
Het aantal boerenlandvogels neemt af, zou jĳ
vogels willen monitoren in het landschap
dit voorjaar? Meld je online aan via
www.groenbezig.nl/boerenlandvogels.

Elke m2 telt!

De Nationale Bĳentelling vindt plaats in
april! Bĳen zĳn enorm belangrĳk, maar
er zĳn er steeds minder. Help je mee tellen?
Kĳk op www.nationalebĳentelling.nl.

Het broedseizoen begint! Dat betekent
dat er weer kleintjes worden geboren in
de natuur. En die hebben rust nodig.
Daarom: blĳf op de paden, laat geen
afval achter en houd honden aangelĳnd.

Proef de kaas van de kaasboer en de honing van de imker. Ontdek
het agrarisch landschap rondom de natuurterreinen: in de app
‘Fietsen in Overĳssel’ staan mooie tochten! Er staan in totaal
bĳna 3.000 wandel- en fietsroutes in de app. Ga zelf op pad!

Zaai nu bloemenzaad om vlinders
en bĳen te helpen aan
nectar!

Zou je een das in het echt willen zien? Boek
een bezoek aan onze Dasmobiel. De kĳkhut is
verhuisd, staat op een geheime plek en is met
een gids te bezoeken. Een echte aanrader!
Scan de QR-code.

Natura 2000-gebieden zĳn vanwege hun
soortenrĳkdom zo bĳzonder dat we vanuit
Europa de kans krĳgen ze extra te
beschermen. Zo hebben we in 2021 o.a.
het Wierdense Veld, de Lemelerberg en
het Aamsveen versterkt.
Breng eens een bezoek aan het
Lonnekermeer, daar zie je
al mooie resultaten van
het eerdere natuurherstel!

Op Hof Espelo hebben
we in 2021 een Voedselbos aangelegd.
We moeten nog even wachten op de eerste oogst, maar neem alvast
een kĳkje! Dan kun je gelĳk koffie drinken bĳ ons bezoekerscentrum.

Door klimaatverandering komen warme zomers en hoosbuien
vaker voor. De terreinen Lonnekerberg, ‘t Holthuis en Smalenbroek
hebben we in 2021 anders ingericht, zodat we de droogte kunnen
bestrĳden. Wat kun je zelf doen om het water vast te houden?
Zorg voor minder tegels in de tuin of leg een poel aan.

We hebben in 2021 Land van Waarde afgerond.
Met agrariërs zochten we naar nieuwe verdien-
modellen met aandacht voor natuur en landschap.
Het krĳgt een vervolg in Salland Loont. Kĳk eens
op www.landvanwaarde.nl.

Winter HerfstLente
Ontdek het ontstaan van Nationaal
Park Sallandse Heuvelrug en
het Twents Reggedal in de
Landschapsbiografie, gemaakt in
2021. Als je de historie kent, dan
vergroot dat je verbondenheid met
het landschap. En daar houden
we van! Scan de QR-code.

Ook in 2021 vroegen veel thema’s onze aandacht:
Natura 2000, de aanplant van bomen, discussies
rond stikstof, voldoende water en droogte. Het
zĳn belangrĳke dossiers voor ons. Pak een kop
thee en lees ‘onze standpunten’ op de website.
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Sluit je aan bij
de bijenbeweging

Stap op de fiets en bezoek een
molen! We werden in 2021 eigenaar
van maar liefst drie molens:
De Mast in Vasse, Frielink in
Fleringen en Oude Hengel
in Ootmarsum.

Als je bomen wilt knotten of
een waterpoel wilt opschonen,
dan kun je je aansluiten bĳ een
vrĳwilligersgroep. Ruim 8.000
vrĳwilligers hebben zich in 2021
voor natuur en landschap ingezet
op 420 verschillende locaties.
Kĳk op www.groenbezig.nl
en help mee!

Kom met ons in actie om het landschap te versterken

Wil jĳ het landschap met je bedrĳf ondersteunen? We kunnen
een vriendschap sluiten! Draag een vast bedrag per maand af
om het landschap te versterken of organiseer dit najaar
een natuurwerkdag met collega’s! In 2021 hebben we maar
liefst 4 nieuwe vrienden mogen verwelkomen!

We hebben onze eigen terreinen uitgebreid met 100 hectare.
Dit draagt bĳ aan de versterking van robuuste natuur. En dat
past helemaal binnen de Natuurvisie die we in 2021 hebben
afgerond. Lees ‘m op www.landschapoverĳssel.nl.

We houden van de buitenlucht! Onze apps ‘Wandelen in
Overĳssel’ en ‘Fietsen in Overĳssel’ werden 800 duizend keer
gedownload in 2021. Het totaal aantal downloads staat op 2
miljoen. Zet de apps op je telefoon en ga op avontuur!

Op Landgoed Soeslo hebben we afgelopen
jaar een dichtgegroeide vĳver hersteld.
Breng eens een bezoekje aan dit landgoed!

Bekĳk de oerlandschappen van
Overĳssel. Een gevoel van trots
gegarandeerd! Je vindt de
gebieden binnen onze
Erfgoedvisie op onze site.

Het Hilligenpad was een populaire
wandeling in 2021. Ben je toe aan
bezinning en verhalen van het
landschap? Wandel deze tocht
langs religieus erfgoed in Twente.

De Natuurwerkdag vindt plaats op
vrĳdag 4 en zaterdag 5 november.
Ben je er ook bĳ? In 2021 deden ruim
1700 vrĳwilligers mee!

Maak een wandeling en drink een
kop koffie: onze Bezoekerscentra zĳn elke
zondag geopend. We zĳn benieuwd wat jĳ
merkt van de nieuwe belevingsvisie (die we
in 2021 ontwikkelden) als je een bezoek
brengt aan Hof Espelo, de Wheem en
Molen van Frans.

Als je een mooi plaatje schiet in de
natuur, deel het dan met ons via
Instagram! Het aantal volgers nam
in 2021 met 20% toe. We delen
wandeltochten, bĳzondere weetjes
en prachtige natuurfoto’s.
Volg jĳ ons al?

Seizoenskalender
Zomer Herfst

40.000 uur
vrijwilligerswerk Natuurwerkdag:

4 en 5 november

Met jouw buren het landschap versterken? In 2021
hebben we, samen met de Provincie, 38 burger-
initiatieven ondersteund en aan 255 particulieren
advies gegeven. Ook een initiatief om de natuur te
beheren en de leefbaarheid te vergroten? Ontdek
Streekeigen Landschapsbeheer. Scan de QR-code.
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Elke m2 telt!

Er komen weer Fruitpersdagen aan! In 2021
werden duizenden kilo’s fruit geperst. Heb je
ook fruit over uit de tuin? Bekĳk de data op
onze site, kom met fruit en ga met sap naar huis.


