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Colofon IVN-Apeldoorn
IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie, is een
vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die bij-
draagt aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
Verspreid over Nederland heeft het IVN 174 plaatselijke
afdelingen en elf provinciale consulentschappen. Ongeveer
18.000 leden zetten zich actief in voor de natuur en het
milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve
activiteiten voor jong en oud, zoals excursies, cursussen,
tentoonstellingen en lezingen.
 
Secretariaat:
p/a Karhulstraat 76
7339 AG Ugchelen
Bestuur: bestuur@ivn-apeldoorn.nl
Voorzitter:
Hans Hogenbirk
telefoon: (055) 542 38 86,
e-mail: voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
Secretaris:
Jan van Vulpen
telefoon: (055) 533 83 37
e-mail: secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Penningmeester:
Nicole Scholtes
Laan van de Mensenrechten 116
7331 VS Apeldoorn
telefoon: (055) 533 19 55,
e-mail: penningmeester@ivn-apeldoorn.nl
Betalingen: Postbank 949976 t.n.v. IVN-Apeldoorn
 
 
 

Algemene bestuursleden:
Annelies van Hattem, telefoon: (055) 543 16 73
Gerard Koops, telefoon: (055) 533 75 99,
Arjan Aardoom, telefoon: (055) 533 19 55
  
Contactpersonen werkgroepen: 
zie website
 
Contributie / donatie (per jaar)
Leden: € 12,-
Huisgenootleden € 5,-
Donaties (minimaal) € 12,-
De contributie of donatie moet vóór 31 maart overgemaakt
zijn. Opzeggingen van lidmaatschap of donateurschap
dienen vóór 1 november door de secretaris te zijn ontvan-
gen. Betaling: Postbank 949976 t.n.v. IVN-Apeldoorn

Groenvoer
Groenvoer is het contact - en informatieblad van IVN-Apel-
doorn en verschijnt vier maal per jaar. Door het maximum
van zestien pagina’s is de redactie soms genoodzaakt om
een artikel in te korten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toe-
stemming van de auteur en de redactie.
 
Redactie: Greet Bothe, Jolanda Denekamp
Eindredactie en vormgeving:  Joop Bothe
Contact redactie: telefoon: 055 366 03 02
e-mail: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
De uiterste inzenddatum kopij voor het lentenummer:
21 april 2011

Foto omslag: Het jaar van de vrijwilliger
Foto: Cathrien Oskamp
Al in het zeer vroege voorjaar tellen vrijwilligers van de vlinderwerkgroep eitjes van de sleedoornpage.
De vlinderstichting gebruikt deze tellingen, die door het hele land plaatsvinden, om een goed beeld te krijgen van het
bestand van deze fraaie vlinder.

Voorwoord
Joop Bothe
Degenen die op de midwinteravond aanwezig waren, weten
het waarschijnlijk al. Anders is het je misschien als attente
lezer opgevallen: Wij hebben een jaargang overgeslagen.
De reden hiervoor is net zo simpel als opzienbarend. In
1999 staat op de omslag: 22e jaargang. Jammer genoeg
is toen niemand opgevallen dat deze vermelding niet correct
is. De redactie heeft toen de jaargang van 1998 overgeno-
men. Een dubbeltelling dus. In overleg met het bestuur is
besloten de dubbeltelling van toen, bij het eerste nummer
van 2011, te corrigeren. Was 2010 nog de 33e jaargang...
in 2011 zullen we een jaargang overslaan en bestaat ons
verenigingsblad in één keer 35 jaar!
 
Langzaamaan vertoont Groenvoer minder kinderziektes,
die je mogelijk niet eens waren opgevallen. De redactie leert
steeds beter met de software om te gaan en krijgt ons blad
een meer en meer professioneel uiterlijk.
Tijdens een avond waarop een groot aantal Eindredacteurs
uit het district Gelderland aanwezig waren, sprak een
aantal afdelingen hun waardering uit voor ons Groenvoer.

Het is stimulerend om feedback te krijgen. De redactie hoort
vooral ook graag jullie mening, waardoor we kunnen blijven 
werken aan de perfectionering van Groenvoer. Het is
daarom zo geweldig om zoveel kopij binnen te krijgen voor
de rubriek ingezonden.
Het aanbod van stukjes was gevarieerd waardoor we een
keuze hebben moeten maken tussen mooie stukken proza
en foto-impressies. De artikelen, die we niet hebben kunnen
hebben plaatsen, zullen we graag overnemen in het zomer-
nummer. Indien de auters hier geen bezwaar tegen hebben
natuurlijk.
Blijf doorgaan met het insturen van zoveel kopij. Maak als
werkgroep gebruik van de rubrieken Uitgelicht om je activi-
teiten extra onder de aandacht te brengen. Met de rubriek
Prikbord kun je je wenden tot de leden en donateurs om
bijvoorbeeld vacatures of andere vragen onder de aandacht
te brengen.
De redactie is ook nu weer benieuwd, of Groenvoer onder-
steuning kan bieden aan de verschillend werkgroepen.
 
Veel leesplezier
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Lente!
Gert Jan Blankena
 
De redactie van Groenvoer vroeg mij in december al om
een verhaal te schrijven met als titel: ‘de taal van het lief-
desleven’. Voor de goede orde: het moest betrekking
hebben op dieren en niet op mensen.
Maar het probleem is dat het liefdesleven van mensen in
de koude wintermaanden best gezellig is, dit in tegenstelling
tot dieren. Die hebben ’s winters al meer dan genoeg aan
hun hoofd; om voortplanting gaat het nu even niet.
 
Het liefdesleven van dieren verloopt totaal anders dan bij
mensen. Het gaat hier om agressiviteit, ongenadig vechten,
uitputting en afzien. Daar komt weinig romantiek bij kijken.
Hoewel… als het pleit eenmaal beslecht is kunnen dieren
best ‘lief’ tegen elkaar doen. Denk maar eens aan die tor-
telende houtduiven op het dak. Dat is heel aandoenlijk om
te zien. Maar…. Het is wel inleidend paargedrag. Want dáár
gaat het om: voortplanting!
 
Maar goed.
Het is half januari dat ik dit schrijf en de steenuilen zijn alweer
bezig. Hun wat bedachtzame territoriumroep en de bijna
agressieve geluiden bij opwinding zijn voor mij de eerste
lentegeluiden. Ik kan daar heel blij van worden en op zo’n
moment mijn vrouw daar om half drie voor wakker maken.
‘Hoor je dat? Steenuilen’! Die is op zo’n moment beslist wat
minder enthousiast dan ik: ‘jaahaa, ik hoorde ze gisteren
ook al’!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de bosuilen laten zich weer horen. Hun territorium
hebben ze in de herfst al bevestigd, maar nu gaat het om
het  vrouwtje en de uiteindelijke nestplaats. Bosuilen zijn in
principe voor het leven gepaard en blijven ook in dezelfde
omgeving. Maar nieuwe mannetjes zijn het daar niet altijd
mee eens en willen nog wel eens wat van het territorium
afknabbelen. Dat staat garant voor menige gestoorde
nachtrust: het lang aangehouden: ‘Oeh, oeoeoeoe oeoeh!
’ is aanvankelijk nog wel leuk maar als je wilt slapen ga je
daar toch anders over denken.
 
 

 
  
Een heel ander geluid in januari komt van de vossen. De
rekels zijn met hun territorium bezig en hun lang aangehou-
den kef bezorgt je toch wat kippenvel: een soort oerreactie,
een beetje hetzelfde als er plotseling een slang voor je
wegschiet. Maar het wordt helemaal bijzonder als twee
rekels elkaar treffen. Wat een herrie! Dat gaat er hard op
en het geluid verplaatst zich sneller dan je zou kunnen
fietsen. Die indringer krijgt ongenadig op zijn donder en
weet niet hoe snel hij weg moet komen! En… je herkent het
niet eens als een vossengeluid. Het is heel anders dan die
lange kef. Echt ruzie!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de overgang van januari naar februari komen er al meer
voorjaarsgeluiden. De Turkse tortels, holenduiven en
houtduiven koeren hun eentonige liedje de hele dag de lucht
in. Houtduiven vinden dat ze zó mooi zingen dat ze voor
zichzelf klappen: ze vliegen omhoog, klappen met de
vleugels tegen elkaar en glijden dan weer naar beneden,
bij voorkeur richting rivaal om eens lekker te gaan matten.
Ook de roffel van de bonte specht is nu veelvuldig te horen
in het nog stille bos. Zo’n roffel op een (liefst holle) tak klinkt
lekker ver en wordt dan ook direct beantwoord door de
buurspecht. De mezen zingen ondertussen ook al en met
een beetje geluk kun je langs de randen van de heidevelden
de adembenemende luchtshows van de raven zien.
In de verte klinkt het aarzelende liedje van de eerste grote
lijster, ook al zo’n vroege vogel.
 
En… natuurlijk de eerste kieviten. Dát vind ik een echt
lentegeluid, sorry steenuilen! Daar zit ik naar uit te kijken:
al een paar dagen komen er groepjes kieften over en dan,
plotseling, breekt er één kieft uit de groep, stort zich naar
beneden en stijgt loodrecht op: dáár ben ik weer! Ken je me
nog van vorig jaar? En na enkele dagen is er ook een
vrouwtje: ‘pieuwiet’!
 
En dan is het niet meer bij te houden. Boomklevers, vinken,
de eerste merels, de zanglijster die nog duidelijk moeite
heeft met zijn repertoire… het is lente!
Maar voor mij is het pas echt lente als ik de tjiftjaf hoor. Dat
vier ik altijd. Met een flesje Primeur die ik speciaal de hele
winter bewaard heb voor dit moment. Lente!

Foto: zoom.nl

Thema
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Natuur en Cultuur

Manifestatie en verkiezingsdebat in Radio Kootwijk in het kader van 'Hart voor
de natuur'
Monic Breed
 
 
 
 
Het nieuwe kabinet bezuinigt fors op natuur en landschap.
Alles bij elkaar opgeteld wordt meer dan 60 procent van de
budgetten gekort! Dit is geen bezuinigen, dit is afbraak! Het
betekent een streep door de plannen voor groengebieden
bij nieuwe woonwijken, een streep door de afspraken voor
nationale landschappen en herstel van cultuurlandschap,
stopzetting van beleid voor schoner water en voor het
verbinden van natuurgebieden (de Robuuste Verbindings-
zones) en véél minder geld voor beheer, noodzakelijk voor
het voortbestaan van steeds meer planten- en diersoorten,
maar ook om gebieden toegankelijk te houden.
 
En minder boswachters betekent ook minder toezicht!
Dat mag niet gebeuren, vindt een landelijke coalitie van
ruim twintig natuur- en milieuorganisaties. Na een eerste
actiedag op zondag 2 januari organiseert de coalitie een
actie-estafette van 12 t/m 23 februari, met een hoogtepunt
op zaterdag 19 februari. Met de Provinciale Statenverkie-
zingen op 2 maart in zicht, laten we zien dat heel veel
mensen natuur en landschap belangrijk vinden. Ook laten
we zien dat de verkiezingen er toe doen! Direct omdat het
Rijk de taken voor natuur en landschap helemaal aan de
provincies heeft overgedragen, indirect omdat de provin-
ciebesturen de Eerste Kamer samenstellen.

Coalitie voor natuur en landschap
Natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor
de natuur en landschappen in Nederland. Onder het motto
‘Hart voor Natuur’ keren de organisaties zich tegen de
drastische bezuinigingen van het kabinet op natuur en
landschap.
 
Hart voor Natuur is een coalitie van: De12Landschappen,
De Natuur- en Milieufederaties, De Vlinderstichting, Dunea,
European Invertebrate Survey-Nederland (EIS-Nl), FLO-
RON, Goois Natuurreservaat, IJsselmeervereniging, IVN
Natuur- en milieueducatie, Jeugdbond voor Natuur- en
Milieustudie (JNM), Jongeren Milieu Actief (JMA), Konink-
lijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV),
Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie, Natuurmo-
numenten, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
(NJN), Nederlandse Mycologische Vereniging, PWN Wa-
terleidingbedrijf, Reptielen, amfibieën en vissenonderzoek
Nederland (RAVON), Staatsbosbeheer, Stichting Duinbe-
houd, Stichting Groene Hart, Stichting Natuur en Milieu,
Unie van Bosgroepen, Vereniging Kust en Zee, Vogelbe-
scherming Nederland, Waddenvereniging, WoesteLand,
de jongeren van het IVN, Zoogdiervereniging.
 
19 februari 2011: Toon uw Hart voor Natuur!
Iedereen met hart voor natuur is van harte uitgenodigd om
op zaterdag 19 februari deel te nemen aan een van de vele

activiteiten georganiseerd door de natuurorganisaties. In
elke provincie worden activiteiten georganiseerd voor en -
door mensen met hart voor natuur.
Niet alleen op zaterdag de 19de, maar ook in de week
daarvoor.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze estafette bestaat uit wandelingen, excursies, hard-
loopwedstrijden, campagnes, kinderactiviteiten en nog heel
veel meer. Bovendien wordt in elke provincie de politiek
uitgedaagd om zich uit te spreken over de onevenredige
bezuinigingen op natuur die door dit kabinet worden voor-
gesteld. Blijf deze website volgen voor meer informatie over
de vele activiteiten en debatten.
 
Op 2 maart zijn de Provinciale Verkiezingen. Iedereen met
hart voor natuur wordt opgeroepen om te gaan stemmen,
omdat de provincie voor een groot deel verantwoordelijk is
voor natuur en landschap in Nederland. Met uw stem kunt
u mede bepalen hoe Nederland er in de toekomst uit zal
zien.
Hart voor natuur? Stem op 2 maart!
 
Wat doet IVN-Apeldoorn?
De werkgroep Venel werkt bij Hoog Buurlo aan het herstel
van eikenhakhoutpercelen. Op de website www.hakhout.
info staat veel informatie over deze vorm van bosbeheer.
In januari 2009 hebben de vrijwilligers een paar ochtenden
gezaagd en in het najaar van 2009 hebben ze in een paar
percelen opslag verwijderd. Tussen de eiken komen ande-
re boompjes zoals berk, prunus en vuilboom op. Het risico
bestaat dat deze de eiken gaan overwoekeren. Daarom
gaan de vrijwilligers 19 februari opnieuw opslag verwijde-
ren.
 Mogelijk dat IVN Apeldoorn met een informatiestand
aanwezig is in het gebouw Radio Kootwijk waar de debatten
plaats vinden.
Vanaf Radio Kootwijk is het mogelijk dat bezoekers een
beborde wandeling lopen met informatie over het bijzonde-
re landschap rondom het Zendstation Radio Kootwijk. Ook
tijdens de Open Monumentendagen in 2008 mocht deze
wandeling zich verheugen op positieve reacties van de
wandelaars.
Voor meer informatie over de actie www.hartvoornatuur.nu
en www.ivn-apeldoorn.nl.
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Ingezonden: 
Deze rubriek is van en voor de leden/donateurs.
De redactie is niet verantwoordeliojk voor de inhoud van de in deze rubriek opgenomen artikelen.

Verrassend liefdesspel 
Yvonne Zwikker
 
Er dwarrelde iets uit de lucht. Dat ‘iets’ viel voor de voeten
van de aspirant natuurgids tijdens haar eindpresentatie in
het Spelderholt in Beekbergen, die ze tot in de puntjes had
voorbereid. De landing van dit vreemde spul eiste echter
alle aandacht op: het waren twee parende meikevers,
waarvan er eentje overleden bleek. ‘Macaber liefdesspel’
en ‘noodlottige daad’ waren conclusies van het geamuseer-
de publiek.
Wat de oorzaak van de dood van mevrouw of meneer
meikever is blijft speculeren: vermoedelijk op en versleten.

 
Baltsrituelen kunnen een aantrekkelijk schouwspel opleve-
ren, maar de paring is bij dieren meestal niet met een Va-
lentijnsaus overgoten. Om de soort te laten overleven moet
er gewoon nageslacht komen en snel, niks spel. Van be-
paalde soorten spinnen is wel bekend dat het vrouwtje het
mannetje na de voortplantingsdaad verslindt. Het woeste
paringsgedrag van de woerd brengt menig eendjes voeren-
de kleuter tot wanhoop. Als je waterjuffers hun paringsdans
boven het water ziet uitvoeren, heeft hij haar letterlijk en
figuurlijk in de tang, maar de vorm van het paringsrad is
voer voor romantici.

Wespenleven
Herma Millenaar
 
Er vloog een wanhopige wesp tegen het slaapkamerraam,
een schuifraam, dus ik kon hem zó z’n vrijheid teruggeven.
Een uur of wat later: twee wespen wandelden sloom tegen
het raam op en neer en eentje lag te dutten op mijn hoofd-
kussen. Weer een reddingspoging ondernomen die won-
derwel slaagde. Ik had ze bij wijze van spreken bij de hand
kunnen nemen en zeggen; kom op jongens, ga nou maar
buiten spelen.

Halve dag later, slaapkamer. Een dode en een dodelijk
vermoeide wesp op de vensterbank. Twee dode wespen
op de vloer. Nu werd het me te gortig, ik ging op onderzoek
uit. Nergens in huis een wesp, dood of levend, te zien. Naar
de zolder dus.
Een slagveld onder het – enige – tuimelraam. Vijftig?
Honderd? En dan het zachte gegons tegen de ruit, het
kruipen, het vallen…

Wat naargeestig om te horen en te zien, maar o, moet zo’n
drama zich nou net op mijn zolder afspelen?
Bij gebrek aan kennis en alleen met liefde en begrip voor
de natuur, was goede raad duur. Ook weer niet zó duur: je
kunt het nummer van de gemeente bellen waar men je
doorverbindt met de afdeling Ongediertebestrijding. Want
ja, zo langzamerhand was ik die wespen toch als ongedier-
te gaan beschouwen. Het antwoord kwam kort en bondig:
'Wij komen niet want binnen twee weken zijn alle wespen
dood. Alleen de koningin overwintert onder een dakpan of
in de spouwmuur, dat merkt u volgend jaar wel. Als u dan
in de zomer een wespennest ontdekt, komen wij die weg-
halen. Dat kost u…'
Het ruimen van de honderden wespenlijkjes duurde inder-
daad een week of drie.
In de Wintergroenvoer lees ik over biodiversiteit in huis. Nou
ja, een spin of wat, een pissebed (van die grappige knik-

kertjes als je ze wilt oppakken), een oorwurm die is mee-
gekomen met de bloemen uit de tuin. Zelf een vleermuis
die – hoe?– in een lampenkap terecht kwam en me de
stuipen op het lijf joeg toen ik die lamp aan deed!
Mijn huis een grot? Mijn tuin een urinoir, waar egels, muizen
hun nachtelijke plas plegen, waardoor het gras reddeloos
verloren is. Dat gras, essentieel in het ontwerp van de tuin,
laat ik maar voor wat het is, want er komt ook eentje die
wroeten als nachtelijke bezigheid beoefent. Ook het (on)-
gedierte in huis laat ik ongemoeid - al hoop ik dat er nóóit
meer een vleermuis als een gek door mijn kamer zal flad-
deren.
 
Maar wat moet ik nu met die eenzame wespenkoningin?
Ze mag een aantal maanden Winterkoningin-zonder-volk
zijn, als ze tegen de zomer niet met haar zwerm vertrokken
is, dan vrees ik dat ik toch die gemeentelijke dienst ga
bellen.
Het thema voor het lentenummer, lees ik in Joop Bothe’s
voorwoord, is ‘Liefdesleven’. Die koningin zal toch niet met
àl die jongens….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Wespenkoningin
        Foto: Wikipedia
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‘Wilde’ dieren op netvlies gebrand
Jolanda Denekamp
 
Heerlijk plannen maken voor de voorjaars- en zomermaan-
den; leidend hierbij zijn voor ons de rugzak, fiets, kano en
tent . Het grote voordeel: je ziet en geniet meer van je
omgeving én de hoop op bijzondere ontmoetingen, met
mensen en dieren. Je kunt dat treffen sturen door al vroeg
in de ochtend de pedalen rond te laten gaan, tegen de
schemer over een wandelpad te stappen, weinig geluid te
maken, en dan nog… Zeker is dat die momenten waarop
je bijzonder wild ziet, gegrift staan in je geheugen.
 
Zoals die keer twee jaar geleden, zaterdagochtend om-
streeks 7.30 uur (we gaan vaker een weekendje met fiets
en tent op pad op slechts twee uur trappen van onze
woonplaats) langs Schietterrein Harskamp, toen plotseling
zeven herten voor ons het fietspad overstaken en wegscho-
ten het Defensieterrein op. Imposant! Een voltreffer dit keer:
veel zaterdagochtenden fietste ik over datzelfde pad op weg
naar een van de excursies in het kader van de natuurgid-
sencursus in Apeldoorn. Een enkele keer zag ik een ree,
nooit echter een hert, laat staan zeven. Dagen, nee weken
en zelfs jaren erna hebben we het er nog over.

Een andere superconfrontatie waaraan we nog altijd refe-
reren, speelde zich af in Engeland waar we ook weer fiet-
send over kronkelweggetjes, heuvel op en af na een bocht
plotseling iets langs, wits en slanks zagen bewegen over
de weg. In de remmen: een hermelijntje sleepte een al te
groot jong in haar bek over het asfalt van de ene naar de
andere kant. De achterpootjes van het jong schuurden over

het wegdek. Met open mond keken we haar aan. Ze stopte
even, trok zich niets aan van onze verwondering, sterker
nog, ze keek terug en trippelde verder. Fascinerend!

En dan ‘Reinaerde’, waarvan een natuurgids zei dat-ie in
zijn jarenlange gidsenbestaan ooit één vos had gezien.
Onze teller staat inmiddels op twee, kunnen we met enige
trots melden. Beide keren zagen we de rode staart al
wandelend voor ons heen en weer zwaaien en weer leek
het alsof dit dier ook ons zat te bekijken. We hadden beiden
alle tijd. Na zo´n vijf minuten vervolgde het dier rustig zijn
weg. Er zitten jaren tussen de ontmoeting met de hermelijn
en de vos. Toevalstreffers dat zijn het: op het goede moment
op de juiste plaats en oog voor je ‘groene’ omgeving.

Onze laatste ontmoeting met een bijzonder ́ wild dier´ vond
vorig jaar zomer plaats in de Weerribben Eerst meenden
we een paling vanuit onze kano te zien, maar al snel con-
stateerden we dat dat helemaal niet kon door de wijze van
voortbewegen: het 60 cm lange ranke dier gleed razendsnel
over het donkere water heen. We draaiden onze Canadees,
om ons ‘wilde dier’ wat later in het riet te zien verdwijnen.
In het nabijgelegen Bezoekerscentrum ontdekten we dat in
dit Nationale Park in Kop van Overijssel de grootste popu-
latie ringslangen voorkomt, een echte waterrat.

De fiets-, kano- en wandelherinneringen door de natuur
halen we op met foto’s, omdat ze vervagen, maar voor de
dierenontmoetingen hebben we geen plaatjes nodig: de
beelden staan op ons netvlies gebrand.
 

Bijen in de stad doen het goed
Yvonne Zwikker
 
Nog even en de imkers kunnen weer zien hoe hun bijen-
volken de winter overleefd hebben.
De vitaliteit van de bijen is de laatste jaren een bron van
grote zorgen. Er zijn echter bijenvolken die het hogerop
zoeken in de stad, zoals de Franse fotograaf Yann Arthus--
Bertrand ontdekte toen hij Parijs vanuit een helikopter in
beeld bracht. Door deze reportage werd de clandestiene
imker die zijn bijenvolken op het dak van de Opéra in Parijs
houdt wereldberoemd. Zijn honing brengt 15 euro voor 125
gram op.
 
Bijzonder is de kwaliteit van de honing. Er zit geen lood of
dioxine in en de bijen van Parijse daken doen het beter dan
die op het platteland. Wetenschappers denken dat dit komt

omdat er bij de teelt van koolzaad en zonnebloemen be-
strijdingsmiddelen worden gebruikt, die in Parijs al tien jaar
verboden zijn.
 
De Opéra-bijenvolken produceren tien keer meer honing
dan de volken op het platteland. De temperatuur in de stad,
die gemiddeld drie graden hoger ligt, speelt vermoedelijk
ook een rol. De stad levert daarnaast ongeveer tweehon-
derdvijftig verschillende nectarbronnen. Op het platteland
soms maar vijftien. Het imkeren in Parijs is in. Voor Amster-
dam geldt ook: ‘De belangstelling voor het imkeren in de
stad is groter dan we aan kunnen’ , aldus de imkervereni-
ging. Het aantal volken dat in de stad gehouden wordt is
tot nu toe wel heel klein, gerelateerd aan de vraag van
bijvoorbeeld fruittelers.
 

Ingezonden: 
Deze rubriek is van en voor de leden/donateurs.
De redactie is niet verantwoordeliojk voor de inhoud van de in deze rubriek opgenomen artikelen.
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Gruttonest                                                                                Foto: Frans Beekman

Op pad met...

Weidevogelbescherming
Yvonne Zwikker
 
 'In januari gingen we letterlijk en figuurlijk al de boer op’
herinnert Lidy Kraamer zich, die jaren actief was als weide-
vogelbeschermer. ‘ Dan ga je toestemming vragen om het
land op te mogen. Vaak doen boeren jaren achter elkaar
mee. Wij zaten met onze groep van vier personen in de
omgeving van Lieren en Klarenbeek. We hadden vijf gebie-
den waarin we de weidevogels konden beschermen. Het
was ieder jaar weer heerlijk om vanaf half maart buiten bezig
te zijn.’

‘We hadden overwegend kieviten in ons gebied. Wanneer
ze gaan nestelen is altijd weer spannend. In 2010 werd het
eerste landelijke legsel al op 19 maart gevonden. Het zijn
geen echte trekvogels, maar ze gaan toch als er een koude
winter is iets zuidelijker.
Je kunt niet om hun voorjaarsroep heen, maar dat geldt ook
voor de wulp, de grutto,de tureluur en de scholekster. Ieder
met hun markante geluiden en baltsgedrag. Het voorjaar
tuimelt als het ware door de lucht. Het leukste is nesten
zoeken.
 
Ieder jaar weer bleek de een daar beter in te zijn dan de
ander. De kievit verzamelt een paar strootjes op een kale
akker. Hun verenkleed en de eieren hebben een prima
schutkleur. Zo’n paartje joelt door de lucht en dan maar
wachten tot er eentje gaat zitten. Het is altijd weer een kik
als je een nest vindt. Je markeert dat met stokken zodat de
boer of de loonwerker er bij werkzaamheden omheen kan.
Soms vraagt een boer om het plaatsen van nestbescher-
mers als de koeien de wei in gaan.

Onze gebieden werden steeds armer aan weidevogels. In
de uiterwaarden lag dat anders.’
Als je de broedresultaten op de KNNV-lijsten door de jaren
heen bekijkt is de achteruitgang ook in deze regio een
gegeven. Vogelbescherming Nederland laat weten dat
bijna alle soorten weidevogels de laatste jaren op de Rode
Lijst zijn komen te staan. Weidevogels horen bij Nederland.
Vogelbescherming is ervan overtuigd dat we de achteruit-
gang van onze weidevogels kunnen stoppen. Belangrijk
daarbij is vooral: uitbreiding kerngebieden voor weidevo-
gels, ontwikkeling netwerk van “weidevogelboeren” en
onderzoek naar haalbaarheid van weidevogelvriendelijke
melk.
 
De KNNV, de vereniging voor veldbiologie, coördineert de
weidevogelbescherming in de regio Apeldoorn. Om mee te
werken hoef je geen lid van de KNNV te zijn. Alle genoteer-
de broedresultaten gaan naar Landschapsbeheer Gelder-
land, de Provinciale en landelijke coördinator. Komend
voorjaar gaan in deze regio naar verwachting weer zestien
personen op pad. Het belangrijkste doel is het opsporen
van de nesten en markeren. Daarnaast wordt het aantal
eieren genoteerd en het aantal pullen dat het nest verlaat,
in zoverre men daar gegevens van heeft.
 
Wie de weidevogels in het veld wil behouden en dus be-
schermen kan contact opnemen met Theo Lammers, tele-
foon 055-5412422
Voor meer informatie zie ook www.weidevogelbescher-
ming.nl
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Cool Nature in Berg en Bos: Avontuurlijk spelen 
Yvonne Zwikker
 
Op 21 maart 2011 tijdens de boomfeestdag valt het start-
schot voor de Cool Natureplek op de speelweide in Berg
en Bos. De gedachte achter Cool Nature is dat spelen,
bewegen en leren in de natuur goed voor de ontwikkeling
van ieder kind is. Het is gezond en leuk om te doen. Tijdens
het spelen ontdek je de wereld, verken je grenzen en leer
je samenwerken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Jubileumuitgave van het landelijke IVN Scharrelkids
vind je de slogan: ‘Ieder kind heeft recht op natuur’. De
landelijke voorzitter, Jelle de Jong, stelt in deze uitgave:
‘Onze kinderen bepalen straks het beleid. Wij moeten er-
voor zorgen dat die toekomstige beleidsmakers nu niet van
de natuur vervreemden, maar juist het groen in hun hart
sluiten. Kinderen en natuur zijn bouwstenen voor een ge-
zonde toekomst, breng ze bij elkaar.’ Vandaar dat onze
afdeling graag meedenkt.
 
Straks mogen kinderen, jongeren en volwassenen op deze
twee hectare grote avontuurlijke speelplek in Berg en Bos
buiten de paden struinen, over boomstammen klimmen,
hutten bouwen en ravotten, maar er is ook ruimte om te
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
picknicken of tot rust komen op een bankje. Het spel maak
je zelf.
De natuurlijke ingrediënten zoals boomstammen, zand,
hoogteverschillen, open ruimtes dagen jong en oud uit. De
plek zal ook geschikt zijn voor minder valide kinderen.
 
De gemeente neemt in dit project de regie, maar heeft een
klankbordgroep in het leven geroepen waarin de volgende
groepen zijn vertegenwoordigd: het primair en voortgezet
onderwijs & NME- vertegenwoordigd door het Natuurhuis-,
Helicon opleidingen, de KNNV, de wijkraad Berg en Bos,
wijkvereniging Orden, ACCRES Apeldoorn B.V., Gehandi-
captenplatvorm Apeldoorn en het Klimbos. Ook het IVN
heeft zitting in de klankbordgroep. De Gedeputeerde Staten
van Gelderland maakt Cool Nature mede mogelijk door een
subsidietoekenning vanuit het Gelders Klimaatprogramma
“Aanpakken en Aanpassen”.
 
Op 23 november 2010 kwam de Klankbordgroep Cool
Nature voor het eerst bij elkaar. Na een presentatie over
Cool Nature kon elke belanghebbende groep zijn eisen/
wensen kenbaar maken voor de uiteindelijke inrichting van
zo’n plek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vele ideeën kwamen overeen of sloten op elkaar aan. Zo
zijn veel verschillende ideeën over educatie, beweging,
fantasie en verkenning, beheer en onderhoud, bereikbaar-
heid en toegankelijkheid en natuur genoteerd.
Halverwege januari 2011 is de Klankbordgroep nogmaals
bij elkaar geweest. Met alle genoemde ideeën als basis is
een eerste aanzet gegeven om tot een nieuw ontwerp van
de speelweide te komen door daadwerkelijk gezamenlijk
maquettes te maken.
 
Ook de basisschoolleerlingen gaan zich begin februari,
begeleid door het Natuurhuis, buigen over de invulling van
deze plek. Hierna zal de gemeentelijke ontwerper het ont-
werpstokje verder overnemen. Aan de opbouw van de
speelplek gaan een aantal klankborddeelnemers een bij-
drage leveren.
Bron: gemeentelijke info

Foto:  gemeente Apeldoorn

Foto: gemeente Apeldoorn
 

Foto: gemeente Apeldoorn

Natuur om de hoek
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Aspirant gidsen op excursie
Esther Oskam
 
Excursie bodem, vegetatie en successie Kootwijkerzand
op 28 november 2010.
Al vroeg in de ochtend vertrek ik naar het Kootwijkerzand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ‘externe cursist’ moet ik nogal wat kilometers afleggen
om aan alle activiteiten deel te nemen.
Het is de derde excursie. Vol enthousiasme verzamelt de
groep zich ten oosten van Kootwijk op het brede pad naar
Assel. Het is koud, stil en een enkele vogel laat zich horen.
De zon werpt een sprankelende glinstering over de heide-
en zandvlakten.
IJskristallen van bevroren dauw accentueren de flora. Het

kijken door onze loepjes levert mooie plaatjes op van de
berijpte pioniersvegetaties zoals zandzegge, heidespurrie,
mossen en korstmossen. De korstmossen zijn mijn favoriet.
Met elkaar treffen we bijzondere soorten aan zoals het rood
bekermos, de rode heidelucifer, kopjes bekermos, gebogen
rendiermos en het varkenspootje.
Er ontstaan interessante gesprekken over de waarnemin-
gen die de groep doet, in een poging om de successie in
kaart te brengen. We zijn enkele uren geconcentreerd bezig
om te leren en observeren en raken onder de indruk van
de natuur. Het is een inspirerende tocht geworden. De
voorgaande twee natuurtochten waren ook zeer de moeite
waard.
 
De eerste excursie bestond uit een fietstocht vanaf Hoog
Soeren via het Kroondomein en Wenum-Wiesel naar het
Apeldoorns Kanaal en de Grift. De bomen stonden nog vol
blad, bloemen bloeiden en de eerste paddenstoelen waren
al te zien. Ook kwam er een wild zwijn te voorschijn en
zagen wij een dode das liggen, verlaten in de berm aan de
rand van een maisveld.
In de herfst vond de paddenstoelenexcursie plaats met als
vertrekpunt het bruggetje bij Motketel. Er waren veel
soorten en vormen paddenstoelen te zien, saprofieten,
parasieten en symbionten. Al met al een verrassend, fas-
cinerend en kleurrijk geheel.
Voor de volgende excursie moet ik weer in de vroege
ochtend op pad, bij welk bruggetje, weggetje of paddenstoel
zal die beginnen?

Foto: Esther Oskam

Foto: Esther Oskam

Uit de Natuurgidsencursus
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Apeldoorn centrum van ijzerindustrie
Annemarie Post
 
Wandeling, 13 februari in park Berg en Bos
Van de zevende tot de negende eeuw was de Veluwe het
Ruhrgebied van Europa. Je kunt je dat niet voorstellen. De
vorige eeuw deed amateur archeoloog Moerman onder-
zoek naar de overgebleven resten. Hij vond lange sleuven
(ijzerkuilen) in Orden en heeft deze getekend, ook de
slakken die na het smelten van klapperstenen overbleven
waren in grote hoeveelheden aanwezig. Moerman bouwde
een ijzeroven en die produceerde ijzer.
Een vijftal jaren geleden promoveerde Ineke Joosten op
een onderzoek naar de ijzerertswinning op de Veluwe. De
stuwwallen van de Veluwe waren goed voor maar liefst
55.000 ton aan ruw ijzer.
  
Voor de productie zijn klapperstenen gebruikt en houtskool.
Meer dan zeventig slakkenhopen bleven over en rijen kuilen
met een lengte van meer dan 82 km.
Voor de productie is tenminste 100.000 ton houtskool ge-
produceerd.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ijzerproductie op de Veluwe is in de negende eeuw
gestopt. Joosten poneert dat de ontbossing van de Veluwe
niet door ijzerwinning is veroorzaakt. Mogelijk was de ijzer-
industrie ingestort, mogelijk was het ijzererts op of de markt
voor ijzer ingestort. Het kan ook zijn dat de klapperstenen
moeilijk te vinden waren.

Klappersteen
Foto: werkgroep Jeugd

Opstekers
Cathrien Oskamp
 
Iemand schreef: 'Opstekers werken stimulerend, een
opsteker is een immateriële beloning'.
 
Alle invullers van de enquête waren het er over eens dat
we de opstekers erin houden.
Hier volgen onderwerpen en data:
 
10 maart: opsteker EHBO 
door Wayne Mosher, cursist gidsencursus.
Wat moet je doen als gids en vooral wat moet je niet doen
als iemand tijdens je wandeling onwel wordt of een val
maakt of… ?
Plaats : Natuurhuis.
Tijd: donderdagavond 19.30 - 21.30 uur
 
2 april: opsteker gidsen 
Je maakt kennis met de ‘vier-instekenmethode die de
cursisten nu geleerd wordt.
We beginnen in het Natuurhuis en daarna gaan we de
methode in Berg en Bos uitproberen.
De vier docenten van de gidsencursus zijn de begeleiders.
Plaats: Natuurhuis.
Tijd: zaterdagmorgen 9.30- 12.00 uur.
 

19 mei: opsteker ecologie
Gert Jan Blankena zal een avond houden over ecologie.
En ook een excursie hoort erbij.
Plaats : Natuurhuis.
Tijd: donderdagavond 19 mei 19.30 – 22.00 uur.
Op 21 mei of 28 mei zal een excursie worden gehouden.
 
Eind oktober, begin november: opsteker ‘Hoe ons
landschap is ontstaan’
Er waren 12 mensen die geologie aangekruist hebben in
de enquête over opstekers.
In het najaar zal er een uitgebreide opsteker zijn over het
ontstaan van ons landschap. Geologische processen en
bodemverschijnselen komen aan de orde.
Bauke Terpstra en Bas Wrekenhorst zijn de leiders.
Dit minicursusje is bedoeld voor IVN-gidsen van Apeldoorn
en omgeving.
Plaats: Natuurhuis.
Wanneer?
2 avonden : maandag 24 oktober en maandag 7 november.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur.
2 excursies: zaterdag 29 oktober en zaterdag 5 november.
Tijd wordt nog bekend gemaakt.
Opgave:
vanaf 1 juni met het formulier op de website www.ivn-apel-
doorn.nl

Uitgelicht
Meer informatie over de beschreven activiteiten vind je in de agenda op de achterpagina en op www.apeldoorn.nl
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Verenigingsnieuws

Gelderse IVN-dag in Apeldoorn
Dit jaar vindt de Gelderse IVN-dag in Apeldoorn plaats. Dus
de eer aan de afdeling Apeldoorn en het Gelders IVN
consulentschap om 18 afdelingen te ontvangen op zaterdag
16 april in de Wenumse watermolen. Een sfeervolle locatie
die ruimte biedt aan 100 deelnemers. Na de welkomstwoor-
den van de voorzitter van het districtsbestuur en die van
Apeldoorn houden de bestuurders hun jaarvergadering.
Gelderse IVNers ’s die niet gaan vergaderen kunnen die
ochtend een keuze maken uit vijf mogelijkheden. Liefheb-
bers van een wandeling krijgen de kans met een beschre-
ven ommetje in de hand rondom de wijert te kuieren. Of ze
kunnen met een gids mee om een ander deel van het
buitengebied te verkennen. Wie meer van het molenaars-

vak wil weten kan bij de molenaar terecht. Binnen draaien
nonstop filmpjes die allen op het water op de Veluwe be-
trekking hebben. Natuur in de Zorg laat de deelnemers
ervaren hoe zij werken, ook weer met aandacht voor het
Gelderse water.
Na de lunch vertellen een aantal afdelingen over specifieke
projecten. Projecten die een stimulerend voorbeeld voor de
andere afdelingen kunnen zijn. Voor de Apeldoorners geldt
dit jaar: optreden als gastheer en handen uit de mouwen.
Voor onze afdeling een kans om het fraais dat onze omge-
ving te bieden heeft onder de aandacht van IVN collega’s
te brengen.

Van het bestuur
Agenda ledenvergadering 12 mei 2011
1. Opening
2. Verslag vergadering 18 november 2010
3. Mededelingen bestuur
4. Meerjarenplan 2011-2015
5. Jaarverslag 2010
6. Financieel verslag 2010
7. Verslag kascommissie; benoeming commissielid
8. Rondvraag
9. Sluiting – om uiterlijk 21.00 uur

Pauze – onder genot van hapje en drankje
Activiteit / presentatie ….
Einde om 22.00 uur
N.B. Deze agenda is onder (enig) voorbehoud vanwege het
vroege tijdstip van inzending voor publicatie in Groenvoer.

Kort verslag ledenvergadering van 18 novem-
ber 2010
Voorzitter Hans Hogenbirk opent de vergadering en heet
de 26 aanwezigen welkom.
De voorzitter doet de volgende mededelingen.
Yvonne Zwikker doet namens ons mee aan gesprekken
over inrichting speelplekken in park Berg en Bos, "Cool
nature".
Herma en Jan van der Velden hebben het onderhoud van
het IVN-natuurpad in Berg en Bos overgenomen van Ernst
de Vries.
De vergadering geeft haar fiat aan de volgende besluiten:
- werkgroep natuur in de Zorg de definitieve status te ver-
lenen;
- de (dure) verzekeringen materiaal af te schaffen.
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting
2011 en stelt vast dat dit keer een batig saldo is begroot.
Investeringen zijn niet meer apart begroot en verdeeld over
meerdere afschrijvingsjaren. Zij worden voortaan in een
keer ter laste van de betreffende werkgroep gebracht. De
Groencursus heeft haar cursusmateriaal op cd-rom uitge-
bracht, met een sterke kostenbesparing ten gevolg.
Nadrukkelijk wordt nog eens vastgesteld dat alle aange-

schafte materialen eigendom zijn van de afdeling als ge-
heel. Het materiaal is in beheer bij de hoofdgebruikers maar
op aanvraag ook beschikbaar voor de activiteiten van an-
dere werkgroepen.
De voorzitter geeft een toelichting op het (voorlopig) jaar-
plan 2011. Dit plan is gecompileerd uit de globale jaarplan-
nen van de werkgroepen en dat van het bestuur. Het nog
nader uit te werken meerjarenplan 2011-2015 kan op de
inhoud nog invloed hebben. Er zijn geen vragen of opmer-
kingen.
Het meerjarenplan zelf wordt geconcipieerd met behulp van
een aantal brainstormsessies met de leden. In elke sessie
komt een separaat aandachtsveld ter sprake. In december
wordt gestart met het onderwerp 'publieksexcursies'. Ver-
volgd wordt met 'PR en communicatie' in februari.
De bedoeling van het bestuur is in de ledenvergadering van
mei een door de leden gedragen meerjarenplan ter vast-
stelling te kunnen aanbieden.
Uit de rondvraag nog enkele opmerkingen:
- gevraagd wordt naar een complete ledenlijst op de web-
site. Dit is om privacy redenen niet gewenst. Specifieke
informatie kan opgevraagd worden bij de secretaris;
- opgemerkt wordt dat de verstaanbaarheid achter in de
zaal erg slecht is. De problematische akoestiek is punt van
aandacht in het volgende gebruikersoverleg met de ver-
huurder;
- er is door Paul Mertens weer een ‘lieveheersbeestje’ bij-
gemaakt. Opgemerkt wordt dat uniforme bijdragenpotten
gewenst zijn;
- de voorzitter benadrukt de PR-noodzaak zich vooral als
IVN Apeldoorn naar buiten te profileren, niet als separate
werkgroep(en);
- ter vergadering biedt Hans Eygenraam zich aan als dis-
tributeur en beheerder van de (voorraad) activiteitenfolders.
Om 20.30 uur sluit de voorzitter het formele gedeelte van
de vergadering. Hij nodigt allen uit tot het informele vervolg,
onder het genot van enige versnaperingen.
Na de pauze presenteert de nieuwe werkgroep ‘Natuur in
de zorg’ met gebruik van hun gloednieuwe apparatuur het
thema 'Beken en sprengen' in introfilm, foto's en spel.
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Hapsproject                                                                                                 Foto: Will Hoogerwerf

Uitgelicht

Een ijzertijdboerderij aan de Soerenseweg
Annemarie Post
 
Het Hapsproject: excursie IVN 13 februari.

In 1976 is het plan om met schoolkinderen natuureducatie
te bedrijven met de geschiedenis als ingang. Denemarken
was al tijden zo bezig.
 
Onder begeleiding van de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek werd een opgraving van een ijzertijd-
boerderij uit het dorp Haps (bij Nijmegen) op ware grootte
gereconstrueerd. Met veel enthousiaste vrijwilligers is de
boerderij gebouwd. De muren werden de gevlochten met
takken en met leem gedicht. Mannen van de plantsoenen-
dienst maaiden het riet voor de dakbedekking langs het
kanaal en enkele handige bosarbeiders fabriekten het op
het dak.

 
 
 

De eerste schoolklassen kwamen. Terug in de tijd! Barre
omstandigheden. Raar eten. Weinig slaap. Veel geklaag
van de kinderen, de allereerste projecten waren erg Spar-
taans: geen cola en televisie. Enige tijd later is de doelstel-
ling, kort gezegd, het kind bewust te maken dat alles wat
nu wekelijks uit de winkel gehaald wordt eerst ergens heeft
moeten groeien.

Jaarlijks komen 1500 kinderen op kamp. Als het IVN een
excursie organiseert zijn er altijd kinderen die hun ouders
laten zien wat er allemaal is: hokken voor dieren, stapels
hout, de wc
en de ijzertijdthee.
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Biodiversiteit en klimaatverandering
Rinus Torbijn
 
Het IVN (de afdelingen Apeldoorn, Eerbeek en Zutphen/
Warnsveld) hield op 11 november in het Auditorium van De
St@art in Apeldoorn, in het kader van vijftig jaar IVN en het
Jaar van de Biodiversiteit, een avond over biodiversiteit en
klimaatverandering.

Deze bijeenkomst, met zo'n honderdtwintig deelnemers van
de Veluwe en daarbuiten (De Achterhoek, Het Rivierenge-
bied, Flevoland en Overijssel), werd gehouden in het
nieuwe onderkomen van Apenheul en het Natuurhuis: de
Sta@rt.
 
Dr. Ir. Arnold van Vliet, wetenschapper van de Wageningen
Universiteit en bekend van De Natuurkalender, vertelde
boeiend over de resultaten van de jarenlang in De Natuur-
kalender over heel Nederland verzamelde waarnemingen
en metingen.
 
Foto's en overzichten lieten zien dat veranderingen snel
gaan en effect (kunnen) hebben op ons dagelijks leven, hier
en in andere delen van de wereld. Ook ging hij in op wat
dat voor ons betekent, welke maatregelen al genomen zijn
en wat wij daarvan merken.
 
Na de pauze wisselde een forum van deskundigen op het
gebied van ecologie en biologie meningen uit.
De biologen / ecologen vinden dat we niet moeten proberen
soorten hier in stand te houden die door de temperatuur-
stijging toch geen kans meer hebben.
Als het verdwijnen van een soort mede een gevolg is van
ander beheer, moeten we met beheermaatregelen zorgen
dat die soorten hier weer kansen krijgen.
 
Arnold gaf aan, dat wij de morele zorg hebben om niet met
de huidige snelheid het evenwicht (planet, people, profit,
pleasure) voor toekomstige generaties zo te verstoren als
nu het geval is.
 

 
 
Om tot conclusies en prognoses te kunnen komen blijft het
werk van veel mensen onontbeerlijk: van zowel weten-
schappers als vrijwilligers, die in het veld observeren en
gegevens noteren. Iedereen kan waarnemingen doorgeven
via www.natuurkalender.nl.
 
Door inspanningen (richting IVN-afdelingen, groene clubs,
ambtenaren en politieke partijen in Utrecht, Flevoland,
Overijssel en Gelderland) bestond het publiek grotendeels
uit IVN leden, KNNV leden, Vogelwachtleden, soms in
gezelschap van familie, vrienden en kennissen.
Het is van belang om te onderzoeken hoe ook andere
burgers bij zo’n interessant en belangrijk onderwerp te
betrekken zijn.
 
Voor meer informatie, van mogelijkheden tot activiteiten, in
het kader van biodiversiteit, kun je terecht op onderstaande
websites:
www.natuurkalender.nl: De Natuurkalender is een waar-
nemingsprogramma dat ecologische veranderingen in
beeld wil brengen. Hiervoor kijken we naar de timing van
de natuur in relatie tot het klimaat. Informatie die ook goed
door natuurgidsen in het veld te gebruiken is.
www.natuurbericht.nl: Deze site houdt je op de hoogte
van de actuele gebeurtenissen in de natuur. Biologen geven
je dagelijks informatie over onder andere vlinders, zoogdie-
ren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en vogels. Je
kunt je abonneren op de gratis nieuwsbrief.
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl: Alle feiten
en cijfers over het milieu, natuur en ruimte in Nederland
overzichtelijk bij elkaar gebracht. De doelstelling van het
Compendium voor de Leefomgeving is het beschikbaar
maken van wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers
ter ondersteuning van de maatschappelijke discussie en
keuzes op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
Je vindt deze links ook op de website van IVN Apeldoorn
onder het menu: NMElinks

Verslag

Verrassende vondst

Hoornaar
Willy Lammers
 
Hier in de buurt is, tijdens heftige buien in het weekend, een
grote, oude eik omgevallen.
Wel jammer. Het was een eik waarin vorig jaar in een spleet
in de stam een nest zat van hoornaars.
 
Ik ben eens gaan kijken hoe dat nest eruit zag. Ik kon het
er zo uithalen.
Het was wel in Arnhem, maar Apeldoornse hoornaars
bouwen toch eenzelfde soort nest, denk je niet?
 

         Foto: Willy Lammers
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Flirten op een gele achtergrond valt meer op
 

Icarusblauwtjes Koolwantsen
 

Slakken doen het kalm aan

Lederwantsen
 

Lente in de natuur
Lente: de tijd van belofte van nieuw leven. Niet alleen van fris jong groen, maar ook van een nieuwe generatie vogels
en zoogdieren. In tegenstelling tot de vogels en zoogdieren is de lente een periode waarop de natuurliefhebber alle tijd
heeft om de lens rustig scherp te kunnen stellen op de wondere wereld van de insecten. Foto's: Willem Kuijpers
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Foto: werkgroep Natuur in de Zorg
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Natuur voor de zorg
Herman de Jongh
 
Op 19 januari verzorgde de werkgroep Natuur voor de Zorg
een bijzondere activiteit. Niet bijzonder qua inhoud maar
wel qua doelgroep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op uitnodiging voor een internationaal project van Veldwerk
Nederland, Nature for Care, Care for Nature, presenteerden
we de film en het diaklankbeeld Beken & Sprengen en het
bijbehorende spel met foto’s.
Deelnemers aan de bijeenkomst waren mensen uit het veld
van de NME of Leren voor Duurzaamheid uit Hongarije,
Bulgarije, UK (James Hindson), Belgie en Tsjechie.
De voertaal is Engels, maar op goede wijze is duidelijk
gemaakt wat het specifieke is van onze omgeving als het
gaat over beken en sprengen en (cultuur-) historie. Maar
vooral ook waarom juist dat soort thema’s indruk maken op
oude bewoners van onze regio. Met natuur en omgeving
worden herinneringen opgehaald, die soms al diep wegge-
zakt zijn maar nu weer tot leven komen.
Na alle beelden en vragen – men gaat in eigen land zelf
activiteiten voor de zorg, in samenwerking met scholen/kin-
deren opzetten – is het spel uitgelegd door het in het Engels
te spelen.
Zelfs ‘natuurkwartetten’ met Nederlandse soorten, is na een
korte uitleg een vermakelijk spel. M-Therese van de Horst,
Herma en Jan van der Velden en Harry Nijhof werden in de
evaluatie nog herhaaldelijk genoemd vanwege de tekst en
uitleg over opzet en ervaringen met de doelgroepen in de
zorg. Voor allen een bijzondere, maar leuke ervaring. Men
kan elders wat van ons leren!
 

Spannende tijden voor uilen
Annemarie Post
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zijn geheimzinnige vogels, die bosuilen. Het leven
speelt zich voornamelijk af in de nachtelijke uren.
Ze zijn aangepast aan het duister, een beetje maanlicht is
al genoeg. Je hoort ze niet vliegen, ze hebben donsveren
aan de zijkant van de vleugels.
De bosuil lijkt een grote vogel, het verenpak is enorm, maar
er zit een klein vogeltje onder. Uilen kunnen hun ogen niet
verdraaien maar ze hebben een flexibele hals die ze bijna
volledig rond kunnen draaien. Ze vinden hun voedsel met
hun gehoor bv. een regenworm horen ze aankomen,
evenals een muis.
 

De bosuil broedt in de maanden februari –juni. Het vrouw-
tje legt drie of vier eieren.
Het zijn spannende tijden voor de bosuilen. Als het weer
een echte winter wordt met sneeuw kunnen ze geen tot
weinig voedsel vinden. Ze eten vooral muizen, kikkers vo-
gels en andere kleine dieren.
 
Als je als bosuil niet genoeg voedsel kan krijgen, komt er
ook niets terecht van het mooie en spannende ritueel dat
nodig is om een paar te vormen. Nu is het voor de trouwe
paren niet zo moeilijk want die vinden elkaar wel. Als je als
man je partner verliest moet je wel aan de slag. Mannetjes
produceren een geheimzinnig donker sonoor geluid dat je
vaak in spannende, meestal Engelse, tv-series hoort.
Daarmee bakenen ze hun territorium af. Een vrij vrouwtje
zal op dat geluid af komen, jonge mannetjes zullen alleen
proberen de grenzen van het territorium te bepalen.
 
Als een mannetje dood is gegaan zal een jonge bosuil
proberen zijn territorium in bezit te nemen. Dat kan een
drama worden als er nog een jonge bosuilman is. Er kunnen
dan gevechten uitbreken om dat territorium. Veel sonore
geluiden en de weduwe-uil laat ook haar ijselijk, keffende
geluid horen. Als ze tevreden is met de nieuwe partner zal
ze stil vallen.
Wat er verder gebeurt tussen de paren is niet te zien want
het gebeurt in het duister.
 
Als wij uilenogen zouden hebben...
 

Foto: Flickr
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