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Voor je ligt al weer de vierde uitgave van Groenvoer in zijn
nieuwe vormgeving. Dat betekent, dat Groenvoer één jaar
in een nieuwe jas is gestoken.
We hebben er zelf een goed gevoel over, maar tevreden
zijn we nog niet. Het kan altijd beter. We hopen dat je
Groenvoer met plezier leest en suggesties over hoe het
beter kan aan ons laat weten. Nog beter is het zelf lid te
worden van de redactie of mee te helpen met de vormge-
ving.
Deze Groenvoer heeft als thema ‘Wanneer is een jong
volwassen? Dat lijkt een simpele vraag. Het artikel van de
hand van Atze Oskamp laat zien, dat het niet zo simpel is.
Er zijn veel verschillen tussen de diverse soorten. Er is geen
pasklaar antwoord. De natuur is niet voor één gat te vangen.

16 april 2011 heeft de Gelderse IVN-dag plaats gevonden.
In het verslag van deze dag krijg je een impressie van deze
dag. Er was een interessant uitwisselingsprogramma van
de verschillende afdelingen. Dit geeft andere afdelingen
inspiratie tot nieuwe activiteiten.
Het thema voor de volgende Groenvoer herfst 2011 is
‘Hamsteren’
Wij mensen hamsteren niet meer. Wij kunnen het hele jaar
door alles kopen wat we nodig hebben.
Er zijn dieren die hamsteren om de winter te overleven.
Anderen zetten alles op een laag pitje.
Er zijn er die hun kostje bij elkaar moeten scharrelen.
Als je hierover wilt schrijven stuur dan je bijdrage in vóór 21
juli 2011.

Foto omslag: Gelderse IVN dag
Wenumse Watermolen , foto: Maria Pompe,  artikel pag. 14
foto achterkant links: Kievitsnest, Willem Kuijpers , artikel pag. 11
foto achterkant rechts: Lente, Yvonne Zwikker, artikel pag. 6 

Voorwoord

Greet Bothe
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Een korte of een lange jeugd?
De lente is al weer voorbij, de zomer begint.
Lammetjes en biggetjes zijn al flink gegroeid.
Libellenlarven kruipen langs een plantenstengel het water
uit, waar zij vier tot vijf jaar hebben geleefd; het volwassen
dier dat bij de laatste vervelling uitsluipt, zal hoogstens nog
een paar maanden leven.

Ook de larven van eendagsvliegen komen het water uit, na
een jaar, maar de volwassen eendagsvlieg die eruit ontstaat
zal nauwelijks een dag rondvliegen.
Koolmezen zijn al aan hun tweede broedperiode bezig; hun
eerste jongen zijn uitgevlogen. Na veertien dagen broeden
zijn ze uit het ei gekomen en daarna zijn ze nog iets langer
in het nest door de ouders gevoerd. Volgend jaar zijn zij
aan de beurt.
Wilde eenden lopen en zwemmen met hun kuikens achter
zich aan; na vijf en twintig dagen broeden kwamen ze uit
het ei maar in het nest zijn ze maar kort gebleven.
 
Het kalf van koe Alie en stier Pier is na negen maanden
zwangerschap geboren. Het gleed haast moeiteloos naar
buiten en liep na korte tijd al achter Alie aan. Over een paar
jaar zal het volwassen zijn.
Ook het dochtertje van Marietje en Richard is na negen
maanden, nu een maand geleden, geboren. Zij kwam
hulpeloos ter wereld doordat alleen haar hoofd en hersenen
al redelijk ver uitgegroeid waren. Veel langer had dat niet
moeten duren want dan zou de geboorte een nog groter
probleem zijn geworden.

Jonge dieren en mensen worden eens volwassen maar
waarom verschilt dat zo tussen soorten?Je hebt de neiging
bij dat soort vragen jezelf als norm te nemen: volgens cul-
tureel bepaalde, wettelijke afspraken word je op je 18e
volwassen. Je wordt dan geacht voor jezelf te kunnen
zorgen en je mag stemmen, autorijden enz. enz. Je bent
dan geen kind meer en eindelijk een mens!
Ho, ho, Midas Dekkers maakt in zijn boek ‘De Larf’ duidelijk
dat een kind al een echte mens is, een biggetje een echt
varken enz.
Daar voeg ik dan graag nog aan toe: een rups een echte
vlinder en een bebroed koolmezenei een echte koolmees,
al is die nog ingepakt!
 
Volwassen bij mens en dierbetekent vooral ook ‘geslachts-
rijp’, in principe in staat tot voortplanting.
Is jeugd dan alleen een groeiperiode om dat doel van vol-
wassenheid te bereiken? En waarom is het groeitempo dan
zo verschillend bij verschillende dieren?
Dat kun je alleen maar begrijpen als je het dierenleven in
zijn geheel bekijkt. Hoelang duurt de zwangerschap of het
uitkomen van het ei en hoever is het dier dan al ontwikkeld?
En vooral: welke functie heeft de jeugd en welke de volwas-
senheid?
Voor elk levend wezen geldt dat overleven vooral afhangt
van eten, voortplanting en bescherming tegen gevaren.
Dat betekent dat de kernvraag is: welke bijdrage levert de
lengte van de jeugd daaraan?
Dus niet waarom zijn er verschillen, maar waarvoor!
 
Laten we eens een paar zoogdieren vergelijken
Een haas wordt vier tot zeven jaar oud; de zwangerschap
duurt een en veertig tot vier en veertig dagen waarna de
jongen drie en twintig dagen worden gezoogd. Het zijn
nestvlieders en ze komen al gauw alleen voor het zogen
nog naar de moeder. Ze zijn na een half tot één jaar ge-
slachtsrijp.
Een konijn wordt zeven tot negen jaar oud; de zwanger-
schap duurt acht en twintig dagen, waarna de jongen acht
en twintig dagen worden gezoogd. Het zijn nestblijvers die
nog een hele tijd in het hol blijven. Ze zijn na drie tot vier
maanden geslachtsrijp.
Vooral het verschil in duur van de zwangerschap valt op.
In het beschermende hol worden de konijntjes vroeger,
maar hulpeloos geboren. Haasjes worden niet in een hol
geboren. Maar goed dat de pas geboren haasjes al meer
ontwikkeld zijn en zelfstandiger.
 
Bij andere zoogdieren (en bij vogels) zie je iets dergelijks.
Afhankelijk van de mate van bescherming en ouderzorg
verschillen zwangerschapsduur, babytijd en duur van de
verdere jeugd. Bij heel veel zoogdieren en vogels zijn de
jongen op zijn laatst het volgend jaar volwassen.
Maar vooral bij zoogdieren speelt ook de omvang van het
dier een grote rol. Bij grote dieren duurt de zwangerschap
langer en de jeugd soms ook. Reeën zijn na één jaar ge-
slachtsrijp, zwijnenvrouwtjes ook, maar mannetjes pas na
twee jaar, edelherten na één tot twee jaar (hinde) en één
tot drie jaar (mannetjes), olifanten na tien tot twaalf jaar.

Van jeugd tot volwassenheid
Atze Oskamp

Einde jeugd: uitsluipende libel
foto: Hoge Veluwe
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Het Schol
Henk Bonekamp

foto: Henk Bonekamp
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Chimpansees met jongen
foto: Flickr

Bij die getallen steken die van mensapen en mensen sterk
af. Chimpansees zijn na twaalf jaar (vrouwtjes) of vijftien
jaar (mannetjes) geslachtsrijp en mensen officieel als ze
achttien zijn.
Bij mens en mensaap spelen omvang en mogelijkheden
van de hersenen een grote rol. Een lange jeugd is niet alleen
een lange groeiperiode, maar vooral een lange leertijd. Zo
worden de mogelijkheden van grotere hersenen goed
benut.
Bij mensen maken de extra grote hersenen een vroege
geboorte noodzakelijk. Pasgeboren mensjes zijn dan ook
veel meer hulpbehoevend (nestblijvers) dan pas geboren
chimpansees (meer nestvlieders).

Bij insecten is dat nog weer anders.
Bij zoogdieren en vogels is in grote lijnen de jeugd kort en
de volwassen periode (veel) langer. Maar bij insecten is het
net andersom: het dier is meestal langer larve dan volwas-
sen. Dat hangt samen met de rolverdeling; de larve eet
vooral, vervelt regelmatig en groeit; het volwassen insect
groeit niet meer en is vooral met voortplanting bezig.
Veel volwassen nachtvlinders eten zelfs helemaal niet,
hebben geen roltong en nog sterker: ze hebben niet eens
een mondopening. Ze leven nog maar een paar dagen,
uitsluitend van hun reserves, al parend en eieren leggend.
 
Waarvoor een korte jeugd, waarvoor een lange jeugd?
Het is niet goed mogelijk daar heel veel lijn in te ontdekken.
Wel lijkt het ermee samen te hangen of het een groot of
een klein dier betreft, of de hersenen zich nog sterk moeten
ontwikkelen, hoeveel bescherming en voedsel de ouder(s)
hun jongen kunnen geven, of het leven van een dier vrij
scherp verdeeld is in een periode van eten en een periode
van voortplanting.
Maar van een vast patroon is geen sprake. Overal zijn
uitzonderingen op, eigenlijk is het een warboel.
Nou, daar leef ik juist helemaal van op. De natuur is niet te
beschrijven in schema’s en wetten. Behalve dat de levende
wezens voortdurend in ontwikkeling zijn waarbij alle moge-
lijkheden worden geprobeerd. Als die werken bestaat zo’n
diersoort, als ze niet werken is die al lang uitgestorven.
Lang leve die natuur!
 

Lang geleden, 45 jaar? Ik fiets met mijn broer, naar de
Veenhuizerweg. Het is een achternamiddag in december
omstreeks 1965. Wat brengt ons daar? Spreeuwenshow!!!
Langs de spoorlijn ligt een groot nat rietveld. Hier komen
elke avond duizenden spreeuwen bij elkaar om te overnach-
ten. Voorafgaand aan de nachtrust geven de spreeuwen
een vliegshow van jewelste. Ademloos staan wij te kijken
naar de steeds groter wordende wolk. Je ziet dat zich steeds
kleine groepjes spreeuwen aansluiten bij de wolk. Als een
enorme regenbui valt de wolk in het riet. Even later stijgen
ze met zijn allen weer omhoog. Als één groot dier golven
de spreeuwen door de lucht.
 
Net naast landgoed het Woudhuis, aan de noordwestkant,
liggen enkele natte weilanden. Te nat voor maïs of aardap-
pels. Ook te nat om eens in de vier jaar te ploegen en op-
nieuw in te zaaien met raaigras. Het gebied ligt in een
laagte. Een oud beekdal? Soms loopt er een haas en      
‘s avonds af en toe een ree. Een biezenwei zei mijn opa
vroeger.
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Naast het weiland, met nog enkele knoestige eiken aan de
rand, bestaat het landgoed het Woudhuis uit een elzen-
broekbos. Ik ben al dertig jaar beheerder maar ik ben nog
geen vijf keer in dat bosje geweest. Je kunt er enkel in na
strenge vorst over het ijs en de bevroren grond. Een mini--
Beekbergerwoudje.
 
Eind jaren negentig van de vorige eeuw begon de gemeen-
te Apeldoorn met de aanleg van de wijk Ossenveld. Door
ontwatering zou het rietveld langs het spoor droog vallen
en daarmee verloren gaan. Vroeger zou men zeggen: ‘nou
en?!’ Maar de tijden veranderen en er werd gezocht naar
een compensatiegebied en al snel, mede dankzij gemeen-
te-ecoloog Gert Jan Blankena, viel het oog op bovenge-
noemde natte weilanden. De aankoop van deze gronden
slaagde en door ruiling met een pachtboer en het aan de
pacht ontrekken van de naastgelegen 'spikkerwei'  is er een
stuk van zo’n vijf hectare beschikbaar voor herinrichting,
om te vormen naar natuur.
 
Er werden plannen en berekeningen gemaakt. Het resul-
taat: drie poelen van verschillende diepte. De bovengrond
is over de hele oppervlakte afgegraven. Hier wat vlakker,
daar wat meer geaccidenteerd. De oude knoestige eiken
bleven uiteraard. Tijdens het werk kwamen we op de ene
plek vette klei en op de andere plek grove grind tegen. Vele
weken was het een komen en gaan van vrachtwagens om
de grond af te voeren. Een wethouder plantte als openings-
handeling de eerste rietpol. Vanaf nu mag de natuur hier
grotendeels zijn gang gaan. Echter, om te voorkomen dat
het hele gebied uit bos zal gaan bestaan, maaien we
jaarlijks een aantal hectare en wordt het maaisel afgevoerd.
Al na twee jaar zien we tientallen orchideeën verschijnen
en ook de eerste parnassia’s melden zich. Op de iets dro-
gere delen ziet de bodem rood van de zonnedauw.
 
Gevlekte orchis, rietorchis, kleine zonnedauw, klokjesgen-
tiaan, parnassia, blonde zegge, bevertjes, draadgentiaan,
heidekartelblad, wijdbloeiende rus, teer vederkruid, geel-
hartje, vlottende bies, stekelbrem, moeraswolfsklauw,
blauwe knoop en bosdroogbloem komen hier voor, lees ik
een inventarisatie uit 2008.
 
Ik zou nog een heleboel vlindertjes, libellen, amfibieën en
vogels kunnen opnoemen. (recent zag ik een geoorde fuut
en een dodaarsje samen duiken) Als ‘bosman’ ken ik ze
helaas ook lang niet allemaal. De vrijwilligers van de
Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe plaatsten een    
ooievaarsnest. Er zit af en toe een ooievaar. Nu nog hopen
dat er een broedend paar neerstrijkt!
Ga maar eens kijken op een mooie avond eind mei bij Het
Schol als de orchideeën bloeien en je weet niet wat je ziet.
 

Parnassia met zonnedauw
foto: Henk Bonekamp

Zonnedauw
foto: Henk Bonekamp

Parnassia
foto: Jolanda Denekamp
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Vertederd kijkt een moeder in de kinderwagen naar haar
pasgeboren kind. Vader schuift zijn zoontje naar voren bij
de kleurwedstrijd. Trots vertelt oma over de vorderingen
van haar kleindochter op school tegen een buurvrouw. De
tijd dat de dominee of pastoor vraagt waar de eerste bore-
ling blijft, ligt achter ons, maar veel in onze wereld draait
om kinderen. De tijdstippen van afspraken worden afge-
stemd op de stellen met kinderen, uitjes van bevriende
echtparen gaan naar pretparken.

Zo vertelde mijn moeder me als kind het afschrikwekkende
verhaal over de baby ´Lindbergh´ die op klaarlichte dag uit
zijn ouderlijk huis – zijn vader was de bekende vliegenier
Lindbergh - was ontvoerd. Vreselijk als je dat overkwam.
En in de laagste klas van mijn basisschool zat een meisje
in mijn klas dat geadopteerd was, en een klas hoger een
andere leerling die tijdelijk in een gastgezin verbleef. Tot
die tijd had ik nooit stil gestaan bij het feit dat kinderen ook
niet bij hun biologische ouders konden wonen.

Tijdens de voorbereiding van mijn inzet als ´standbyer´ bij
de natuurgidsenopleiding kwamen deze herinneringen
plotseling weer boven toen we het hadden over de insecten
en hun nageslacht en de verzorging daarvan. De koekoeks-
hommel, je voelt hem al aankomen, legt zijn eieren in het
nest van een andere bij die vervolgens haar kroost groot

Verzorging kroost
Jolanda Denekamp

Sluipwesp met rups
foto: Flickr
brengt. Of de sluipwesp. Dit insect legt haar eieren in bij-
voorbeeld een vlinderrups zodat haar ‘jong’ (larve) voorzien
is van voedsel op het moment dat deze het levenslicht ziet.
En die rups van de vlinder? Tja, die heeft pech gehad.

Het is het verschil tussen eten/gegeten worden, zorgen dat
je nageslacht overleeft en daarmee je soort of niet. Het
kroost in de insectenwereld moet zich in de meeste geval-
len na de ‘geboorte’, verder maar zien te redden. Hard,
maar waar. En heel anders dan de zorgzame mensenwe-
reld waar de familieband heel belangrijk is en het woord
verzorging een heel andere betekenis en invulling heeft.

Ik hoefde maar te roepen en de eendjes volgden me op de
voet.
‘ Leuk dat je ze afleidt, maar wat denk je dat ze straks gaan
doen?’ vroeg Nolly Hart, mijn collega IVN-gids, die dit alle-
maal vanaf een bankje gadesloeg. ‘Die snoeren weten ze
zo weer te vinden.’ Eenden schijnen niet van die snoeren
te eten, maar ertussen zit van alles en ze trekken ze wel
kapot. Niet voor niets produceren padden meters snoer.

‘Ik dacht, dat haalt ze nooit met drie mannen op haar rug.
Dus heb ik ze allemaal in een plastic zak gedaan en ze hier
vlakbij het ven neergezet.’ De jonge vrouw keek me vragend
aan. ‘Heb ik dat verkeerd gedaan?’ Ik zag het al voor me
zo’n stapeltje padden in een plastic zak en vertelde haar
maar niet dat vrouwtjespadden dit al eeuwen overleefden.
Ze liep met haar fotostel bij het Salamandergat vlakbij
Ugchelen. ‘Gisteren zag ik nog allemaal padden op het pad
en hoorde je ze knorren in het water. Nu zie ik er geen een
meer en hoor ik ze ook amper.’ We zagen wel bewegingen
in het water. Altijd leuk als je zo’n enthousiast iemand
ontmoet, met hart voor de natuur.
‘Ik zag in het water allemaal eitjes achter elkaar, is dat nu
dril?’ informeerde de fotografe en zo vertelden wij haar over
het verschil tussen kikkerdril en de paddensnoeren. Even
later wenkte ze vanaf de oever aan de overkant. ‘Hier zijn
van die snoeren.’ Gewapend met fototoestel ging ik naar
haar toe. Toen we beiden wilde fotograferen landde er met
veel geplons twee wilde eenden tussen de paddensnoeren.
Ze waren er van overtuigd dat we iets lekkers voor ze
hadden. Ze begonnen gelijk aan die snoeren te lebberen
en te trekken. We keken elkaar wat beteuterd aan. Dat was
niet onze bedoeling. ‘Ik heb nog een sultana’ riep ik en
snelde naar mijn rugzak.

Eendjes voeren
Yvonne Zwikker

Lente 2011
foto: Yvonne Zwikker

Ingezonden
Deze rubriek is van en voor de leden/donateurs.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in deze rubriek opgenomen artikelen.
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Steenuil
foto: Yvonne Zwikker

Steenuilen ringen
Yvonne Zwikker
Wie wil hem niet in zijn tuin hebben: de steenuil met zijn
felle gele ogen en platte koppie. Het is de kleinste onder de
uilen in ons land, net een mannenhand vullend. Hans
Vlottes heeft ieder jaar wel jonge steenuilen in zijn hand,
maar dan om ze te ringen.
Als lid van de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe verzorgden ze
met vier man 80 nestkasten. Dat begon rond 1980 naar
aanleiding van een ruilverkaveling. Veel nestkasten die ze
in de omgeving van Terwolde plaatsten, werden het eerste
jaar gelijk al succesvol bewoond. Dat werkte stimulerend.

Ringen
Nu bezoekt Hans met Dirk Kamphuis jaarlijks nog ongeveer
55 kasten op persoonlijke titel. Half mei is het weer zo ver,
dan gaan de ringen in zijn tas. Zijn werkgebied ligt ten
oosten van Apeldoorn. Soms komt hij op een erf waar de
familie al jaren graag getuige is van het ringen. Het aantal
geschikte plekken voor kasten neemt af. Bedrijven verdwij-
nen, tuinen gaan op de schop en bomen gaan om. Het
aantal jonge steenuilen verschilt niet alleen per jaar behoor-
lijk, maar ook per nestkast. Ook had hij ooit een aantal jaren
een kast met twee volwassen vrouwtjes, vermoedelijk door
gebrek aan mannetjes in de omgeving. Als een nestkast
niet bewoond is, is mogelijk dicht in de buurt een nestkast
opgehangen, waar de uil nu gebruik van maakt.

Alle ringgegevens worden doorgegeven aan het Vogeltrek-
station (www.vogeltrekstation.nl).Door de jaren heen, heeft
de vogelliefhebber ongeveer 3000 jonge steenuilen van een
ring voorzien. Hier zijn 580 ringmeldingen uit voortgeko-
men, waarvan 375 steenuilen als ´dood´ opgegeven. De
voornaamste doodsoorzaak is het verkeer met 30% van de
terugmeldingen. Daarnaast worden bij het schoonmaken

van de nestkasten in de winter vaak volwassen steenuilen
aangetroffen.
Daarvan is een deel geringd als jong in de nestkasten die
door Hans gecontroleerd worden, namelijk 210 stuks ofwel
7% van alle geringde nestjongen.

Rommelig
In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw veroorzaakte het
gebruik van het gif DDT sterfte onder uilen. Hans: ‘’Nu
verandert zijn leefgebied drastisch door onder andere
ruilverkaveling, stadsuitbreidingen, wegenaanleg en te
nette erven en tuinen. De steenuil houdt van een kleinscha-
lig rommelig gebied.’’ In het rivierengebied zijn wel genoeg
knotwilgen, maar eist vervuild slib zijn tol. Als er schaarste
is aan muizen gaat dit uiltje over op regenwormen en die
zitten daar vol met cadmium, chroom en nikkel. De zware
metalen veroorzaken verminderde vruchtbaarheid.
Landelijk gezien gaat het slecht met de steenuil, maar op
de Oost-Veluwe valt dat relatief mee. Tot ver in de twintig-
ste eeuw broedden enkele tienduizenden paartjes steenuil
in ons land. Momenteel zijn dat er nog ongeveer 5500 tot
6500 in Nederland. Die achteruitgang bracht de steenuil op
de Rode Lijst. Steenuilen hebben kleine territoria waar ze
naar wormen, grote insecten en muizen zoeken. Die leef-
gebieden zijn vermoedelijk in het oosten van het land nog
het minst aangetast. Verzamelen van kennis over zijn
leefwijze en leefgebied zijn belangrijk, zodat maatregelen
getroffen kunnen worden. Het ringen van de vogels is één
instrument om meer kennis te vergaren. Met het plaatsen
van nestkasten kan de mens de steenuil daadwerkelijk
helpen.

Wie meer wil weten:
www.stone.nl een platform voor allen die de bescherming
van de steenuil ter harte gaat.
www.vogelbescherming.nl
www.steenuil.nl

 

Uilskuiken
foto: Yvonne Zwikker
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Kikkerdril en salamandereitjes
Jochem Oostendorp

Het is weer voorjaar, de tijd van vernieuwing en voor veel
dieren ook de tijd van voortplanting. De voortplanting van
amfibieën is hier een sprekend voorbeeld van. Deze
voortplanting begint zodra de eerste tekenen van het vertrek
van de winter zich voordoen, de temperatuur boven de      
7°C komt en er hoge luchtvochtigheid is. Overal komen de
padden vandaan op zoek naar poelen en vijvers.
Ook de salamanders en kikkers maken zich op voor de
voortplanting. Sommige salamanders zijn al in februari naar
hun voortplantingswater getrokken, terwijl een deel van de
bruine kikkers in het voortplantingswater overwinterd heeft.
Voor al deze dieren geldt dat zij van het water afhankelijk
zijn voor hun voortplanting.

Maar er zijn ook grote verschillen.
Waar paddenmannetjes elk vrouwtje dat zich in de buurt
begeeft vastgrijpen, is het bij de salamanders het vrouwtje
die de touwtjes in handen heeft. Het is aan het salaman-
dermannetje om haar te verleiden. Dit doet hij met zijn
paarkleed, een mooie kam over zijn rug en staart en felle
kleuren op de buik en staart.
En een baltsritueel, afhankelijk van de soort, dat bestaat uit
het zwaaien met de staart en het bollen van de rug. Voor
de kikkers bestaat het lokken van een vrouwtje uit kwaken
en je rivalen uit de buurt houden.
Bij de padden en kikkers vindt de bevruchting plaats bij het
afzetten van de eieren. De padden hangen hun padden-
snoeren om waterplanten (2000 tot 6000 eitjes bij de ge-

Watersalamander
foto: Jochem Oostendorp

Salamanderei
foto: Jochem Oostendorp

wone pad), de kikkers in eiklompen (1000 tot 2500 eitjes bij
bruine kikker). Bij salamanders wordt een sperma pakketje
door het vrouwtje opgenomen. Het vrouwtje zet na de be-
vruchting elk eitje zorgvuldig af tussen een door haar om-
gevouwen blaadje van een waterplant. Omdat ze hierdoor
de kans op overleven van haar kroost vergroot, hoeft zij
minder eitjes af te zetten (100 tot 400 eitjes voor de kleine
watersalamander). Uit al deze verschillende eitjes komen
dan een kikkervisje, paddenvisje of salamanderlarfje. Dat
groeit uiteindelijk uit tot een volwassen kikker, pad of sala-
mander, ook al is het in eerste instantie een miniatuur uit-
voering.

Paddensnoer foto: Jochem Oostendorp
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Stage bij Hart voor Natuur manifestatie
Kris van Opstal

Als aspirant IVN-gids was mij gevraagd mijn steentje bij te
dragen aan de Hart voor Natuur manifestatie bij Radio
Kootwijk op zaterdag 19 februari door het bemensen van
de IVN-stand. Dit als onderdeel van mijn stage bij de
werkgroep IVN-eXtra.
Samen met Jan van Vulpen, Hans Eygenraam en donateur
Arnold Hirsch stond ik achter de IVN-tafel die goed gevuld
was met allerlei folders en intekenlijsten voor cursussen.
Interessant voor mij om te zien wat voor drukwerk er alle-
maal beschikbaar is en dat het merendeel ook nog eens
gratis wordt uitgedeeld!

Radio Kootwijk
foto: Monic Breed

foto: Hans Eygenraam

Eerst ging ik echter met Yvonne Zwikker en Arnold een
bewegwijzerde wandeling van 2 km rondom het zendge-
bouw van Radio Kootwijk uitzetten door het in de grond
slaan van informatiebordjes en routepijlen. Ik was onder de
indruk van dit ingenieuze ‘bouwpakket-op-wielen’ dat
Yvonne hiervoor in elkaar heeft geknutseld. Super handig,
ook op ruig terrein en zelfs bij windkracht zes goed om mee
te werken!

Net als op de eerste Hart voor Natuur manifestatie op 2
januari was het deze zaterdag zonnig maar koud, winderig
en winters. De opkomst was dan ook niet groot en bestond
vooral uit publiek uit eigen politieke of groene gelederen.
Of uit publiek dat uit nieuwsgierigheid voor het gebouw
langskwam.

foto: Hans Eijgenraam

Kosten nog energie was gespaard om een boeiend en
gevarieerd programma neer te zetten. De vele stands in het
zendgebouw waren afwisselend van inhoud; naast veel
politieke kleuren, waren er ook heerlijke ‘proevedingetjes’,
jachthoornblazers,… en natuurlijk het debat tussen lijsttrek-
kers van politieke partijen en natuurorganisaties.
Hoewel we niet veel folders en brochures konden ‘slijten’ -
iedereen had ze al – was er wel belangstelling voor de
Groencursus. Toch bleek direct intekenen voor velen een
brug te ver. Hopelijk hebben deze mensen dat later alsnog
gedaan.

Het uitzetten van de wandeling vond ik zeer leerzaam zowel
in aanpak als qua geschiedkundige informatie over Radio
Kootwijk. Ook het gebouw zelf en vooral dan de unieke kans
om het van binnen te bezichtigen maakte indruk. De
IVN-stand zag er prima uit, het gezelschap was aangenaam
en ik zag nog enkele bekenden - geloof dat ik toch al een
beetje ‘groen’ aan het worden ben. Voor mij was het in alle
opzichten dus een geslaagde dag. Ik hoop van harte dat
de manifestatie de harten van bezoekers en policit’s heeft
kunnen verwarmen met en voor al dat mooie van de natuur.

Groenvoer 9
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Ingezonden
Deze rubriek is van en voor de leden/donateurs.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in deze rubriek opgenomen artikelen.

Je zult de eigenaresse zijn van een prachtig landgoed op
de grens van Twello en Teuge en vervolgens inzien dat
ditzelfde landgoed bedreigd wordt door een aan te leggen
rondweg om het dorp Twello.
In haar strijd tegen de plannen voor de rondweg vroeg de
eigenaresse van landgoed Het Hartelaar vorig jaar aan het
IVN om een inventarisatie te maken van alle natuurwaarden
op het landgoed.
Het zou niet voor het eerst zijn dat een zeldzaam plantje of
diertje de aanleg van een nieuw stukje Nederland tegen-
houdt.
 
En dus togen vanaf voorjaar 2010 drie groepen enthousi-
aste IVN-ers en KNNV-ers het veld in om alle soorten in
beeld te brengen. Er werd geinventariseerd op planten,
vogels, insecten en amfibieën.
Patty Schoneveld, Klaas Timmer, en Diny Kok hebben het
vogelleven op Het Hartelaar in beeld gebracht. Totaal
kwamen deze vroege vogels op 48 soorten waarvan de
meesten ook broeden op het landgoed.

Koos Middelkamp, Nina de Vries en een enkele keer Diny
Kok inventariseerden de insecten en amfibieën. De ontdek-
king van de kamsalamander op het landgoed maakte ie-
dereen enthousiast.
Voor de planten waren Jan Engelen, Marchien van Looij,
Hilly Schäffer, Niko Visser, Diny Kok en Monique van de
Waarsenburg in het veld. Gezamenlijk kwamen zij tot
welgeteld 245 soorten!
Marchien van Looy en Monique van de Waarsenburg
zorgden voor de coördinatie en de terugkoppeling van alle
resultaten naar de eigenaresse van het landgoed.
De eigenaresse op haar beurt was vol lof over de enthou-
siaste medewerking van alle inventariseerders en het na-
komen van alle afspraken. En hoewel geen echt spectacu-
laire ontdekkingen zijn gedaan, was zij zeer te spreken over
de gedegen rapportage.
 
En de rondweg? Die zal er best wel komen, maar laten onze
plannenmakers alstublieft met een ander tracé voor de dag
komen.
 

Inventarisatie van landgoed Het
Hartelaer
André Kruitbosch
 

Kamsalamander vrouw en man (met kam) foto: Nina de Vries
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De boer en de wandelaar
Willem Kuijpers
De zon schijnt op mijn bol en er waait een zacht voorjaars-
briesje over het landschap. Ik ben weer eens in het toekom-
stig parkgebied Zuidbroek en sta hier al een tijdje een boer
gade te slaan die aan het ploegen is. Voor na voor legt hij
keurig in lange rijen naast elkaar. Vakmanschap! Dit is
slechts een fractie van mijn waarneming.
 
De boer stapt namelijk regelmatig van zijn trekker en loopt
dan met een bamboestokje enige meters voor de tractor
uit. Hij plaatst het stokje zo, dat hij met zijn trekker er keurig
omheen kan ploegen. Dat proces herhaalt zich op dit veld
zeker een keer of vijftien. Ik heb de tijd en wacht tot de boer
klaar is en zijn tractor vlakbij mij op de handrem zet. Met
een glimlach op zijn gezicht komt hij uit de stuurcabine en
loopt op mij toe. Legt dan uit dat hij de kievitsnesten nu
markeert, omdat hier nog deze week gerst zal worden in-
gezaaid. Dat is geweldig! Iemand die direct voor zijn be-
staan van de natuur afhankelijk is en er dan zo respectvol
mee omgaat.
 
De man neemt de tijd en samen lopen we naar een aantal
nesten buiten het geploegde deel waar iemand anders ook
stokken heeft geplaatst. Ze kennen elkaar want hij haalt nu
een notitieblokje uit zijn borstzak en wijst naar een naam
op het papier. Terwijl hij het bloknootje opbergt, spreekt hij
gepassioneerd over het gebied dat hij al ruim 40 jaar be-
werkt. “Vroeger liep hier de kwartel” en met een armzwaai
geeft hij globaal het gebied aan waar hij de vogels in het
verleden had waargenomen.

 We nemen korte tijd later afscheid en ik realiseer me ineens
dat er minstens evenzoveel nesten van weidevogels in het
resterende, nog braakliggende, parkgebied moeten liggen.
Dat moet wel want ik zie hier de laatste twee weken naast
kieviten ook tureluurs, scholeksters, meerkoeten enz. Ook
de kleine plevier is weer terug. De zilverreigers en de drie
koppels wilde zwanen hebben het hier niet lang uitgehou-
den en zijn met de noorderzon vertrokken.
Wat verderop zie ik een wandelaar met zijn hond. Ze ge-
nieten van de “vrije” ruimte die nog wacht op verdere inrich-
ting. De hond verstoort hier in deze Ecologische Verbin-
dingszone duidelijk het broeden van de talrijk aanwezige
weidevogels. Maar baas en hond zien dit gebied als
braakliggend en in afwachting van verdere inrichting is het
een kwestie van genieten zolang het nog kan.
 
De andere dag ben ik weer terug en zie de boer zaaien.
Ook nu zie ik hem weer keurig met zijn trekker om de
nesten heen manoeuvreren. Als hij nu uitstapt zie ik hem
achter de trekker een ei terugleggen dat door de trilling uit
het nest moet zijn weggerold. Kieviten bouwen niet zulke
mooie, en zeker geen degelijke nesten. Het is vaak niet
meer dan een handje droog gras met een kuiltje waar vier
prachtige eieren in liggen. De boer neemt het bamboestok-
je uit de grond en gaat verder met zaaien. Alles bij elkaar
opgeteld is hier de afgelopen twee dagen toch sprake van
enkele opmerkelijke waarnemingen.

Ingezonden
Deze rubriek is van en voor de leden/donateurs.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in deze rubriek opgenomen artikelen.

Kievitsnest foto: Willem Kuijpers
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Het IVN-Consulentschap in Arnhem is er voor de achttien
Gelderse IVN-afdelingen die bij elkaar ongeveer 2000 leden
tellen. De Apeldoornse Monic Breed, ook actief binnen IVN
Apeldoorn, is een van de acht beroepskrachten en heeft
´IVN-vrijwilligers´ in haar portefeuille. Landelijk zijn er net
zoveel Consulentschappen als er provincies zijn.
 
Het Consulentschap ondersteunt de IVN-afdelingen door
het promoten van deskundigheidsbevordering via bijvoor-
beeld www.ivn.nl/gelderland, www.natuurwerk.nl/gelder-
land en mailings en nieuwsbrieven. De ideeën voor onder-
werpen van workshops en themabijeenkomsten, komen
onder andere van de provincie, de landelijke Vereniging
IVN en van de afdelingen. Leesbaar landschap is een
voorbeeld van een succesvolle workshop in provinciaal
verband, evenals de klimaatlezing in Apeldoorn georgani-
seerd door het Consulentschap eind vorig jaar. Deze lezing
met Arnold van Vliet van de Natuurkalender als gastspreker,
was zelfs toegankelijk voor alle afdelingen van Gelderland,
Utrecht, Flevoland en Overijssel.
Met het oog op de wens om het IVN meer zichtbaar te
maken, staan PR en communicatie regelmatig op de
agenda. 'Zichtbaarheid van het IVN begint lokaal: via
persberichten en de website: laat zien wat je doet. 1 oktober
is er een workshop over.’

Daarnaast wordt gezocht naar manieren om jeugd en jon-
geren te bereiken en regelmatig worden er enquêtes ge-
houden waarin de afdelingen en het districtsbestuur wen-
sen kenbaar kunnen maken. ‘Tevens stimuleert het Con-
sulentschap het opzetten van een nascholing of publieks-
cursus samen met meerdere afdelingen, omdat het afde-
lingen veel kan opleveren.'

IVN-Consulentschap Gelderland
Het consulentschap betrekt de doelgroepen bij elkaars
wensen en mogelijkheden en van die van de provincie
Gelderland.

IVN-Consulentschap Gelderland: wat en voor wie 
Yvonne Zwikker

Verbinden
‘Je zou het Consulentschap kunnen zien als verbindende
factor voor wensen en mogelijkheden van afdelingen, een
organisatie die de weg weet waar wat te vinden’, aldus
Monic. In de IVN-nieuwsbrief Gelderland lees je wat er
speelt in NME-Gelderland, en waar je afdeling op kunt in-
spelen.

Naast de IVN-afdelingen ondersteunt het IVN-Consulent-
schap ook de vrijwilligers van zo’n 200 Gelderse natuur- en
milieugerichte organisaties via onder meer de website na-
tuurwerk.nl. De andere doelgroepen of netwerken die het
IVN-Consulentschap ondersteunt zijn: het Nationaal Park,
de bezoekerscentra en natuurgerichte recreatie, en natuur-
en milieueducatie centra & scholen, zowel primair als
voortgezet.
 
Financiering
Gelden om al deze netwerken te ondersteunen en ontwik-
kelen komen uit diverse hoeken zoals de Provincie, projec-
ten en fondsen. De continuïteit van deze financiering is een
punt van zorg en vraagt een grote investering aan tijd.

Tweede Repair Café Apeldoorn
Yvonne Zwikker

Op zaterdag 14 mei houdt TransitionTown Apeldoorn een
tweede RepairCafé bij Foenix, de Kringloopwinkel aan de
Koningslijn 30/32 van 11.00 uur tot 15.00 uur. Het eerste
RepairCafé op 6 maart van dit jaar was een groot succes.
Meer dan tachtig Apeldoorners kwamen met kapotte fiet-
sen, kleine elektrische apparaten en verstelwerk om te leren
repareren. Tussendoor is gezocht naar meer mensen met
handige handen en vooral kennis van elektronica.

De organisatie ligt ondermeer bij Bob van Dongen van
TransitionTown Apeldoorn, een oud IVN-collega. Transiti-
onTowns is vanuit Engeland overgewaaid en heeft inmid-
dels al twintig lokale afdelingen in Nederland; de afdeling
Apeldoorn bestaat anderhalf jaar. TransitionTowns werken
aan een duurzame samenleving op een praktische manier,
door bijvoorbeeld burgers aan te zetten meer voedsel zelf
te verbouwen en vaker de fiets of het openbaar vervoer te
nemen. Dat we met z’n allen te veel weggooien wat eigen-
lijk nog gerepareerd kan worden, is ook een aandachtspunt
van TransitionTowns. Vandaar dat zij het RepairCafé in

Apeldoorn van de grond tillen. De hoeveelheid grondstoffen
en energie die nodig is om nieuwe producten te maken
wordt zo beperkt, evenals de CO²-uitstoot. Want bij het
fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van
oude – komt CO² vrij.

Helaas zit dit repareren bij veel mensen niet meer in het
systeem. Reparatiekennis verdwijnt zienderogen. In het
RepairCafé zijn gereedschap en materialen aanwezig om
zo veel mogelijk samen de reparatie uit te voeren, zodat de
kennis en vaardigheid overgedragen kunnen worden. Het
RepairCafé wil bijdragen aan een mentaliteitsverandering.
Die is noodzakelijk om breed draagvlak te creëren voor een
duurzame samenleving. Maar bovenal wil het RepairCafé
laten zien dat repareren leuk kan zijn, zeker met buurtge-
noten en bovendien vaak gemakkelijker dan je denkt.

Voor wie meer wil weten: apeldoorn.transitiontowns.nl en
www.repaircafe.nl
 

Voor jou getipt
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Van het Bestuur
 
Activiteitenfolder 
We zijn al lange tijd op zoek naar iemand die de activitei-
tenfolder, ook technisch, kan en wil opmaken. Dat is nog
steeds niet gelukt. Daarom is in de coördinatorenvergade-
ring besloten om geen activiteitenfolder meer te laten
drukken.
Dat heeft ook als voordeel dat we nu flexibeler het program-
ma kunnen vaststellen en bijvoorbeeld op een iets later
moment nog wijzigingen kunnen aanbrengen.
De activiteiten worden in Groenvoer en op de website ge-
publiceerd. Er wordt nog onderzocht of we een eenvoudiger
activiteitenfolder met bijvoorbeeld een programma voor drie
maanden kunnen realiseren.
Vooralsnog zal de halfjaarlijkse activiteitenfolder wel wor-
den opgemaakt en alleen beschikbaar komen als download
op de website.
 
Enquête onder gidsen
In de komende maanden wordt een enquête gehouden
onder de IVN leden. Daarbij kan iedereen aangeven op
welke manier hij/zij bij de afdeling actief wil zijn en of hij/zij
nog wil gidsen en bij welke soort excursies (bijvoorbeeld op
de zondag, door de week, bij jeugdactiviteiten en fietsen).
Nadat de resultaten van de enquête bekend zijn, nodigen
we alle excursieorganisatoren en gidsen uit om mee te
denken met het programma voor 2012. Het was de opzet
om dit nog voor de zomervakantie te doen, maar dat wordt
waarschijnlijk augustus/september.
 
De IVN Nieuwsbrief
We ontvangen regelmatig complimenten over de maande-
lijkse digitale nieuwsbrief, ook van buiten de afdeling. Elke
eerste week van de maand verschijnt er een nieuwsbrief,
met aardige tips en weetjes, het IVN programma, oproepen
en vacatures en nog veel meer.
Ontvang je de nieuwsbrief nog niet, maar wil je dat wel, mail
dan naar info@ivn-apeldoorn.nl
Bijdragen voor de inhoud van de nieuwsbrief kun je sturen
naar nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl

 
Vacatures
Op de website (zie menu organisatie) en in de IVN Nieuws-
brief worden regelmatig vacatures gepubliceerd. In veel
gevallen leidt zo’n oproep tot resultaat. We proberen het nu
ook eens via Groenvoer.

Bestuurslid/secretaris. 
Jan van Vulpen heeft in het voorjaar 2012 zijn twee bestuur-
stermijnen erop zitten. We zoeken nu al iemand die zijn taak
wil overnemen. Er is dan nog voldoende tijd om je in te
werken. Het leukste van deze functie is dat je zicht krijgt op
alles wat er in de afdeling gebeurt en je veel contacten
daarbuiten opbouwt.
Reken op ongeveer een tijdsinvestering van één dagdeel
per week.
Meer informatie bij Jan van Vulpen: (055) 533 83 37 of
secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Coördinator Wandelingen
Deze vacature staat al een tijd open. Arjan Aardoom heeft
de functie ad interim gedaan, maar deze periode is nu af-
gesloten.
Belangrijkste werk in deze functie is het afstemmen van het
excursieprogramma met de verschillende teams van orga-
nisatoren. Het is niet nodig dat je bij elke wandeling aan-
wezig bent. Het gaat vooral om het coördineren van de
activiteiten door de teams en het vaststellen van het pro-
gramma m.b.t. wandelingen. Een leuke functie waarin je
veel creativiteit kwijt kunt. De tijdsinvestering is erg afhan-
kelijk van je eigen wensen. Reken ongeveer op twee dag-
delen per maand.

Meer vacatures:
- Medewerk(st)ers voor de werkgroep PR voor redactie en
opmaak van Groenvoer, redactieleden voor website(s) en
(eventueel) nieuwe media.

Uit de IVN nieuwsbrief
Mei
Mei, de bloeimaand, is genoemd naar de godin Maia,
wat oorspronkelijk 'moeder' betekende.
Deze godin werd vereerd opdat zij de natuur zou laten
groeien. Mei voelt als een maand met aangenaam weer:
warm, maar niet heet, dagen die langer en langer worden
en een groeiende en bloeiende natuur.
Andere bronnen zeggen dat mei komt van ‘Majus’ (een
god van wasdom), verwant aan ‘Mactus’ of ‘Magnus’ wat
betekent: groots, heerlijk. In bijna alle volkskalenders en
poëzie wordt niets dan goeds over de meimaand ge-
schreven. Zij wordt voorgesteld als een van de mooiste
maanden van het jaar.
In de 16de eeuw werd mei afgebeeld als de maand
waarin iedereen eropuit trok, te voet, per boot of op een
paard: een soort middeleeuws IVN dus.
 

Mei:bloeimaand
foto: Flickr  
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Gelderse IVN-dag in Wenumse Watermolen
Monic Breed

zorgen voor de inzet van creativiteit van de werkgroepleden:
ze fotograferen vooral natuur die de mensen uit de eigen
omgeving aanspreekt.
IVN Apeldoorn liet middels de frequentie van downloaden
van de Ommetjes zien, dat een andere doelgroep kan
worden bereikt via de website. Ook veel reacties van an-
deren (bejaardenhuis, woningbouwcorporatie, bedrijven,
wijkraad) laten zien dat zo’n middel als ommetjes andere
doelgroepen met een vraag laten komen.
IVN Oostveluwezoom gaf door ziekte helaas geen presen-
tatie, maar Karin Otermann kon een aantal geïnteresseer-
den vertellen over de QR-code die in de heemtuin van de
afdeling Oostveluwezoom wordt ingezet.
IVN Projectgroep Communicatie gaf aan dat uit de inven-
tarisatie van wensen en ideeën vanuit de afdelingen blijkt,
dat men vindt dat het IVN zichtbaarder moet worden. De
afdelingen zijn daar natuurlijk op lokaal niveau heel sterk
in: laten zien wat je doet als IVN middels persberichten,
folders en zeker ook de website. Een enquête om een top
vijf te kunnen samenstellen werd goed ingevuld.
1 oktober is er een workshop over websites: vorm, inhoud
en techniek.
Hans Hogenbirk tenslotte gaf nog een demonstratie van
MijnIVN waarin steeds meer informatie voor en door IVN’ers
komt te staan. Ook foto’s uit de beeldbank mogen in afde-
lingsbladen worden gebruikt. Een ultiem middel om uit te
wisselen: draaiboeken van cursussen, afspraken over be-
geleiding van vrijwilligers, achtergrondinformatie over cur-
sussen, excursies en noem maar op. De materialen hoeven
geen perfecte materialen te zijn, halffabrikaten zijn ook
prima: een andere IVN’er maakt er toch een eigen verhaal
van.
 
Het programma zat goed in elkaar en de organisatoren van
IVN Apeldoorn zorgden, dankzij een goede voorbereiding
en hard werken gedurende de hele dag, dat alles moeite-
loos in elkaar overliep. Een mooi project van IVN-eXtra: met
een kop, een midden en een eind, een projectleider en een
aantal projectmedewerkers met allemaal hun eigen activi-
teiten (voorbereiding en uitvoer). Leuk om een tijdje met
andere IVN’ers samen te werken dan je gewend bent en
een activiteit neer te zetten. Super!
 

Op een prachtige locatie in het werkgebied van IVN Apel-
doorn vond de Gelderse IVN-dag plaats. Een dag bedoeld
als verantwoording van het beleid van het Districtsbestuur
Gelderland in de Algemene Ledenvergadering én als pre-
sentatie van de Gelderse IVN-afdelingen ter inspiratie en
uitwisseling. Dit jaar was het aan IVN-Apeldoorn om de dag
te organiseren.

Uit het openingswoord van de voorzitter bleek het enthou-
siasme voor de vele activiteiten die IVN-Apeldoorn jaarlijks
neerzet door zo’n 150 leden. Niet alleen besteedde hij
aandacht aan de vele zichtbare activiteiten als excursies te
voet en te fiets, landschapsonderhoud, cursussen, activi-
teiten voor jeugd en ouderen, monitoring, maar ook aan de
vele onzichtbare activiteiten als bestuur, communicatie via
website en persberichten en (route)gidsen of een fenomeen
als ‘Ommetjes’, die een andere doelgroep aanspreken dan
voor de begeleide activiteiten.

In de lunch liet wethouder Natuur en Milieu van Apeldoorn
Olaf Prinsen zich uit over het goede en vele werk waarvoor
vrijwilligers zich inzetten, werk dat - zeker in het licht van
de bezuinigingen waarmee in ieder geval de gemeente
Apeldoorn te kampen heeft - nog meer dan noodzakelijk
blijkt door vrijwilligers te worden opgepakt.
Na verschillende activiteiten (algemene ledenvergadering,
filmpjes over beken en sprengen, bezoek bij de molenaar,
bezoek aan werkgroep Natuur in de zorg, een wandeling
onder begeleiding van een natuurgids en een (onbegeleid)
ommetje rondom de wijert van de molen) en de lunch was
er ruimte om goede ideeën vanuit de afdelingen te presen-
teren.

IVN Arnhem vertelde over het werken met een jaarthema
(vlinders, in dit geval de familie Witjes) dat zowel in- als
extern veel mogelijkheden biedt. Intern betekent het vooral
een manier om het samenwerken te bevorderen tussen de
verschillende werkgroepen: de werkgroepen zijn tenslotte
allemaal onderdeel van één afdeling.
IVN Rijk van Nijmegen liet hun ontwikkeling zien in de
aanpak van activiteiten voor ouderen. De bekende Natuur-
koffer blijkt een inspiratiebron te zijn en de ervaringen

foto: Maria Pompe
 

Vlinder op zonne-energie
foto: Maria Pompe
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Prikbord
Mail uw oproepen en/of mededelingen naar groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Regiotaxi stopt voor wandelaars bij
bushalte
Goed nieuws voor wandelaars in de provincie Gelder-
land: sinds kort kunnen wandelaars in Gelderland de
regiotaxi minimaal één uur voor vertrek of aankomst
bestellen op de bushaltes: 0900-0276. Voorheen kon een
reservering alleen worden gedaan met vermelding van
huisnummer en straatnaam of postcode. Voor wande-
laars die in een onbekende omgeving onderweg zijn was
dat een onpraktische voorwaarde.
De provincie heeft de afgelopen maanden, na een ver-
zoek van Nivon Natuurvrienden, hard gewerkt aan het
samenvoegen van alle bushaltes met de bestaande
gegevens van huisadressen die bij de regiotaxicentrales
worden gebruikt. Nu dat geregeld is kunnen de centra-
listen de rit reserveren als de wandelaar weet op welke
bushalte zijn of haar wandeling eindigt. Vooral tijdens de
weekenden als de reguliere bussen weinig frequent rij-
den, is de regiotaxi een uitkomst.
Op zaterdag 19 februari heeft Gelders gedeputeerde
Annelies van der Kolk (CU) van Recreatie en Toerisme
in Leuvenum dit unieke feit luister bijgezet in een filmpje.
De film staat op YouTube.
Regiotaxi Gelderland rijdt elke dag van de week van
06.00 uur ’s ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts. De Regio-
taxi arriveert maximaal 15 minuten eerder of later dan
het afgesproken tijdstip op het ophaaladres. U deelt de
taxi mogelijk met andere passagiers. De wandelaar be-
taalt de busritprijs bij het instappen contant aan de
chauffeur. Regiotaxi Gelderland rijdt binnen de regio’s
Achterhoek, IJsselstreek, De Vallei, Rivierenland en
Noord Veluwe.
 

Groene maand
In september 2011 organiseert IVN Nederland voor de
12e keer de Groene Maand.
Groene Maand = Beleven!
Tijdens de Groene Maand staat natuurbeleving centraal.
Dit jaar is het motto ‘Uur Puur Natuur’
We roepen iedereen op om minstens één uur per week
de natuur te beleven.
Dit sluit goed aan op de missie van het IVN:’het IVN laat
je leren van de natuur en verrijkt je leven.
Het IVN laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot
milieubewust handelen.’
Zie de website www.GroeneMaand.nl
 

Gevraagd:
Medewerk(st)ers Natuur in de Zorg
De werkgroep Natuur in de Zorg zoekt IVN’ers die een
aantal keer per jaar activiteiten willen verzorgen voor
bewoners van zorgcentra. Je wordt (natuurlijk) goed in-
gewerkt en kunt vrijblijvend ook altijd een keer meedraai-
en.
Meld je daarvoor per mail bij jan.vdvelden@telfort.nl.
Inhoudelijke info is te verkrijgen bij Hans Eygenraam
(hans.eygenraam@gmail.com, 055 3552492) of Her-
man de Jongh (h.dejongh@chello.nl of 06 53949821).

Groenvoer vormgever
Groenvoer is dit jaar drie keer verschenen in het nieuwe
format. De taak om Groenvoer vorm te geven volgens
een vast format wordt nu opgevuld door Diny Kok. Maar
een grote wens blijft om dit werk met meerdere personen
te doen en te verdelen, zodat ‘het niet op één persoon
hangt’.
Wie wordt – net als Diny – enthousiast van het vormge-
ven en bewerken van foto’s?
En, als je het leuk vindt ook teksten te redigeren of te
schrijven, kan dat ook, maar dat is niet persé de opzet.
Neem contact op met Greet Bothe 055-3660302, mail
naar Groenvoer@ivn-apeldoorn.nl of naar Monic Breed.

Redactieleden voor Groenvoer
De redactie van Groenvoer vraagt IVN-leden die vier keer
per jaar mee willen brainstormen voor een interessante
inhoud van Groenvoer. De redactie vraagt mensen bin-
nen en buiten de IVN-afdeling om een artikel te schrijven,
schrijft soms zelf en redigeert de ontvangen teksten.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Greet Bothe,
055-3660302 of mail naar Groenvoer@ivn-apeldoorn.nl.
 

Ommetjes makers gevraagd
Van het IVN-eXtra project ‘Ommetjes’ zijn in 2010 zes
ommetjes gemaakt en op de website geplaatst. Ter ge-
legenheid van de Gelderse IVN-dag in Wenum is een
nieuw ommetje gemaakt, de zevende.
De ommetjes voorzien in een behoefte: vanaf september
2010 zijn ze ruim 2000 keer gedownload. Ommetjes in
een wijk, of in Beekbergen, Vaassen, Twello, Hoenderloo
of waar je ook woont, sluiten goed aan bij onze IVN-doel-
stelling: mensen betrekken bij hun eigen leefomgeving.
Vind je het leuk een ommetje te maken of je eigen favo-
riete ommetje op papier te zetten? Neem contact op met
Monic Breed, coördinatie van het IVN-eXtra project
Ommetjes, mbreed@hetnet.nl.
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Agenda publieksactiviteiten
maandag 8 juni Heemtuin Maten

 
aanvang 19.30 uur

maandag 13 juni Doorsteekwandeling
 

aanvang 9.30 uur

dinsdag 21 juni Fietsexcursie Apeldoorn 
Over paden en lanen

aanvang 19.30 uur

zaterdag 25 juni Heemtuin Maten 
Orchideeën

aanvang 10.00 uur

dinsdag 12 juli Zomeravondwandeling Ossenwaard 
Zomeren aan de IJssel

aanvang 19.30 uur

dinsdag 19 juli Zomeravondwandeling Motketel 
Heuvelachtig terrein

aanvang 19.30 uur

dinsdag 26 juli Zomeravondwandeling Ossenwaard 
Zomeren aan de IJssel

aanvang 19.30 uur

dinsdag 2 augustus Zomeravondwandeling Motketel 
Heuvelachtig terrein

aanvang 19.30 uur

vrijdag 26 augustus Excursie Berg en Bos 
Vleermuizen

aanvang zie 
website IVN-Apeldoorn

zaterdag 27 augustus Cursus- en vrije tijdsmarkt 
in het CODA

van 10.00 uur tot 16.00 uur

zondag 28 augustus Fietsexcursie 
Water op de heide

aanvang 10.00 uur

Agenda ledenactiviteiten
Geen ledenactiviteiten
 
 
www.ivn-apeldoorn.nl voor de uitgebreide agenda, folder en verdere informatie
www.knnv.nl/apeldoorn voor de knnv-agenda en verdere informatie


