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Redactioneel 
Gagea is een uitgave van de KNNV afdeling Oost-Achterhoek en verschijnt vier maal per jaar. De 
doelstelling van het verenigingsblad is het informeren van de leden en donateurs in de breedste zin 
van het woord om de betrokkenheid te vergroten. De redactie behoudt zich het recht voor te lange 
stukken in te korten. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. 
. 
Gagea 162 verschijnt ± 20 september. Inleveren copij Gagea 162: Vóór 1 september bij Ed 
Grotenhuis. 
 
 
Opzeggingen lidmaatschap en donateurs 
Schriftelijk bij de ledenadministratie van de KNNV afdeling Oost-Achterhoek. Er geldt een opzegtermijn 
van twee maanden. 
Om extra kosten te voorkomen, streven wij ernaar de contributies met behulp van een 
machtiging geautomatiseerd te laten betalen. 
 
 
 
CONTRIBUTIE 

 

Leden € 27,50 per jaar Huisgenootleden € 7,50 per jaar 
Donateurs € 22,50 per jaar (minimum) Jeugdleden                € 15,00 per jaar 
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Beste natuurvrienden, 
 
Hoera!! Het is met vallen en opstaan gebeurd, maar door de vaccinaties lijkt onze 
samenleving weer op gang te komen. Ook wij konden in juni weer excursies 
organiseren. Voorlopig met vooraf aanmelden en een maximum van 10 personen 
en we blijven ons uiteraard houden aan de regels die blijven gelden van 1, 50 
meter en zo, maar toch ….. fijn dat het nu weer kan.  
Ook de publiekswandelingen met het IVN gaan weer beginnen, maar ook met een 
beperkt aantal mensen en van te voren opgeven. 
 
I.v.m. corona is de jaarvergadering van 1 maart uitgesteld. Dat wordt nu maandag 
6 september. Zoals altijd in de grote zaal van de Zonnebrinkkerk in Winterswijk, 
zodat er voldoende ruimte is om uit elkaar te zitten.  
Wij zijn blij voor de vacante bestuursplek iemand gevonden te hebben. Het is dhr. 
Casper van Dijk uit Meddo. Verderop in deze Gagea zal hij zich voorstellen. Hij 
zal allereerst de vacante zetel in het Platform Natuur & Landschap Winterswijk 
gaan innemen met de bijbehorende milieuzaken.  
Op de jaarvergadering zal uw toestemming worden gevraagd. Tegenkandidaten 
kunnen worden ingediend. Zie bij de agenda verderop. 
Verder zijn wij blij dat mevr. Rina de Marie het bestuur wil ontlasten door voortaan 
de persberichten te verzorgen. Zij zal niet tot het bestuur toetreden en dat hoeft 
ook niet. Het is fijn om de taken zoveel mogelijk te verdelen. 
 
Ook een aantal werkgroepen gaan dit najaar weer van start. Zoals de werkgroep 
natuurbeheer. Het schema staat elders in deze Gagea. Niet alle data en terreinen 
zijn nu al bekend. De rest komt in de volgende Gagea te staan. 
Ook de paddenstoelenwerkgroep begint weer in september Ondanks de droge 
zomer was er in het najaar genoeg regen en was er veel te zien. Het verslag van 
2020 was zeer incompleet en heb ik aangevuld met eigen waarnemingen zodat er 
toch een beeld is ontstaan wat een compleet jaar geweest had kunnen zijn. Ook 
zijn er momenteel plannen voor een mini-paddenstoelencursus dit najaar. 
 
Op de paddenstoelenexcursie in oktober die nog kon, was iemand aanwezig die 
bij de fa. Cobroed & Sloot in Groenlo werkt. Hij vond de excursie erg leuk. Nu is 
het zo dat de fa. Cobroed goed voor haar personeel zorgt door elke dag vers fruit 
neer te leggen zodat ieder 2 stuks kan pakken. Aan het eind van het jaar wordt 
aan de werknemers een vrijwillige bijdrage hiervoor gevraagd. Dit wordt in een pot 
gestopt voor goede doelen en aangevuld door de directie. Het personeel mag 
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goede doelen aandragen en onze KNNV-afdeling werd genomineerd en behoorde 
tot de gelukkigen.  
 
Op 18 juni is de cheque bij een bijeenkomst in het bedrijf aan ons overhandigd. Ik 
wil de fa. Cobroed en hun personeel heel hartelijk bedanken. Wij kunnen het geld 
goed gebruiken, o.a. voor de werkgroep Natuurbeheer. Doordat de 
werkzaamheden stil lagen, kwam daar geen geld binnen, maar de kosten gaan 
door. Zo is de foeragewagen weer helemaal nagekeken en heeft nieuwe banden 
gekregen. Ook zorgt goed en scherp gereedschap voor meer plezier bij de 
werkzaamheden (met ook veel dank aan Hennie Esselink die dit ieder jaar voor 
ons slijpt). Ook kunnen we de kosten dekken voor de nieuwe Terrasrand 
fietsroute. De route loopt ten noorden van Lichtenvoorde o.m. langs plaatsen waar 
forten hebben gelegen van de z.g. circumvallatielinie van de belegering van 
Groenlo in 1627 door Frederik Hendrik. 

 
Na het zoet komt het zuur. In de vorige Gagea schreef ik dat wij sinds 2007 de 
contributie niet hebben hoeven te verhogen. In de laatste bestuursvergadering is 
besloten om dit toch te doen. We houden zoals het nu is van uw contributie na  
aftrek van de landelijke kosten, maar ca € 5,- per jaar over. Als je 2% inflatie per 
jaar rekent, lopen we sinds dat jaar al meer dan € 7,- achter, maar voorlopig is dit 
voldoende.  
 
Good goan! Namens het bestuur, 
 
Ed Grotenhuis (voorzitter) 
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Casper van Dijk 
 

Ik ben in 1971 geboren in Groenlo en heb daar tot mijn 18e 
gewoond. Het bijzondere van het schitterende 
Achterhoekse landschap zag ik toen niet heel erg, het was 
gewoon de achtergrond waartegen mijn leven zich 
afspeelde. De afgelopen twintig jaar heb ik in Amsterdam 
gewoond. Na mijn studies rechten en bedrijfskunde ben ik 
daar werkzaam geweest als wetenschappelijk uitgever en 
als bedrijfsleider in een traiteur/delicatessenwinkel/ 
wijnhandel. De Amsterdamse natuur bestond voor mijn 
ongetrainde oog vooral uit licht tot ernstig vervuilde 
stadsparken, met hier en daar een drijfsijs en een 

snackbarreiger. Mijn belangstelling voor natuur en duurzaamheid groeide wel. 
Inmiddels zag ik, nu als bezoeker, wel het unieke karakter van de Achterhoek. Die 
begon steeds meer te trekken, en inmiddels heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en heb ik mij weer op mijn geboortegrond gevestigd. Verwondering 
over en bewondering voor alles dat groeit en bloeit is een belangrijke leidraad in 
mijn leven geworden. Ik ben zeker geen natuurkenner, maar wel een echte 
liefhebber. Ik ben leergierig, met een zeer brede belangstelling. Ik ben met veel 
enthousiasme en overtuiging vrijwilliger van KNNV geworden. 
Ik verwacht veel te leren van de enorme schat aan natuurkennis die de vereniging 
herbergt. Graag draag ik met alle leden, en het brede publiek, bij aan de 
bescherming en ontwikkeling van natuur en waardevol cultuurlandschap. 
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KNNV afdeling Oost-Achterhoek   
Voorlopige agenda jaarvergadering over 2020 op maandag 6 
september 2021.  
 
Aanvang 20:00 uur  
Locatie:  Grote zaal van de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk.   
  

1.  Opening  

 

2.  Ingekomen stukken 

 

3.  Notulen jaarvergadering 2020 

 

4.  Jaarverslag 2020 

 

5.  Verslag van de werkgroepen:  

 Insectenwerkgroep      Jan Stronks  
 Mossenwerkgroep      Louis-Jan van den Berg  
 Paddenstoelenwerkgroep     Ed Grotenhuis  
 Werkgroep Natuurbeheer     Hermien Toebes 
 Plantenwerkgroep      Louis-Jan van den Berg 
 Werkgroep thema-avonden met het IVN  Ton Reerink   
 
6.  Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en 

raden waarin de  afdeling geacht wordt te participeren o.a.:  

 De Beleidsraad  KNNV    Ed Grotenhuis  
 Het KNNV Gewest Gelderland     Vacant  
 Platform Natuur & Landschap Winterswijk   Vacant   
 
7.  Financieel verslag 2020  

 

8.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie   

 

9.  Begroting 2021 en voorstel tot contributieverhoging per 1-1-2022 

 Helaas nodig. Wij houden nu van uw contributie na aftrek van landelijke 
kosten, maar ca € 5,- over. Het  voorstel is om de algemene contributie te 
verhogen naar € 31,- per jaar, huisgenootleden € 10,- per jaar en 
donateurs € 26,- per jaar. Jeugdleden blijft hetzelfde: € 15,- per jaar. 

 

10.  Bestuursmutaties:    

• Ron Krabben (penningmeester) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.  

• Vacature algemeen bestuurslid. Voorstel: Dhr. Casper van Dijk uit Meddo.  
 Tenminste vijf leden gezamenlijk kunnen uiterlijk acht dagen voor de 

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

 

11. Verkiezing van afgevaardigden naar de vertegenwoordigende 

vergadering  van de landelijke KNNV. 

 

12.  Jaarplan 2021 

 

13.  Samenwerking met het IVN 

 Zeer belangrijk. Hoe kunnen we in de toekomst verder gaan met onze 
samenwerking met het IVN? Vorig jaar is hierover gediscussieerd en is 
besloten de huidige lijn van geleidelijk verder gaande samenwerking te 
blijven volgen.  

 
14.  Rondvraag  

 

15.  Sluiting  

 Na afloop volgt er als het weer mogelijk is een gezellig samenzijn. Ik denk 
nog wel op 1½ m. afstand. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. 
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KNNV Werkgroep Natuurbeheer 2021-22 

 

Dag allemaal, 
 
Het is juni.    Het lijkt nog ver weg maar we zijn al weer bezig met de planning 
voor de natuur-werkdagen.  We hebben de volgende data al vast op geschreven. 
Zodat jullie ze vast in de agenda kunnen zetten. Uiteraard onder voorbehoud. Je 
weet nooit of Corona de kop weer kan opsteken. Zoals nu de planning is:  
 
18 september:  Besselinkschans, Lievelde  
2 oktober:   Steengroeve, Ratum 
16 oktober:   Gelders Landschap, locatie nog niet bekend 
30 oktober:   Kotmans Miste 
 
De andere dagen zijn :13 november, 27 november ,11 december, 5 februari, 19 
februari . 
 
Maar bezoek de terreintjes ook eens in de zomermaanden. En laat ons weten wat 
je gezien hebt. Misschien zie je orchideeën op de Besselinkschans, of prachtige 
libellen op de Haarman of bij de Droppersweg. Of zonnedauw op een van de 
terreintjes van Gelders Landschap. En heb je de ontwikkelingen rond de Willinks 
Weust gevolgd? Daar is echt veel veranderd. En natuurlijk is de oude groeve 
helemaal publiekstrekker geworden door de Oehoe. Weet je dat we om die reden 
al op 2 oktober daar naar toe gaan, want rond eind oktober begint de baltstijd voor 
uilen. Maar ik heb de jongen gezien. Jullie ook? 
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Vertrek 09.00 uur vanaf de VVV in het oude gemeentehuis of je kunt zelf 
rechtstreeks gaan. S.v.p. een paar dagen van te voren bij mij aanmelden i.v.m. de 
soep e.d. 
Meenemen: Laarzen of hoge werkschoenen, warme kleding en evt. regenkleding, 
werkhandschoenen en een lunchpakket. Voor koffie en soep wordt gezorgd. 
NB: Volg de aanwijzingen van de excursieleiding op en maak goed gebruik van 
het gereedschap. 
 
Hoe het in september met de coronacrisis is en welke beperkingen er zijn, moeten 
we maar even afwachten. De 1½ meter regel zal nog wel van kracht zijn, maar dat 
hoeft op zich geen bezwaar te zijn. Neem evt. een eigen stoeltje mee voor de 
pauze. Bij twijfel: Bel of mail even (zie onderaan). 
 
Afgelopen jaren hebben we ook samengewerkt met de Van der Lugtstichting.  
Omdat zij vaak door de week werken lijkt me het beste dat ik hun data in 
Winterswijk per mail aan jullie doorgeef. Zodat ieder vrij is om er heen te gaan. 
 
Samen werken in de natuur. Dat geeft voldoening. Wil je op de hoogte gehouden 
worden; laat het me even weten:  Hermien Toebes-Lammers, Vardinkhof 14, 7107 
BG Winterswijk-Kotten. Tel. 06-3070-9561. Liefst per Email: h.toebes@solcon.nl. 
 
Groet Hermien 
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Paddenstoelenwerkgroep Jaarverslag 2020 
 

Er is dit jaar één excursie gehouden: Op 3 
oktober naar het Loohuisbos in Aalten. De 
andere vier zijn niet door gegaan: Die van 
20 september naar landgoed Gossink in 
Henxel vanwege de droogte (wéér zo’n 
droge zomer!) en de rest afgelast 
vanwege de coronaregels. Ook de 
determinatieavonden konden om die 
redenen (te weinig afstand te houden) niet 
doorgaan. 
 
Ja, wat moet je dan? Het weer was niet 
slecht. Van eind september af voldoende 
regen. Paddenstoelen genoeg. Tot in 
februari toen het pas begon te vriezen.  

 
Tijd om met medewerkgroepleden er op uit te gaan had ik niet. Maar aangezien wandelen bijna 
het enige was wat je in de lockdown met je familie kon doen, kon je onderweg best veel zien en 
nam je plastic zakjes mee om onbekende soorten mee te nemen en die thuis verder uit te 
zoeken. En dan krijg je toch een verslag, maar heel persoonlijk en globaal vanwege de 
familiebelangen (Blijf je niet te lang staan?), maar toch…. 
 

A. Excursie: 
3-10-2020: Paddenstoelen Loohuisbos Aalten. deelnemers: 9 

                                        

Waargenomen soorten: 
Dennenvlamhoed           Plooivlieswaaiertje          Gewone fopzwam  
Dennenvoetzwam            Dwergwieltje           Vliegenzwam  

Muizenstaartzwam            Meniezwam           Gewoon elfenbankje 
Gewone hertenzwam       Grote Sponszwam          Berkenzwam 

Platte tonderzwam           Ziekenhuisboomkorst Heksenboter 
Echte tonderzwam            Melksteelmycena          Geel-witte russula  
Kleine stinkzwam            Grote stinkzwam           Helmmycena  

Stinkrussulla (heksenkring)     Wit oorzwammetje 

 
Eigen waarnemingen: 
(Misschien heeft u zelf ook e.e.a. 

waargenomen en opgeschreven. Geef het 
door, dan kunnen we een supplement 

maken) 

 
30-09-2020: Leemputten: 
Berkenzwam     
Gele berkenrussula 
Echte  tonderzwam     
Gele knolamaniet           
Geelwitte russula 
Kleine aardappelbovist 
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Knolparasolzwam  
Hazenpootje 
 
4-10-2020: Woold-Droppersweg 
Grauwgroene hertenzwam            Grauwe vlekplaat            Grijze mycena 
Honinggeel mosklokje  Vliegenzwam  Hazenpootje 
Geschubde inktzwam  Witte knolamaniet             Vliegenzwam 
Bruine bundelridderzwam          Afgeplatte stuifzwam 
Gestreepte trechterzwam           Gezoneerde vlekplaat 
 
11-10-2020: Tenkinkbos-Ratum 
Witte knolamaniet  Parelstuifzwam  Plooivoetstuifzwam 
Zomerhoutzwam  Dwergwieltje   Helmmycena 
Grijze mycena  Valse hanenkam  Gestreepte trechterzwam  
Grote parasolzwam  Klein oorzwammetje Bittere dennenkegelzwam 
Melig dwergkorstje  Wit oorzwammetje   Gewone dennenkegelzwam 
   
Zwartrode russula  Rode zwavelkop  Langsteelfranjehoed 
Gele korstzwam  Dennenzwavelkop  Paarse schijnridderzwam 
Bruine bundelzwam  Echte honingzwam  Slanke trechterzwam 
Muizenstaartzwam  Weidechampignon   Gewone zwavelkop  
 
17-10-2020: Mentink-Corle 
Panterparasolzwam  Blanke parasolzwam Nevelzwam 
Zwavelmelkzwam  Grote trechterzwam  Geribbelde trechterzwam 
Rossig buiskussen  Donkere eikenbladzwam Tweekleurige trechterzwam 
Gewone vlekplaat  Gestreepte trechterzwam Grijsbruine grasmycena 
Paarse korstzwam op beuk 
 
18-10-2020: Achterwoold bij Roerdink 
Grijze veldridderzwam Wollige bundelzwam  Grijze mycena 
Kleine eikelbladmycena Sterspoorvezelkop  Zwartwitte veldridderzwam 
Roodsteelfluweelboleet Zwartrode russula              Gewoon elfenschermpje 
Peervormige stuifzwam Geringde vlekplaat  Spaanderfranjehoed 
Barstende leemhoed Gezoneerde vlekplaat Paarse schijnridderzwam 
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23-10-2020: Lintum Woold 
Gewoon elfenschermpje Nevelzwam   Gewone krulzoom 
Stobbezwammetje  Gele aardappelbovist Grote sponszwam 
Gewone zwavelkop  Elfenbankje   Gewoon eekhoorntjesbrood 
Waaiertje   Porseleinzwam  Geelwitte russula 
Grote parasolzwam  Knolhoningzwam  Oranje dwergmycena 
 
Krulparasolzwam  Helmmycena   Grijze mycena 
Panterparasolzwam  Melksteelmycena  Scherpe kamrussula 
Stinkparasolzwam  Regenboogrussula  Zwartpurperen russula  
Blanke parasolzwam  Vlokkige vezelkop  Dikrandtonderzwam 
Grote stinkzwam  Halmruitertje   Grijze grasmycena 
 
Stinkmycena   Eikenbladzwam  Sneeuwwitte mycena 
Gewone berkenboleet Scherpe collybia  Bruine knolvezelkop 
Streephoedgordijnzwam Sombere vezelkop  Beukwortelzwam 
Viltige maggizwam? Botercollybia    
 
25-10-2020: Beestmansbos Aalten: 
Gewone fopzwam  Knolhoningzwam  Bruine bundelridderzwam 
Roodsteelfluweelboleet Zwavelmelkzwam  Gewone weidechampgnon 
Valse hanenkam  Afgeplatte stuifzwam Geelbruine spleetvezelkop 
Bruine knopvezelkop Scherpe collybia  Kleinesporigetrechterzwam 
Valse kopergroenzwam Kastanjeboleet  Zwartwitte veldridderzwam  
 
Gewone zwavelkop  Grote inktzwam  Gewone hertenzwam 
Regenboogrussula  Gazonvlekplaat  Zwartwordende wasplaat 
Zwartbruine vlekplaat  
 
27-10-2020: Gossink Henxel. 
Gewone zwavelkop  Nevelzwam   Knolhoningzwam 
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Sombere honingzwam Echte honingzwam  Knolparasolzwam  
Grote parasolzwam  Stinkende parasolzwam Geelwitte russula 
Broze russula  Regenboogrussula  Roze berkenrussula 
Zwartpurperen russula Witte russula   Verblekende russula 
 
Grofplaatrussula  Vorkplaatrussula    Braakrussula 
Panteramaniet  Gewone krulzwam  Vliegenzwam 
Fopelfenbankje  Eekhoorntjesbrood  Goudvliesbundelzwam  
Kastanjeboleet  Koeienboleet   Witte knolamaniet 
Stinkparasolzwam  Rode zwavelkop  Grijsbruine grasmycena 
 
Draadsteelmycena  Helmmycena   Vaaggegordelde gordijnzwam 
Purperen gordijnzwam Gewone aardappelbovist Nevelzwam 
 
09-11-2020: Leemputten: 
Zwerminktzwam  Panteramaniet  Kleine bostrechterzwam 
Vliegenzwam  Gewone vlekplaat  Groene anijstrechterzwam 
Regenboogrussula  Nevelzwam   Sombere honingzwam 
Stobbezwam   Glimmerinktzwam  Echte tonderzwam 
Platte tonderzwam  Elfenbankje   Kleinsporige trechterzwam  
 
Zwartpurperen russula Berkenzwam   Paarse schijnridderzwam  
Bleke veldridderzwam Oesterzwam   Bleke veldtrechterridderzwam 
Witte knolamaniet  Roze russula   Bruine bundelridderzwam  
Polupierenvezelkop  Smakelijke russula  Vaaggegordelde gordijnzwam 
Peervormige stuifzwam Greppelmelkzwam  Scherpe schelpzwam 
 
14-11-2020: Achterwoold: 
Eekhoorntjesbrood  Gewone zwavelkop  Kleinsporige trechterzwam 
Gele berkenrussula  Grauwe mycena  Gewone weide champignon 
Panterparasolzwam  Nevelzwam   Sombere honingzwam 
Berkenzwam   Dennenvlamhoed 
 
21-11-2020: Woold Droppersweg e.o. 
Grote parelamaniet  Witte kluifzwam  Plooivoetstuifzwam 
Gewone zwavelkop  Gewone aardappelbovist Gestreepte trechterzwam 
Gewone hertenzwam Nevelzwam   Sombere honingzwam 
Zwavelmelkzwam  Gewoon fluweelpootje Witte russula (bij beuk) 
Gewoon elfenbankje Scherpe schelpzwam Gele korstzwam 
Wit oorzwammetje  Eikentrilzwam  Vaaggegordelde gordijnzwam 
Muizenstaartzwam  Donkerbruine zandpadvezelkop 
 
10-01-2021: Lintum/Kreil Woold 
Grote viltparasolzwam Witte tandzwam  Stoffige bundelzwam 
Platte tonderzwam  Fopelfenbankje  Dennenschelpzwam 
Scherpe schelpzwam Gele trilzwam  Ziekenhuisboomkorst 
Eikenbladzwam  Bundelcollybia  Papierzwammetje 
Gewone zwavelkop  Fluweelpootje  Eikentrilzwam 

 
 
Ed Grotenhuis 
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Paddenstoelenwerkgroep 2021 

  

Ook dit najaar is de paddenstoelenwerkgroep actief. Er zijn behalve een aantal 
excursies ook weer een aantal determinatie-avonden gepland. Maar we houden 
een slag om de arm i.v.m. de coronacrisis. Bel bij twijfel met coördinator Ed 
Grotenhuis 0543-520714 of mail naar edgrotenhuis@planet.nl 
Ook dit jaar kunnen we voor de determinatie avonden terecht bij Fred Bos in de 
werkstee. Hier houdt ook de mossenwerkgroep haar bijeenkomsten. Hij ligt 
naast het huis van Fred aan de Bocholtsestraat 49, 7102 BT in Winterswijk.  
 
Hoe komen leden van buiten Winterswijk daar? Komende van Groenlo bij de 1e 
rotonde rechtdoor, bij de 2e rotonde rechtsaf, na de spoorlijn bij de volgende 
rotonde linksaf. Bij de volgende rotonde weer rechtsaf. Het is aan de eerste 
straat links. 
Komende van Aalten bij de 1e rotonde rechtdoor, bij de 2e rotonde rechtsaf en bij 
de volgende rotonde rechtsaf. De eerste straat links is de Bocholtsestraat.  
    
Mijn voorstel is om weer hetzelfde te doen als afgelopen jaren: We verzamelen 
allemaal weer wat materiaal (liefst onbekende soorten) en dat proberen we dan 
op de avond te determineren. Graag zelf boeken en gidsen meenemen. Als 
iemand een laptop wil meenemen, kunnen we ook met de schijf van Gerrit aan de 
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gang. Afgelopen jaar heb ik ondanks de aanvankelijke droogte toch nog veel 
kunnen vinden. Hopelijk dit jaar hetzelfde. Heb je ideeën voor interessante 
gebiedjes; laat het weten. Veranderen kan altijd.  
 

Maar nu de data: Ik heb geprobeerd op verschillende dagen een schema te 
maken, zodat het niet steeds op dezelfde avond valt dat je zang, sport, cursus 
o.i.d. hebt:  
  
1. Woensdag 29 september.    

2. Dinsdag 12 oktober.   

3. Donderdag 21 oktober.   

4. Woensdag 3 november 

5. Evt. maandag 15 november.   

 
Ik hoor wel of er nog op- of aanmerkingen zijn. Ken je mensen die het leuk vinden 
om mee te doen; neem ze mee! Ik vond het afgelopen jaren altijd erg gezellig om 
zo met elkaar eens flink te puzzelen. Tot ziens op zaterdag 25 of woensdag 29 
september!   
    

Groeten! Ed Grotenhuis   
   

Voor paddenstoelen zijn dit najaar de volgende excursies gepland:   

Zaterdag 25 september:       Landgoed Gossink in Henxel  
Zaterdag 9 oktober:              Loohuisbos bij Aalten           
Zondag 17 oktober  IVN-KNNV bij Lichtenvoorde 
Zondag 31 oktober:    Leemputten bij Haak en Hoek  
Zaterdag 13 november  Landgoed Tenkink in Ratum 
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 Activiteitenprogramma KNNV juli, augustus, september, oktober 2021 
 
Algemene informatie activiteiten: Lees deze als u aan een ervan deelneemt. 
 
Excursies: 

Voor de excursies  geldt voorlopig; Onder voorbehoud en volgens de dan 
geldende coronaregels (o.a. max aantal toegestane personen) i.v.m. corona. 
Opgeven verplicht en minimaal 2 dagen van te voren. 

Zie ook de actuele agenda's op: www.ivn.nl/oost-achterhoek, www.knnv.nl/oost-
achterhoek, www.ivn.nl/afdeling/noord-middden-achterhoek 
 
Bij elke excursie zullen we niet meer herhalen wat er meegenomen moet worden. 
Het spreekt vanzelf dat passend schoeisel altijd verstandig is. Afhankelijk van het 
weer of terrein zijn vaak laarzen en soms regenkleding eveneens handig. 
Veldgids, kijker, loep e.d. zijn altijd nuttig. Als een excursie langer dan een 
dagdeel duurt is een lunchpakket uiteraard zinvol. 
 
De excursies starten, tenzij anders vermeld, op zaterdagmorgen en op zondag bij 
het VVV-kantoor in het voormalige gemeentehuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, 
7101 DD te Winterswijk. Op zaterdagmiddagen van de parkeerplaats bij theater 
De Storm, Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk. Als we carpoolen bij 
excursies, worden de kosten gedeeld. NB: i.v.m. de Coronaregels zullen we 
meestal niet of beperkt carpoolen; 
 
NB: Let u a.u.b. goed op teken. Ook in het voor- en najaar zijn deze zeer actief. 
Bedek uw lichaam zo veel mogelijk met kleding. Stop ook bijv. uw broek in uw 
sokken en controleer uzelf voor alle zekerheid na een excursie. Deelnemers doen 
mee op eigen risico. 
 
De activiteiten voldoen aan de doelstellingen van onze vereniging: Natuurstudie, 
Natuurbeleving en Natuurbescherming. Hierbij hoort ook bevordering van 
duurzaamheid en natuur- en milieueducatie. 
 
Lezingen:  
Thema-avonden ONDER VOORBEHOUD i.v.m. coronaregels, CHECK 
WEBSITE IVN of KNNV: www.ivn.nl/oost-achterhoek, oost-achterhoek.knnv.nl. of 
www.ivn.nl/afdeling/noord-middden-achterhoek 
Lezingen worden o.a. in Winterswijk gehouden in de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 
61, 7101 NB Winterswijk. Deze is het makkelijkst te bereiken via de rotonde aan 
de Groenlose kant van Winterswijk. U rijdt dan richting Centrum en blijft deze weg 
(Groenloseweg) alsmaar volgen. Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor, de 
weg buigt naar rechts en dan ziet u na ca 500 meter de kerk aan uw linkerhand. 
Tegenover de kerk is een ruime parkeerplaats (de “Blikbak”).  
De kosten voor de lezingen bedragen voor KNNV- of IVN-leden 3 euro, voor niet-
leden 5 euro. 

http://www.ivn.nl/oost-achterhoek
http://www.ivn.nl/oost-achterhoek


 

 Pagina 20 van 28 

Wanneer Zondag 4 Juli   
Wat KNNV excursie. Natura 2000 gebied 

Stelkampsveld/Beekvliet 
Plaats Barchem 
Vertrek 13:30 uur. Vertrekplaats: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-

Rietbergplein 1, 7101 DD  Winterswijk;  
14.15 Parkeerplaats Muldersweg Barchem 

Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Fred Bos en T. Croese, opgeven bij T. Croese per app of 
sms naar tel. 06-14063024, max 10 p. opgave min. 2 dagen 
van te voren. 

Bijzonderheden Planten en landschap, natuurontwikkeling,  
 
 
Wanneer Zondag 18 Juli    
Wat IVN/KNNV-wandeling: ‘Bloeiende weelde’ 
Plaats  Lievelde 
Vertrek 14.00 uur Parkeerplaats Koolmansdijk Lievelde  
Terug ca 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

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

Bijzonderheden Tz.t. info via de website 
 
 
Wanneer Zondag 25 Juli  
Wat Plantenwerkgroep (KNNV/IVN): Natuurontwikkeling blauw- 

en hei-schraal grasland 
Plaats  Koolmansdijk e.o. Lievelde 
Vertrek 13.00 uur Verzamelplaats: Parkeerplaats Koolmansdijk 
Terug Ca 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

T. Croese, max 10 p. opgeven per app of sms naar tel. 06-
14063024 

Bijzonderheden Alléén leden IVN/KNNV, max 10 personen, opgave vooraf 
verplicht. minimaal 2 dagen van te voren.  
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Wanneer Zaterdag 14 Augustus  
Wat Plantenwerkgroep (KNNV/IVN): inventariseren en 

determineren   
Plaats  Meddose veen 
Vertrek 13.00 u Natuurontwikkeling Meddose veen: Verzamelplaats: 

Ingang Kooiveldweg, naar de vlonders toe. 
Terug Ca 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

T. Croese, max 10 p. opgeven per app of sms naar tel. 06-
14063024 opgave vooraf verplicht. minimaal 2 dagen van te 
voren. Alléén leden IVN/KNNV, 

Bijzonderheden Op deze excursies gaan we oefenen in het determineren en 
inventariseren. 

 
 
 
Wanneer Zondag 15 Augustus    
Wat IVN/KNNV: Heide, vroeger en nu 
Plaats  Lievelde 
Vertrek 14.00 uur Parkeerplaats achter NS-station Lievelde  
Terug ca 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Jan Dirk Focker, Opgave: max 10 p. minimaal 2 dgn van te 
voren per app of sms naar tel. 06-54798164 

Bijzonderheden Tz.t. info via de website 
 
 
 
Wanneer Zaterdag 21 Augustus 
Wat KNNV excursie; Geologische fietsexcursie 
Plaats Winterswijk 
Vertrek 13:30 Vertrekplaats: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-

Rietbergplein 1, 7101 DD  Winterswijk 
Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Ed Grotenhuis. opgeven minimaal 2 dagen van te voren via 
Ed Grotenhuis (0543-520714) 

Bijzonderheden Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van onze KNNV 
afdeling is via de VVV de IJstijdroute uitgegeven; een 
fietsroute over geologie en landschap. De naam zegt het al: 
de nadruk ligt hierbij op de overblijfselen uit de ijstijd. Maar 
als je toch langs de steengroeve komt …. of waar de eerste 
aardolie in Nederland gevonden werd. Er is dus nog veel 
mee te zien en te beleven. 
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Wanneer Zondag 22 Augustus    
Wat Mini-Berkellandfestival met mini-rondleidingen (IVN/KNNV) 
Plaats  Eibergen 
Vertrek/terug Hele dag open 
Leiding (en 
opgave) 

Zonder opgave vooraf 

Bijzonderheden Tz.t. info via de website IVN/KNNV 
 
 
Wanneer Maandag 6 September 
Wat Jaarvergadering (ALV)  KNNV 
Begin, Plaats  20.00 u Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 7101 NB Winterswijk 
Einde  Ca. 22.30 uur 
Info (en opgave) Ed Grotenhuis en Wilma van Lochem. opgeven minimaal 2 

dagen van te voren bij Wilma van Lochem 
(wvanlochem@hetnet.nl of 06-1027-2203) 

Bijzonderheden JAARVERGADERING !!! Was uitgesteld, maar komt nu toch. 
Agenda: Zie elders in deze Gagea. 
LET OP: De stukken staan al vooraf op onze website, zodat 
u ze thuis al rustig kunt lezen. Zo kan de vergadering vlotter 
verlopen. De financiële stukken zijn alleen op de vergadering 
zelf in te zien en worden toegelicht. 
Na afloop een gezellig samenzijn. Noteer alvast de datum!! 

 
 
Wanneer Woensdag 8 September 
Wat Thema-avond: De egel, een bedreigd zoogdier. Spreker: 

Henriëtte van der Loo 
Begin, Plaats  20.00 u Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 7101 NB Winterswijk 
Einde  Ca. 22.00 u 
Info (en opgave) CHECK WEBSITE WWW.ivn.nl/oost-achterhoek;  Zolang de 

Covid-19 maatregelen gelden is aanmelding verplicht. Dit 
kan bij Marion van Noord:   marionvannoord@kpnmail.nl  

Bijzonderheden Entreegeld: €5, voor IVN/KNNV-leden €3, 
 
 
Wanneer Zaterdag 11 September 
Wat KNNV; Plantenexcursie  Vennebulten/Aaltense Goor 
Plaats Varsseveld 
Vertrek 14.00 u  P Café-rest. Radstake, N 18 (Varsseveld) 
Terug Ca 16.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

T. Croese max 10 p. opgeven minimaal 2 dagen van te voren 
per app of sms naar tel. 06-14063024. 

Bijzonderheden Een mooi gebied met naast elkaar de droge rivierduinen van 
de Vennebulten en het nattere Goor. 

mailto:wvanlochem@hetnet.nl
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Wanneer Zaterdag 18 September 
Wat Natuurwerkdag Besselinkschans 
Plaats  Lievelde 
Vertrek 9.00 uur. Vertrekplaats: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-

Rietbergplein 1, 7101 DD  Winterswijk 
Terug Ca 15.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Hermien Toebes-Lammers, Liefst per Email: 
h.toebes@solcon.nl.(Tel. 06-3070-9561). 

Bijzonderheden Zoals elk jaar beginnen we het seizoen met het maaien van 
het orchideeënterrein langs de spoorbaan.  
S.v.p. een paar dagen van te voren bij Hermien aanmelden 
i.v.m. de soep e.d. 

 
 
Wanneer Zaterdag 18 September  
Wat Plantenwerkgroep (IVN/KNNV): Hoogveenbos (planten en 

veenmossen)  
Plaats  Vragenderveen randzone 
Vertrek 13.00 uur. Verzamelplaats P a/d Maneschijnweg Vragender. 
Terug Ca 16.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

T. Croese, minimaal 2 dagen van te voren verplicht opgeven 
per app of sms naar tel. 06-14063024 ,max 10 personen 

Bijzonderheden Alléén voor leden IVN/KNNV 
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Wanneer Zondag 19 September    
Wat IVN/KNNV wandeling: Door de heide ontginningen nieuwe 

scholtenstijl en paddenstoelen 
Plaats  Ratum 
Vertrek 14.00 uur Winterswijk-Ratum, Kruising Veldboomweg-

Moezebrinkweg, Bij ANWB paddenstoel nr. 72616-001 
Terug ca 16.30 
Leiding (en 
opgave) 

Opgeven minimaal 2 dagen van te voren  t.z.t. via de website 
WWW.ivn.nl/oost-achterhoek 

Bijzonderheden Voor verdere informatie: Zie de berichten in de pers of bel 
André Hendriks (0544-352043) 

 
 
 
Wanneer Zaterdag 25 September 
Wat KNNV; Paddenstoelenexcursie Landgoed Gossink in Henxel 
Vertrek 14.00 uur; vanaf  Theater De Storm te Winterswijk,  
 14.15 uur: Halverwege Gossinkweg in Henxel 
Terug Ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Ed Grotenhuis. opgeven minimaal 2 dagen van te voren via 
Ed Grotenhuis (0543-520714) 

Bijzonderheden Gossink is een landgoed met veel variatie. We hopen veel 
leuke soorten aan te treffen. 

 
 
 
Wanneer Woensdag 29 September 
Wat Determinatieavond paddenstoelenwerkgroep 
Plaats  De Werkstee van Fred Bos: Bocholtsestraat 49, 7102 BT in 

Winterswijk. 
Begin 20.00 uur 
Einde  Ca. 22.00 u 
Leiding (en 
opgave) 

Ed Grotenhuis, max 5 p. opgeven minimaal 2 dagen van 
tevoren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar 
edgrotenhuis@planet.nl 

Bijzonderheden Meenemen: Indien in bezit: paddenstoelengids(en) en zelf 
verzamelde onbekende paddenstoelen. Soorten waar we 
afgelopen zaterdag niet uit kwamen, kunnen opnieuw 
bekeken worden. 

 
 
 
 
 
 

mailto:edgrotenhuis@planet.nl
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Wanneer Zaterdag 2 Oktober     
Wat Natuurwerkdag Steengroeve 
Plaats  Winterswijk 
Vertrek 9.00 uur Vertrekplaats: VVV-kantoor, Mevr. Kuipers-

Rietbergplein 1, 7101 DD  Winterswijk 
Terug 15.30 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Hermien Toebes-Lammers. Liefst per email: 
h.toebes@solcon.nl (Tel. 06-3070-9561). 

Bijzonderheden Het is altijd leuk om in de groeve te werken. S.v.p. een paar 
dagen van tevoren bij Hermien aanmelden i.v.m. de soep 
e.d. 

 
 
Wanneer Zaterdag 9 Oktober     
Wat Paddenstoelenexcursie Loohuisbos 
Plaats  Aalten 
Vertrek 14.00 uur; vanaf  Theater De Storm (per auto) Winterswijk,   

14.20 uur vanaf P Haartseweg vlakbij spoorwegovergang 
Terug ca 17.00 uur 
Leiding (en 
opgave) 

Ed Grotenhuis, opgeven: max 10 p. minimaal 2 dagen van te 
voren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar 
edgrotenhuis@planet.nl 

Bijzonderheden Het hangt heel erg af van het weer de weken hiervoor wat we 
zullen zien. Maar vorig jaar na een zeer droge zomer hadden 
we hier toch altijd nog meer dan 25 soorten waaronder een 
heksenkring van Stinkende russula. 

 
 
Wanneer Dinsdag 12 Oktober 
Wat Determinatieavond paddenstoelenwerkgroep 
Plaats  De Werkstee van Fred Bos: Bocholtsestraat 49, 7102 BT in 

Winterswijk. 
Begin 20.00 uur 
Einde  Ca. 22.00 u 
Leiding (en 
opgave) 

Ed Grotenhuis, max 5 p. opgeven minimaal 2 dagen van 
tevoren via Ed Grotenhuis (0543-520714) of mail naar 
edgrotenhuis@planet.nl 

 
 

mailto:h.toebes@solcon.nl
mailto:edgrotenhuis@planet.nl
mailto:edgrotenhuis@planet.nl
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Buitengebeuren Winterswijk en omstreken 
Een overzicht van de excursies van KNNV, IVN, Floron en anderen.  
Voor de excursies van de Stichting Marke Vragenderveen, Natuurmonumenten en 
Gelders Landschap moet worden betaald. Voor de andere excursies is een 
vrijwillige bijdrage welkom. Voor de excursies geldt voorlopig; Onder 
voorbehoud en volgens de dan geldende coronaregels (o.a. het maximaal 
aantal toegestane personen) opgeven verplicht, min. 2 dagen van te voren. 
 
Excursieprogramma juli, augustus, september, oktober 2021 
Juli 
 

Zondag 4 13:00 KNNV excursie. Natura 2000 gebied 
Stelkampsveld/Beekvliet, Barchem 

Zondag 18 14:00 IVN/KNNV-wandeling: ‘Bloeiende weelde’, Lievelde 

Zondag 25 13:00 Plantenwerkgroep (KNNV/IVN): Natuurontwikkeling 
blauw- en hei-schraal grasland, Lievelde (Alléén leden 
IVN/KNNV) 

   

Aug 
 
 

Zaterdag 14 13:00 Plantenwerkgroep (KNNV/IVN): inventariseren en 
determineren, Meddose Veen; (Alléén leden IVN/KNNV) 

Zondag 15 14:00 IVN/KNNV-wandeling Heide, vroeger en nu; Lievelde 

Zaterdag 21 13:30 KNNV excursie. Geologische fietsexcursie, Winterswijk 

Zondag 22 Hele 
dag 

Mini-Berkellandfestival met mini-rondleidingen 
(IVN/KNNV), Eibergen. 

   

Sept 
 
 

Maandag 6 20:00 Jaarvergadering (ALV)  KNNV; Zonnebrinkkerk 
Winterswijk 

Woensdag 8 20:00 IVN/KNNV Thema-avond: De egel, een bedreigd 
zoogdier. Spreker: Henriëtte van der Loo; Zonnebrinkkerk 
Winterswijk 

Zaterdag 11 14:00 KNNV excursie; Plantenexcursie  Vennebulten/Aaltense 
Goor, vertrek Radstake, Varsseveld 

Zaterdag 18 09:00 Natuurwerkdag Besselinkschans, Lievelde. 

Zaterdag 18 13:00 Plantenwerkgroep (KNNV/IVN): Hoogveenbos, 
Vragenderveen randzone (Alléén leden IVN/KNNV) 

Zondag 19 14:00 IVN/KNNV-wandeling Door de heide ontginningen 
nieuwe scholtenstijl en paddenstoelen, Ratum 

Zaterdag 25 14:00 KNNV excursie. Paddenstoelenexcursie Landgoed 
Gossink in Henxel 

 
 

Woensdag 29 20:00 KNNV determinatieavond paddenstoelenwerkgroep, De 
Werkstee te Winterswijk. 

   

Okt Zaterdag 2 09:00 KNNV Natuurwerkdag; Steengroeve, Winterswijk 

 Zaterdag 9 14:00 KNNV paddenstoelenexcursie Loohuisbos, Aalten. 

 Dinsdag 12 20:00 KNNV determinatieavond paddenstoelenwerkgroep, De 
Werkstee te Winterswijk 
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Inlichtingen: KNNV afdeling Oost-
Achterhoek 

Nadere gegevens zie programma elders 
in de Gagea. 

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

SMVV (Stichting 
Marke Vragender 

Veen) 

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

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

 
Natuurmonumenten Kijk voor informatie op de website: 

www.natuurmonumenten.nl/ activiteiten 

 
Geldersch 
Landschap 

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

 

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

 
Naam: ………………………………………………………. Voorletters: ……………  
( O man / O vrouw ) * 
 
Adres:………….………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ……………………… Woonplaats: ……………….………………………. 
 
Telefoon: ……………………… Giro / Bank nr.: …………………………………… 
 
E-mail adres:  …………………….……………….. Geboortejaar: …………………. 
 
Geeft zich op als: 
O Lid (€ 27,50/ jaar)  
O Huisgenootlid (€ 7,50/ jaar)  
O Donateur (minimaal € 22,50/ jaar) * 
 
Heeft kennis van/ belangstelling voor  
 
………………………………………………………………............................................. 
Hierbij machtig ik de penningmeester van de KNNV Oost-Achterhoek om  
 
mijn contributie/donatie van mijn bankrekening  .………………………………. 
af te schrijven 
 
Aanmelding d.d.: ………………………………... 
 

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

 


