
BELEIDSPLAN KNNV HENGELO – OLDENZAAL 2022 – 2023 
 
Inleiding. 
Indien nodig zal bij de uitvoering van de plannen rekening gehouden worden met de mogelijkheden 
c.q. beperkingen in het kader van de aanwezigheid van corona. 
 
Samenwerking met KNNV-afdelingen in Overijssel en IVN. 
Naar verwachting komen de KNNV-afdelingen in 2022 weer een keer bij elkaar om afspraken te 
maken over het Gewest Overijssel van de KNNV. 
 
Huishoudelijk reglement 
We willen in 2022 een nieuw huishoudelijk reglement opstellen. Hierin zullen ook de geldende regels 
rond privacy en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen worden opgenomen. 
 
Publiciteit en communicatie 
Onze website (https://hengelo-oldenzaal.knnv.nl) is in 2021 vernieuwd. Hierop staan de actuele 
gegevens over onze activiteiten. De website heeft ook archief van Onder de Loep. Tevens staat er 
een link naar de actuele waarnemingen van Waarneming NL in Twente en Hengelo. 
Naast Onder de Loep verschijnt er ook een aantal keren per jaar een Nieuwsbrief. Deze gaat naar alle 
leden waarvan wij een emailadres hebben. Wij streven ernaar alle leden via email te kunnen bereiken. 
 
Activiteiten 

• Excursieprogramma en excursieleden 
De excursiecommissie  maakt jaarlijks een gevarieerd programma waarbij verschillende gebieden met 
een steeds andere flora en fauna worden bezocht. De excursies die in 2021 niet konden doorgaan 
worden, zo mogelijk, in 2022 opnieuw gepland.  
Het bestuur wil ook andere geïnteresseerde natuurliefhebbers bij deze excursies betrekken. 
Voor deze mensen komt er een regeling waarbij zij ,voor een vaste vergoeding per jaar en/of betaling 
per excursie,  aan de excursies kunnen deelnemen. (Regeling wordt op 18 maart 2022 besproken.) 
Deze excursiedeelnemers  worden via een mededelingenblad over de excursies geïnformeerd.  
Leden van andere KNNV-afdelingen blijven van harte welkom. 

• Bermbeheer en inzaaien. 
De gesprekken met vertegenwoordigers van Borne, Hengelo en Hof van Twente worden voortgezet. 
Naar aanleiding hiervan zullen wij onze activiteiten plannen. 

• Natuur-en boomwandelingen in Hengelo 
Er zijn twee uitgaven gepland. De eerste betreft een nieuwe uitgave voor Klein Driene. De tweede sluit 
aan bij de nieuwe lijst van Bijzondere bomen in Hengelo. Over de inhoud vinden nog gesprekken 
plaats. Zo mogelijk wordt een en ander gecombineerd met een lezing over de onderwerp. 

• Cursussen en lezingen 
Naast de actieve participatie bij het cursusprogramma van KIN (KNNV, IVN en NIVON) zal onze 
afdeling ook zelf lezingen gaan organiseren. Voor 2022 staan lezingen op het programma over: 

➢ Stoep- en Stadsplanten 
➢ Bijzondere Bomen in Hengelo 

• Stadsarboretum Klein Driene 
In 2021 is het bomenbestand opnieuw geïnventariseerd. Een aantal bomen wordt in 2022 nogmaals 
bekeken. Van de inventarisatie in 2021 is een verslag gemaakt waarin ook een aantal aanbevelingen 
staan. Deze worden in 2022 besproken met de gemeente Hengelo en Woningbouwcorporatie 
Welbions. In het voorjaar 202 wordt er ook weer een excursie gehouden. 

• Activiteiten voor Stichting Twickel 

• Inventarisaties en raadgeving 
Voor 2022 zijn er nig geen concrete afspraken gemaakt. 

• Schoningswerk Bentelerheide 
Met de Stichting Twickel zal gesproken worden over de voortgang van deze activiteit. Gezien 
de beschikbare menskracht zullen wij deze activiteit moeten beëindigen. 

• Natuuronderzoek 
Afhankelijk van de uitslag van de gesprekken over bermbeheer worden er concrete plannen 
ontwikkeld.   Een van de terreinen die op de lijst staan is een deel van het industrieterrein Het 
Veldkamp. 
 

https://hengelo-oldenzaal.knnv.nl/


Contact met gemeenten en Groene Tafel Hengelo 
Er zijn nu contacten en gesprekken met drie gemeente (Borne, Hengelo en Hof van Twente). 
In Hengelo blijven we actief deelnemen aan de  Groene Tafel, waar we steeds onze vragen kunnen 
inbrengen. 
 
Vastgesteld in de ledenvergadering van18 maart 2022. 
 


