarachter worden om de 20 meter plastic emmers
ingegraven. Als het goed is, vallen daar de kikkers in
die de oversteek willen wagen van de Engbertsdijk-

venen naar de paarpoelen aan de overkant van de weg.
Elke ochtend moet de ronde langs de emmers worden
gemaakt om de kikkers, padden en hagedissen eruit
te halen, in een ‘verzamelemmer’ te doen en ze zo de
weg over te dragen. In sommige emmers zitten wel tien
kikkers en padden. Ik vond het een aandoenlijk gezicht,
zoals ze daar met z’n allen op de bodem van zo’n emmer
zaten. Ook hier een aantal mannetjes op de rug van de
vrouwtjes. Aaibaar is het niet, maar mooi wel. En dan
bedoel ik ook het overzetten over de weg.

De eerste
paddentunnel
					
is er!
Door Wiepke van de Vliet, IVN Almelo
Zo’n duizend padden werden elk jaar op de Oude
Deldenseweg in het Nijreesbos doodgereden tijdens de
vroege voorjaarstrek. Als de padden uit hun winterslaap
ontwaken, gaan ze met z’n allen naar de poelen van de
Doorbraak om hier te paren en eitjes af te zetten. Ze
moeten dan vaak de weg oversteken en er werden dan
ieder jaar ook heel veel padden overreden.
Elma Bartels startte een paddenoverzetactie om het
aantal dode padden terug te dringen. Begin april dit
jaar verzamelden een groep vrijwilligers ’s avonds tussen
21.00 en 23.00 uur honderden overstekende padden in
emmers en brachten ze naar de overkant zodat de dieren
hun trek ongestoord konden vervolgen. Zo werden ook
de omvang van de trek en de meest gebruikte oversteekplaatsen in kaart gebracht.
In overleg met de gemeente Almelo is budget beschikbaar gesteld voor één paddentunnel. In de herfstva-
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kantie, toen er minder verkeer was, is er een tunnel
aangelegd tussen lantaarnpaal 6 en 7. Als de paddentrek
in het volgende vroege voorjaar begint, worden bij deze
tunnel schermen langs de weg aangebracht, die dienen
als fuik om de padden naar de tunnel te leiden. Hierdoor
kunnen zeker honderden padden gered worden.
De aangelegde paddentunnel is echter niet voldoende
om alle overstekende dieren te redden. Op de overgebleven trajecten, waar de padden nog niet beschermd
over kunnen steken, moeten de padden wel weer
handmatig geholpen worden. We vragen dan ook alle
vrijwilligers om te helpen.

Meedoen?
Meld je aan bij: Elma Bartels, elmajan@kpnmail.nl of
Wiepke van de Vliet, wiepkevandevliet@planet.nl,
tel. 0546-433934.
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Activiteiten kalender

De zes verenigingen hebben samen een heel gevarieerd en breed activiteitenaanbod
voor hun leden (samen bijna 1.000) en belangstellend publiek.
datum activiteit

tijd

plaats/vertrek

aanmelding

vereniging kosten

MAART
Iedere maandag Olieverfschilderen
13.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Iedere dinsdag Patchwork en quilten 13.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Iedere woensdag Tekenen en schilderen 09.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Leeskring op donderdagen in het jaar 14.00
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
02
Winterwandeling Vasse, sporen van
13.30-16.30 Zwembad
Henri Jansen 0546-870586,
IVN
winter of vroege voorjaar o.l.v. 			
hwjansen@home.nl		
Anja Peeters				
03
Fotografie
19.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
05
Cursus korstmossen (theorie); Boek en 19.30-22.00 Tijdelijk Natuurhus
Nel Windt 06-54690622
KNNV
07

08
08
09
09
11
19
23
23

23
26
29

30

datum activiteit

tijd

plaats/vertrek

aanmelding

vereniging kosten

APRIL
geen
vervoer

niet leden

loep in bruikleen; Cursusleider: Ron Poot			
nelwindt@hotmail.com
Sterrenkijkavond; koffie/thee,
19.00-23.00 Tijdelijk Natuurhus
www.astrona.nl
AstronA
geen
presentatie en kijken. Bij bewolkt weer			
is er een slecht weer scenario		
Wandelen in De Lutte 13 km
10.00
Canisius
Hans Rijper 0546-864059,
NIVON
vervoer
			
f2hh.rijper@hetnet.nl		
Werken in de natuur met vrijwillig
09.00-12.30 Walstraat, Vriezenveen Eric Pieters 0546-490000,
IVN
geen
natuurbeheer op de Fayersheide			
06-49875766, eric@athodyd.nl		
		
Natuurbeleving langs de IJssel
10.00-14.00 Tijdelijk Natuurhus
Yvonne Kuiphuis 0546-866247 IVN
€ 1,- + vervoer
voor Steenuiltjes (8 t/m 12 jaar)						
Cursus korstmossen praktijk;
09.00-12.00		
Nel Windt 06-54690622
KNNV
geen
Excursie op bomen			
nelwindt@hotmail.com				
Jaarvergadering afdeling Almelo
19.30
Nivon-nus		
NIVON
geen
Cursus korstmossen (theorie); Boek en 19.30-22.00 Tijdelijk Natuurhus
Nel Windt 06-54690622
KNNV
geen
loep in bruikleen; Cursusleider: Ron Poot			
nelwindt@hotmail.com		
Zonnewijzerwandeling Ootmarsum
12.00-13.30 Ootmarsum
www.astrona.nl
AstronA
geen
en zonobservatie; uitstel bij regen 			
IJsselwandeling Deventer-Zuthpen,
09.30-17.00 Zwembad
Henri Jansen 0546-870586
IVN
vervoer
vanaf Zutphen met de trein terug naar 		
hwjansen@home.nl
Deventer (lunchpakket en drinken 		
meenemen)
Cursus korstmossen praktijk; Excursie 09.00-12.00 Tijdelijk Natuurhus
Nel Windt 06-54690622
KNNV
geen
op stuifzanden te Beerzerveld			
nelwindt@hotmail.com				
Informatieavond: ‘Mooi moestuinieren’ 20.00-22.30 De Schouw
www.almelo.groei.nl
Groei & Bloei € 3,door Dineke Logtenberg en Anke Pols		
Kerkplein 3, Almelo
Werken in de natuur met vrijwillig
9.00-12.30 Walstraat, Vriezenveen Eric Pieters 0546-490000
IVN
geen
natuurbeheer op de Fayersheide			
06-49875766 eric@athodyd.nl

Natuurhus Almelo | Maart 2014

Adressen plaats/vertrek uit de kalender:
Nivon-nus: Smetanastraat 55A, Almelo
Zwembad: Het Sportpark, Sluiskade NZ, Almelo
Tijdelijk Natuurhus: Deldensestraat 205, Almelo
Canisius: Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld
Ootmarsum: parkeerplaats hoek Oldenzaalsestraat en Wolfsbree
Schelfhorst: Winkelcentrum, Ingang oostzijde (optiek)

Iedere maandag Olieverfschilderen
13.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Iedere dinsdag Patchwork en quilten 13.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Iedere woensdag Tekenen en schilderen 09.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Leeskring op donderdagen in het jaar 14.00
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
geen
				
info@nivonalmelo.nl
03
Thema avond astronomie
20.00-21.30 Tijdelijk Natuurhus
www.astrona.nl
AstronA
geen
05
Excursie: Korhoenders op de Sallandse 05.30 - 12.00 Zwembad
Henri Jansen 0546-870586,
IVN
vervoer
heuvelrug; heeft het uitzetten resultaat 			
hwjansen@home.nl
opgeleverd; o.l.v. Henri Jansen; 		
Iets voor vroege vogels.		
07
Fotografie
19.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
10
Voorjaars ledenvergadering IVN
19.00-23.00 Tijdelijk Natuurhus		
NIVON
geen
12
Plantenruil
09.30-11.00 Stadboerderij Beeklust		
Groei & Bloei geen
13
Excursie naar Ottershagen voor
09.00-12.00 Zwembad
Yvonne Kuiphuis 0546-866247 IVN
€ 1,- + vervoer
Steenuiltjes (8 t/m 12 jaar)					
13
Excursie: Weide- en watervogels in de 09.00-12.00 Zwembad
Henri Jansen 0546-870586,
IVN
vervoer
Ottershagen in het Beneden-Dinkeldal			
hwjansen@home.nl
o.l.v. Henk v.d. Aa			
13
Wandelen Wilsum (Duitsland) 14 km 10.00
Canisius
Theo van Dijk 0546-456933,
NIVON
vervoer
				
tdijk2@xs4all.nl
17
Sterrenkijkavond. Bij bewolkt weer
21.00-22.30 Noordikslaan 47,
www.astrona.nl
AstronA
geen
wordt de avond uitgesteld		
Almelo
19
Excursie: Voorjaarsflora op de
09.00-17.00 Zwembad
Henri Jansen 0546-870586,
IVN
vervoer
Duivelsberg bij Nijmegen			
hwjansen@home.nl
o.l.v. Gerrit Haverkamp			
(lunchpakket en drinken meenemen)
23
Algemene Leden Vergadering KNNV
20.00-22.00 Tijdelijk Natuurhus		
KNNV
geen
23
Nestkastjes timmeren
14.45-16.45 Tijdelijk Natuurhus
marykekwant@home.nl
NME
€ 5,(kindernatuurmiddag vanaf 7 jaar) 		
28
Markgravenproject; onderzoek ruige 19.00-21.00 Carpoolen: 18.45 uur Inge de Bruin 0546-863780
KNNV
vervoer
natuur langs nieuw gegraven beek		
Schelfhorst
idebruinkooij@hotmail.com
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datum activiteit

tijd

plaats/vertrek

aanmelding

vereniging kosten

datum activiteit

NIVON

Iedere maandag Olieverfschilderen
13.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Iedere dinsdag Patchwork en quilten 13.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Iedere woensdag Tekenen en schilderen 09.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
Leeskring op donderdagen in het jaar 14.00
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
geen
				
info@nivonalmelo.nl
02
Fotografie
19.30
Nivon-nus
0546-707094
NIVON
				
info@nivonalmelo.nl
07
Excursie: Natuurbeleving in het Junner- 10.00-13.00 Zwembad
Henri Jansen 0546-870586
IVN
vervoer
koeland te Ommen; oude afgesneden			
hwjansen@home.nl		
Vechtdam met rivierduinen en bijzon-		
dere flora o.l.v. Laura Brummelhuis
08
Wandelen 11-14 km
10.00
Canisius
Hans Rijper 0546-864059
NIVON
vervoer
				
f2hh.rijper@hetnet.nl
11
Bijen (kindernatuurmiddag
14.45-16.45 Tijdelijk Natuurhus
marykekwant@home.nl
NME
€ 1,voor groep 1 t/m 4)							
22
Thema avond astronomie en
20.00-21.30 Tijdelijk Natuurhus
www.astrona.nl
AstronA
geen
sterrenkijken (mits onbewolkt)		
14 t/m 21 Nationale Tuinweek Groei & Bloei			
www.almelo.groei.nl
Groei & Bloei
16
“Markgravenproject; onderzoek ruige 19.00-21.00 Carpoolen: 18.45 uur Inge de Bruin 0546-863780;
KNNV
vervoer
natuur langs nieuw gegraven beek” 		
Schelfhorst
idebruinkooij@hotmail.com
20
Nachtzwaluwen op de Sallandse
20.30-23.30 Zwembad
Henri Jansen 0546-870586
IVN
vervoer
heuvelrug. Deze mysterieuze vogels		
hwjansen@home.nl
zingen doorgaans zeer actief begin-			
nend in de avondschemering en dan
de hele nacht door; o.l.v. Henk v.d. Aa
en Henri Jansen		
21
Excursie naar het Aamsveen, hoog08.00
Carpoolen: 08.00 uur Geesje Vinke 0546-812849;
KNNV
vervoer
veencomplex ten zuidoosten van 		
XL Bedrijventerrein
secretaris@twenthe.knnv.nl
Enschede; o.l.v. Karel Hesselink.			
aanmelden vóór 19 juni
Waterdicht schoeisel, kijker, veldgids
meenemen				
			
21 & 22 Open Tuinenweekend			
www.almelo.groei.nl
Groei & Bloei geen
22
Creëer je eigen natuurgebied
10.00-15.00 Tijdelijk Natuurhus
Yvonne Kuiphuis 0546-866247 IVN
€ 1,- + vervoer
voor Steenuiltjes (8 t/m 12 jaar)		
22
Fietsen
10.00
nader te bepalen
Theo van Dijk 0546-456933
NIVON
geen

MEI
Iedere maandag Olieverfschilderen
13.30
Nivon-nus
0546-707094
				
info@nivonalmelo.nl
Iedere dinsdag Patchwork en quilten 13.30
Nivon-nus
0546-707094
				
info@nivonalmelo.nl
Iedere woensdag Tekenen en schilderen 09.30
Nivon-nus
0546-707094
				
info@nivonalmelo.nl
Leeskring op donderdagen in het jaar 14.00
Nivon-nus
0546-707094
				
info@nivonalmelo.nl
begin
Consumententoets				
05
Fotografie
19.30
Nivon-nus
0546-707094
				
info@nivonalmelo.nl
10
Molendag Almelo
hele dag			

NIVON
NIVON
NIVON
Groei & Bloei
NIVON

geen
07

‘t Iemenschoer geen
Dierenverzorging op een echte boerderij 10.00-13.00 Tijdelijk Natuurhus
Yvonne Kuiphuis 0546-866247 IVN
€ 1,- + vervoer
en een kijkje in de bijenkast van de imker
(Steenuiltjes 8 t/m 12 jaar)
18
Excursie: Natuurontwikkeling
09.00-13.30 Zwembad
Henri Jansen 0546-870586
IVN
vervoer
Het kristalbad, een retentie- en natuur-			
hwjansen@home.nl		
ontwikkelsingsgebiedtussen Hengelo		
en Enschede o.l.v Wiepke van Vliet
22
Thema avond astronomie en
20.00-21.30 Tijdelijk Natuurhus
www.astrona.nl
AstronA
geen
sterrenkijken (mits onbewolkt)		
23 t/m 25 Voorjaarsweekend Naturfreundehaus 10.00
(locatie nog onbekend) Ina ter Avest 0546-828053
NIVON
€ 60,- leden/
Theegarten, Solingen (Duitsland)			
inaolga@hotmail.com		
€ 70,- niet-leden
						+ vervoer
24
Excursie Kanaal Almelo Nordhorn
ochtend		
www.almelo.groei.nl
Groei & Bloei geen
+ Voltherbroek o.l.v. Geert Euverman			
				
28
Excursie Vasse; Onderzoek naar
19.00-21.00 Carpoolen: 18.45 uur Inge de Bruin 0546-863780,
KNNV
vervoer
planten en kleine dieren bij de 		
Schelfhorst
idebruinkooij@hotmail.com
opgeschoonde teerput		
		
			
29
Fietsen Hemelvaartsdag 28- 35 km
10.00
nader te bepalen
Theo van Dijk 0546-456933
NIVON
geen		
				
tdijk2@xs4all.nl				

Groei & Bloei-lezing
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plaats/vertrek

aanmelding

vereniging kosten

JUNI

18

Elk jaar in de maanden januari, maart, september,
oktober en november organiseert Groei & Bloei een
informatieavond voor (niet) leden. Groei & Bloeiers
houden van alles wat er in een (moes)tuin kan groeien
en bloeien. Op onze informatieavonden nodigen wij een
spreker uit. We proberen een zo gevarieerd mogelijk
aantal tuin-gerelateerde onderwerpen aan te bieden.
Meestal aan de hand van een PowerPointpresentatie
houdt de spreker een interactieve lezing. U kunt dus
altijd vragen stellen. Ook kan een spreker aanschouwelijk
materiaal meenemen. De lezing duurt twee keer een uur
met daar tussenin een pauze.

tijd

Als we een kweker uitnodigen brengt hij/zij praktisch
altijd planten mee voor de verkoop. Op deze informatieavonden kunt u kennis maken met bestuursleden en
andere medewerkers van onze afdeling. Er is informatie
aanwezig over komende activiteiten. En u kunt zich
aanmelden voor deze activiteiten. U bent van harte
welkom!

				
25
Zomerwandeling Vasse, rondom Vasse 18.30-21.00 Zwembad
genieten van het landschap en haar 		
flora; o.l.v. Anja Peeters			
28
Busreis Friesland: Tuinen van Ton ter
hele dag		
Linden, Kwekerij Brian Kabbes en
De Kruidenhoeve in Balkbrug

tdijk2@xs4all.nl 				
Henri Jansen 0546-870586,
IVN
vervoer
hwjansen@home.nl
www.almelo.groei.nl

Groei & Bloei vervoer

De informatieavonden worden altijd gehouden op
de 4e woensdag van de maand. Locatie:
‘De Schouw’, Kerkplein 3 in Almelo (Totdat het
Natuurhus klaar is!). Aanvang: 20.00 uur.
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De verenigingen
achter het
Natuurhus
De verenigingen AstronA, Imkervereniging ´t Iemenschoer, Groei & Bloei, IVN, KNNV en Nivon
hebben op 4 juli 2013 de Stichting Natuurhus Almelo opgericht, de bestuurders komen uit
de verenigingen en deze Stichting wordt Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):
“Wij werken samen om bewustwording te creëren en het publiek te interesseren voor natuur, cultuur,
milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn.”

Het Magazine Natuurhus Almelo is een gezamenlijke uitgave van:
AstronA
AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) is een werkgroep, bestaande uit vijf
enthousiaste amateur-astronomen die met behulp
van telescopen, lezingen
en lessen de interesse in en
kennis van sterrenkunde
willen delen met jong en oud in en om Almelo.
Lees meer op www.astrona.nl

Imkervereniging ´t Iemenschoer
’t Iemenschoer is de imkersvereniging van Almelo
en omstreken. Hoofddoel van onze vereniging is het
bevorderen van de bijenteelt. Alle activiteiten zijn daarop
gericht. Zo zorgen we dat imkers
elkaar onderling helpen. Nieuwe
imkers krijgen het eerste jaar een
begeleidende coach en een eerste
klein volkje. Ook presenteren we
het bijenhouden op scholen en
andere verenigingen.

honingkeuring, praatavonden en leden kunnen lezingen
volgen over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot
het bijenhouden.

Groei en Bloei Almelo en omstreken
Groei & Bloei is een landelijke
vereniging met door het hele
land 147 afdelingen.
De afdeling Almelo e.o. telt
circa 300 leden in en rond Almelo, van Vasse tot Wierden
en van Vroomshoop tot Zenderen.
Groei & Bloei maakt mensen bewust en enthousiast voor
een groene omgeving in en rondom hun huis en in de
natuur in het algemeen. Bomen, struiken, vaste planten,
gazons, parken, moestuinen en de natuur zijn namelijk
onmisbaar voor een goede leefomgeving. Almelo e.o.
organiseert informatieavonden, excursies, plantenruil,
cursussen, workshops, open tuinenweekend en buitenlandse tuinenreizen.
Lees meer op www.almelo.groei.nl

Daarnaast brengen we het bijenhouden onder de
aandacht bij het grote publiek, bijvoorbeeld bij de
oogstmarkt. We organiseren een imkerzwermdag, een

34

Natuurhus Almelo | Maart 2014

Instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid (IVN)
Het IVN afdeling Almelo, is
een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die
streeft naar meer natuur en een
betere kwaliteit van het milieu.
Verspreid over Nederland heeft
het IVN ruim 180 afdelingen.
Meer dan 19.000 leden zetten
zich actief in voor natuur en milieu door middel van
voorlichting en educatie. De afdeling Almelo heeft circa
225 leden. IVN organiseert activiteiten voor jong en oud.
Meer informatie www.natuurhusalmelo.nl

KNNV
De Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging
(KNNV) is een landelijke vereniging voor veldbiologie die actief
in en met de natuur bezig wil zijn:
met natuurbeleving, met natuurstudie én met natuurbescherming. De vereniging biedt leden
de kans om gezamenlijk van de natuur te genieten door
haar te bestuderen en te beschermen. Belangstelling
voor de natuur en kennis van de natuur gaan hand in
hand. Jong en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen
als liefhebbers, die meer willen weten, zijn er te vinden.
Want iedere natuurliefhebber brengt eigen kennis of
vaardigheden mee.

De KNNV heeft belangstelling voor allerlei onderwerpen.
Jaarlijks worden tal van wisselende activiteiten georganiseerd zoals planten-, vogel- en paddenstoelenexcursies,
lezingen, dia- en filmavonden en er is ook een inventarisatiewerkgroep actief. In Almelo is al meer dan 100 jaar
een afdeling van KNNV gevestigd. De eerste in Twente,
vandaar nog steeds de naam ‘Twenthe’. Een afdeling met
nu ongeveer 50 leden.
Meer informatie? Neem contact op met secretaris@
twenthe.knnv.nl of kijk op www.knnv.nl/twenthe

Nivon
Nivon Almelo e.o. is een
afdeling van het Nederlands
Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk
(Nivon) en bestaat in 2014
90 jaar. Nivon Almelo is actief
in Almelo, Hellendoorn,
Twenterand en Wierden. Nivon Almelo heeft ruim 200
leden, die mee kunnen doen aan allerlei activiteiten, die
altijd wel iets te maken hebben met natuur en/of cultuur.
In de Smetanastraat bevindt zich het Nivonnus waar je
cursussen kunt volgen en waar de algemene Nivon-bijeenkomsten zijn. De mensen gaan met elkaar om op
basis van gelijkwaardigheid, gericht op kennis delen.
Het Nivon is er voor iedereen die zichzelf en anderen wil
versterken in de zoektocht naar een eerlijke en groene
toekomst. Word natuurvriend of doe een lidmaatschap
cadeau.
Meer informatie? Kijk ook op www.nivon.nl

Vrienden van Natuurhus Almelo
Aannemer Hegeman Bouw - Aannemersbedrijf J. ter Horst BV - Accountantskantoor Wansink & partner - AOC Asito - Benchmark Electronics - BJZ.nu - Bleekkerk - Bouwmeester Vastgoed BV - Brandweer Twente - Brusse
en Masselink Advocaten - Cfuture - Cogas Duurzaam - De Klup - De Netwerkschool ROC van Twente afd.
bouwen - Duurzaam Netwerk Almelo - Engberink installatiebedrijf - Gemeente Almelo - GGD Twente - Graaf
van Rechteren Limpurg - Han’s Natuurvoeding - Hof 88 - Kinderopvang De Cirkel - Lions - Löwik installatiebedrijf
- NielZ (horeca-partner) - Notariskantoor Bolding - Rabobank - ROC - Saxion HBO Bouwkunde - School Het
Mozaïek - Schröder Bouw Management - Scoop - Sensata - Slingerbeurs - Soweco - SPOA - Stichting Almelo
Parkstad - Stichting Pioneering - StraC Communicatieadvies - Subsidie-adviesbureau - Considium - Trivium
Meulenbelt Zorg - Twente Milieu - Universiteit Twente - Van Kooten installatiebedrijf - Van MarleWitbreuk BV Vereniging Vakopleiding Bouwberoepen Almelo en omstreken - Verenigingen, oprichters Natuurhus - VSO De
Brug - Waterschap Vechtstromen - Weidevogel Reclameproducties - Wetenschapswinkel UT - Woningstichting
Beter Wonen - Woningstichting Mijande - Woningstichting St.Joseph - ZorgAccent (Woonzorgcentrum De
Hofkamp)
Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus? Meld u aan bij info@natuurhusalmelo.nl
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55

spelen
is ook
leren
Twentepoort Oost 10, 7609 RG Almelo

Je kind centraal
kinderdagverblijf

36

tel. 0546 545 070

www.kovdecirkel.nl

31
buitenschoolse opvang gastouderopvang
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