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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
Vormgeving:  Diny Kok
Contact redactie: telefoon: 055 366 03 02
e-mail: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
De uiterste inzenddatum kopij voor het winternummer:
20 oktober  2011

De herfst komt eraan. Er zijn veel vruchten en zaden.
Om zich voor te bereiden op de winter leggen eekhoorns,
gaaien, mollen etc. een wintervoorraad aan.
In deze uitgave wordt het ‘hamsteren’ zoals we dat noemen
van verschillende kanten belicht.
 
Landschapsbeheer Gelderland zoekt naar nieuwe manie-
ren om mensen te doordringen van het belang van het
agrarisch landschap. Dat leest u in het artikel Oral History.
 
Ik wil u nog attent maken op de Groene Maand, die
1 september begint. Er zijn veel activiteiten in de natuur.
Zie de website www.groenemaand.nl

Voorwoord

Greet Bothe

10 en 11 september zijn de Open Monumentendagen.
IVN heeft een wandelroute met informatiebordjes uitgezet
tussen De Hamermolen en Caesarea. U kunt zo uw bezoek
aan de gebouwen met deze beborde wandeling van onge-
veer een half uur door het unieke gebied van de Koppel-
sprengen combineren.

Het thema voor de volgende Groenvoer is ‘Interen’. Daar
kunt u zich het nodige bij voorstellen.
U kunt uw artikelen voor de rubriek ‘Ingezonden’ vóór
20 oktober insturen naar de redactie van Groenvoer.

Foto omslag: Het jaar van de vrijwilliger
IVN-gids Willemien de Vilder geeft uitleg bij een publiekswandeling
Foto: Joop Bothe
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Hamsteraars
Yvonne Zwikker
‘Ze zouden een standbeeld voor hem moeten maken’ was
de opmerking die boswachter Wim Huijsman van Staats-
bosbeheer over de gaai maakte. ’Je hebt geen idee hoeveel
eiken hier staan die wij niet aangeplant hebben, maar die
het resultaat zijn van de hamsterwoede van deze vogel.’
Op dat moment liepen we ergens in de bossen van Kootwijk.
Inderdaad los van een flink aantal grove dennen was de eik
goed vertegenwoordigd.

In het najaar wanneer de eikels rijp zijn begint de gaai, die
vroeger Vlaamse gaai genoemd werd, te hamsteren. Iede-
re gaai verstopt er wel 5000. Je ziet hem vaker wel dan niet
met een eikel in zijn snavel en dan kunnen er nog zeker
vier in zijn extra wijde slokdarm zitten, een soort boodschap-
pennetje. Hoe verder weg de verstopplaats is, hoe meer hij
er meeneemt. Met zijn snavel kan hij de eikels meten, of ze
niet te groot zijn voor zijn slokdarm. De grootste neemt hij
dan mee in zijn snavel. ’s Zomers bestaat het voedsel van
de gaai uit eikels maar vooral ook uit insecten, aangevuld
met eieren en jongen van onoplettende zangvogels. In het
najaar en ‘s winters staan de eikels dus hoog genoteerd
maar ze zijn dan ook niet vies van beukennootjes, maïs,
fruit en andere eetbare zaken. Als later in de winter het
voedsel schaars wordt, gaat hij zijn verstopte eikels aan-
spreken en weet veel plekken terug te vinden, maar lang
niet allemaal. De eikels die hij niet terugvindt of niet nodig
heeft krijgen, afhankelijk van veel factoren, de kans om te
kiemen. Ze zorgen zo voor verjonging in het bos.

Wat de gaai doet met zijn snavel, doet de eekhoorn met
zijn ragfijne sierlijke pootjes. Als er in het najaar een over-
vloed aan voedsel is, verstoppen eekhoorns eikels en
beukennootjes in de grond. Op de plek waar zij ze gevonden
hebben. Eerst graven ze een gang met de poten en duwen
vervolgens het reservevoedsel met de snuit naar binnen.
Het gat wordt weer met aarde gevuld, aangedrukt en nog
eens met aarde bedekt. En dat alles binnen enkele secon-
den. Ook verbergen ze wel reserve voedsel in holen in de
buurt van de nestboom.

Hamsteren voor slechtere tijden, dus voorraden aanleggen,
doen mollen ook. Wanneer mollen door hun gangen lopen
zijn ze op zoek naar slakken, insecten, soms ook een jonge
muis, maar vooral regenwormen genieten hun voorkeur. In
tijden dat er genoeg regenwormen zijn, leggen ze een

Gaai
foto: Flickr

Klapekster
foto: Flickr

voorraad aan. Dat doen ze door de kop van de wormen af
te bijten zodat ze niet wegkruipen. Mollen zijn bijna het
gehele jaar door solitair levende dieren, zodat ze niet bang
hoeven te zijn voor snoepende soortgenoten.

Als je in het veld in een struik gespieste kleine vogels, ha-
gedissen, muizen of grote kevers vindt, weet je dat daar
een grauwe klauwier of klapekster aan het werk is geweest.
Deze vogels hebben een andere, meer in het oog springen-
de manier van hamsteren. Beiden hebben het woord ‘La-
nius’ in hun Latijnse naam staan wat ‘slachter’ betekent. Zij
behoren tot de klauwieren en vallen onder andere op door
hun boevenmasker. Wanneer ze meer prooien vangen dan
ze op dat moment nodig hebben, leggen ze een openlucht
provisiekast aan, door de prooien op prikkeldraad of takjes
te spiesen of ook wel tussen takken te klemmen.

Ik herinner me een lezing van een slechtvalkenkenner die
vertelde dat voor het nest van een slechtvalk, hoog in de
mast van de IJsselcentrale, een rooster vol lag met prooien,
allemaal gedode duiven. En daar vlogen er nogal wat van.
De broedende vogel had een voorraad voor zijn deur en
kon ze zo oppeuzelen en aan de jongen voeren. Datzelfde
heb ik gezien met het ringen van jonge steenuilen. De man
die jonge uilen uit het nest pakte liet zien dat er een aantal
dode muizen in de kast lag. Om te overleven gaan dieren
heel efficiënt te werk. Iedere soort op zijn manier. En nu
hebben we het nog niet eens gehad over ‘onze echte
hamsters’, de korenwolven, waarvan er nog maar een paar
zijn in mini reservaten in Limburg.
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‘Mijn vader zag populieren vooral liggend en beoordeelde
ze dan op hun kwaliteit om er klompen van te maken. Hoe
dat er aan toeging was prachtig en zou ik eigenlijk eens op
moeten schrijven’, vertelde Nolly Hart mij ooit. Als Peter
Veenhuizen bij een voorwandeling door het Paleispark
vertelt over wat hij daar allemaal meemaakte en van zijn
vader en opa zag en hoorde, hangen de gidsen aan zijn
lippen. Het verhalen vertellen over vroeger is de oudste
vorm van overdracht. Via Kees Verdonk kreeg ik de kans
een echtpaar te interviewen, dat in een van de boswach-
terswoningen bij de ingang van het Kroondomein in Wenum
Wiesel woont. Verhalen die waardevol zijn om op te teke-
nen. Van deze verhalen heeft Hans Hogenbirk bijvoorbeeld
gebruikt gemaakt toen hij als zogenaamd oud boertje langs
de weg, aan het publiek van een fietsexcursie, vertelde over
het hoe het er vroeger aan toe ging.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is in 2011 een
provinciebreed project gestart over het leven op het platte-
land in Gelderland in de jaren veertig en vijftig, toegespitst
op landgoederen en andere vormen van grootgrondbezit.
Ze willen zoveel mogelijk verhalen hierover vastleggen,
zodat ze niet verloren gaan. De Stichting maakt gebruik van
de Oral Historymethode. De ervaring leert dat deze metho-
de als interviewtechniek heel goed door vrijwilligers kan
worden toegepast. Mits de vrijwilligers een goede cursus
hebben gevolgd, goed zijn uitgerust en er voldoende bege-
leiding is. De vrijwilligers krijgen onder andere een training
in het interviewen.

Verteld verleden - Oral History
Yvonne Zwikker

Het gaat er niet om vragenlijsten af te werken, maar juist
de mensen de ruimte te geven vrijuit te spreken over het
thema.

Landschapsbeheer Gelderland zoekt naar nieuwe manie-
ren om de bewoners van Gelderland te doordringen van
het belang en de betekenis van het agrarisch landschap.
Met deze interviews kunnen nieuwe aanvullende inzichten
worden vastgelegd als het gaat over de levende geschie-
denis die alleen in de hoofden van de mensen zit die er
dagelijks mee te maken hadden, die er woonden of werkten.
Met ontroerende of pakkende verhalen kan de betekenis
van het cultuurhistorisch landschap laagdrempelig worden
uitgelegd en beleefbaar gemaakt aan andere mensen die
geen ervaring met dat landschap hebben. Hierdoor kan het
draagvlak voor de instandhouding van het cultuurhistorisch
landschap toenemen. Het blijkt belangrijk te zijn om te
zoeken naar mensen die in de periode die men wil onder-
zoeken tussen de vijftien en vijfentwintig waren. Dat blijkt
een periode te zijn waarin mensen het meest onthouden.

Met alleen het opschrijven is men er natuurlijk niet. Het gaat
er ook om het verzamelde materiaal toegankelijk te maken.
Niet alleen Landschapsbeheer Gelderland ontwikkelt zich
op dit gebied. Ook het Meertens Instituut kent een archief
van Oral History verhalen. Sinds kort is de website
www.verteldverleden.org  in de lucht.

Bron: Vitruvius, nummer 15, april 2011

Hans Hogenbirk als oud boertje foto: Yvonne Zwikker
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Voorwandelen betekent
kennis opfrissen en kennis doorgeven

De voorwandeling voor de zomeravondwandelingen in de
Motketel vond plaats op dinsdagavond 5 juli, een zonover-
goten avond in een verstild landschap. Voor wie het niet
wist: motte is een bijnaam van een zwijn en een ketel is de
kraamkamer van hetzelfde beest. We zagen wel de wroet-
sporen van de dames en de heren maar ze kwamen niet in
beeld.

Dankzij een plantenspecialist als Marchien van Looij kon-
den we onze plantenkennis weer opfrissen: robertskruid,
dat ook wel stinkende ooievaarsbek heet, over de geur van
bosandoorn – aangenaam of niet - werden we het niet eens,
waterpeper hoefde niemand meer te proeven, maar de
toffeesmaak van de stengel van reukgras was verrassend.
Rankende helmbloem deed velen denken aan het zure
regentijdperk, het werd toen als indicator bestempeld.
Liggend walstro heeft kleine fijne witte bloemen, evenals
grasmuur, maar dan houdt de vergelijking op. Je zou het
aan hengel – een halfparasiet - niet aflezen maar het is de
waardplant van de bosparelmoervlinder. We troffen een
eenzame kale jonker aan.
 
Na het bospad waar we veel aandacht aan de planten
gaven, liepen we vervolgens langs een zeer ijzerrijke
spreng. Een speurend oog ontdekte dat de wildwissels
dwars door de spreng liepen. Op de heide probeerden we
klein warkruid weer te ontdekken, maar het werd niet meer
teruggevonden. Dat heeft alles met de leeftijd van de heide
te maken. Heide van ongeveer drie jaar is het meest ge-
schikt voor warkruid. Inmiddels is de heide daar dus te oud.
Jonge heide biedt weer nieuwe kansen.

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.

Gewoon robertskruid - Geranium robertianum
foto: Flickr

 
Wat de fauna betreft, er stak onder andere een hazelworm
ons pad over, evenals een vrouwtje vliegend hert.
Velen meenden zich te herinneren dat meeldauw op eiken
meestal niet hoger voorkwam dan tot anderhalve meter,
maar dat klopte onderweg niet. Navraag bij Anton Dekker
maakte ons duidelijk dat meeldauw in de 2e helft van het
groeiseizoen verschijnt, vanaf de vorming van het sint-
janslot. Ook gedurende de droge periodes breidt de
schimmel zich gewoon uit, dit in tegenstelling tot andere
schimmels die meer vocht nodig hebben. Jonge eiken en
waterlot aan de stam zijn het meest gevoelig. De indruk
ontstaat dan dat de schimmel alleen op anderhalve meter
hoogte voorkomt, maar dat is onze kijkhoogte, hoger komt
het net zo goed voor.

Op de galgenberg, met uitzicht op vrijgemaakte grafheuvels
was het goed koffie drinken. Grafheuvels stonden deze
wandeling centraal. Daarover hadden de organisatoren
Harry Nijhof en Adri van Dalen de nodige informatie op
schrift verstrekt. De bordjes met ROB bij de grafheuvels zijn
achterhaald. De organisatie heet nu : Rijksdienst voor Ar-
cheologie, Cultuurlandschap en Monumenten, ofwel:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit is het kennisin-
stituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap.
Naast kennis zet de Rijksdienst ook wetten en regels in om
ons erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.
De website is www.cultureelerfgoed.nl.

van uw Groenvoer-correspondent die weer kon ervaren dat
voorwandelen leuk en leerzaam was 

Hazelworm
foto: Flickr
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Banken in het landschap
Yvonne Zwikker

Er zijn wandelaars die vitaal de zitlap pakken, soepel
neerzijgen en zo genieten van hun pauze en het uitzicht,
maar er zijn ook heel veel wandelaars, die een bank erg
aangenaam vinden, zeker wat het weer overeind komen
betreft. Per terreineigenaar is het aantal en type banken
heel verschillend. Het is leuk om het meubilair in de open-
bare natuur eens te vergelijken.
 
In Engeland is het heel gebruikelijk dat banken in het
landschap geschonken worden door particulieren. Ter
herinnering aan een speciale gebeurtenis zoals een bruiloft
of een 50e verjaardag. In Nederland begint dit gebaar en
deze mogelijkheid ook toe te nemen. Ik fotografeer ze en
het aantal groeit. Menigeen die thuis is op de Hoog Buur-
loseheide kent de Wensink bank. Neergezet op een schit-
terend uitzichtpunt, voor een boswachter die jaren de
scepter zwaaide over dat gebied.
Aan een van de weteringen staat al jaren een gifgroene
bank met de tekst: ’t hef effenduurt’, en het is aan de passant
om te mijmeren over wat ‘ hef effenduurt’. Al jaren vind ik
dat het Apeldoornse IVN ook ergens in de natuur zo’n bank
moet onthullen met ons logo, een mooie PR-actie die

foto: Yvonne Zwikker

misschien samen kan vallen met het slagen van weer een
lichting enthousiaste nieuwe gidsen.
De tekst zou kunnen zijn: Gaat u zitten, kijk, ruik, voel en
geniet van het landschap. Dat landschap moet je er wel bij
vermelden want anders is het een vrijbrief en je weet maar
nooit wie er naast je komt zitten.

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.

Oud nieuws
Gerard Koops

Op een recente bestuursvergadering kwamen opeens twee
oude “notulenboeken” boven water. Die horen natuurlijk bij
de secretaris. Maar ik mocht ze even lenen. Leerzaam!

Het eerste boek loopt van april 1952 tot globaal 1957 en
gaat over de “Natuurbeschermingswacht Apeldoorn”. Het
bevat niet alleen notulen, maar ook verslagen uit kranten
en andere tijdschriften. In 1953 wordt het éérste lustrum
gevierd; dus is de wacht opgericht in 1948. Die organisatie
had een maandelijkse bijeenkomst en ook fiets- of wandel-
excursies. Zo te zien was het best een actieve club die onder
meer een deel van de (toenmalige) schaapskudde in bezit
had. Die kudde is overigens, na problemen tussen de
herder en Staatsbosbeheer, verdwenen naar Ede.
Niet lang daarna echter pakken zich nog donkerder wolken
samen. In 1954 dreigt de organisatie opgeheven te worden,
met name door gebrek aan kader en weinig steun van de
gemeente. Ik lees dan ook bij de datum 23 februari 1955:
“Einde van de stichting”. Kort daarop volgt echter een
herstart onder de naam “Vereniging voor Natuurbescher-
ming”, waarvoor op 4 april 1955 een oprichtingsvergadering
wordt gehouden. Dit boek eindigt op 18 februari 1957 met
een krantenverslag met de kop ‘Apeldoorn krijgt afdeling
Jeugd-natuurbescherming’.

Het tweede boek is veel meer echt een notulenboek en
begint op 10 mei 1965 met een bestuursvergadering. De
naam van de vereniging is uitgebreid met ‘afdeling Apel-

doorn’; men is blijkbaar wel aangesloten bij het IVN. De
aanwezige ‘Districtsleider’! adviseert:’“een natuurgids op te
nemen in het bestuur’.
Uit het besprokene blijkt, dat de vereniging erg gericht is op
eigen kennis en zich bezig houdt met onder andere Floralia,
Jeugdnatuurwacht, fietstochten en in het voor- en najaar
een publiekswandeling.
Bij het jaarverslag over 1968 lees ik: ‘in het afgelopen jaar
bestond de vereniging twintig jaar’. Dus toch niet opgehe-
ven in 1955 en daarna opnieuw opgericht?
Rond 1970 verschijnen voor het eerst getypte verslagen:
dat komt de leesbaarheid erg ten goede. Dan ook beginnen
namen in de verslagen te verschijnen van mensen, die ik
ken of gekend heb. Thees Kaput, Nels Schmidt, Leen Bos,
Baars en Alting. Maar zoals zo vaak: later waren de
meesten van hen vooral actief binnen de KNNV. Gert Jan
Blankena werd ook destijds al ingezet bij (na)scholing van
de gidsen. Ernst en Louise de Vries waren er ook al bij.
Nog wat later verschijnen er meer namen, van mensen
waarmee ik ook nog in het bestuur gezeten heb: Steunen-
berg, Frans Wiese en Ruud Groenewold. Dan praten we
over eind 1975, begin 1976. Het einde van boek twee.

Dit waren voor mij wat aardige punten, geen echte ge-
schiedschrijving. Maar uit deze boeken is veel wetenswaar-
digs te halen. Voor wie zich er echt in wil verdiepen: er zit
dus een gat tussen 1957 en 1965. Zou dat gat nog te
dichten zijn?
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... een ommetjesmaker
Yvonne Zwikker

Begraafplaats Soerenseweg Wijk Berg en Bos 866
De Grift Wijk Kerschoten 403
De Parken Wijk De parken 274
Spreng en Park Wijk Orden 947
Winkewijert Ugchelen 844
Zonnehoeve Wijk De Maten 254
Wenumse Watermolen Wenum 321
Ruitersmolen Beekbergen 217
Oude Enken Ugchelen 301
Dennenheuvel Ugchelen 266

'Iedereen doet het op zijn tijd, ’s avonds even een blokje
om of tussen de middag met of zonder collega’s aan de
wandel. Zo’n korte rondwandeling wordt ook wel een om-
metje genoemd. Het is leuk en gezellig en goed voor lijf en
leden, het ontspant en maakt het hoofd leeg. Het verbetert
de concentratie en de creativiteit’.

Dit is de openingsalinea om ommetjes aan te prijzen. In-
middels staan er tien op de site van onze afdeling. Aanprij-
zen is belangrijk, maar gegevens over bezoek aan de
website maken duidelijk dat de reeds gerealiseerde omme-
tjes veelvuldig worden bezocht (totaal bijna 5000 keer). Of
ze uitgeprint en gewandeld worden, zullen we nooit weten,
maar de belangstelling alleen al laat zien dat dit een
IVN-product is dat aanspreekt. In het onderstaande over-
zicht is te zien hoe vaak een ommetje bekeken werd in juli
2011:
 

De laatste drie ommetjes staan pas sinds mei 2011 op de
website en de Wenumse Watermolen sinds april.

Aan de basis van bijna alle ommetjes tot nu toe, ligt het
boekje Natuur om de hoek. Een uitgave uit 2002 met 21
beschreven wandelingen, waaraan door veel IVN’ers uit de
afdeling is meegewerkt. Een boekwerk dat niet opnieuw
wordt uitgegeven.

Momenteel is er een werkgroep van vier personen, onder
de pet van IVN-eXtra, die zich buigt over het vertalen van
de wandelingen naar ommetjes. Er staan nog heel wat
plannen op stapel.

Zo ben ik mee op pad geweest met Jan van Vulpen, een
van de ommetjesmakers. Het ging bij dit ommetje om de
Ruitersmolen en omgeving, een bijzonder fraaie plek. Het
goudveil stond volop in bloei. Met de authentieke wandeling
in de hand werd het Jan duidelijk dat de kruidentuin bij de
molen een mix van kruiden en rozen was geworden, het
prieeltje was verdwenen, maar een kinderspeeltuin was
verschenen. Je kon nu het terrein van de Ruitersmolen via
een schelpenpaadje verlaten, maar dat hek stond alleen
open als de modeltuinen van Het Hoogeland ook geopend
waren.

Bij dit ommetje hoort ook een bezoek aan de bijzondere
modeltuinen met een speciale voorgeschiedenis. Het kleine
sfeervolle restaurant omzoomd met bloeiende blauwe
regen, bleek inmiddels een personeelskantine geworden,
maar men kan nu in de kas terecht voor koffie met het
voortreffelijke appelgebak. Dat smaakt vooral goed als je
uitzicht hebt op een zeer brutale merel die de appels in de
kisten binnen belaagt en daarin zeer handig slaagt. Hij
wacht buiten de openstaande deuren en kijkt of de kust
veilig is en duikt dan rechtstreeks in de kist om de appels
te bewerken.

Hoe krijg je al die gegevens weer correct in de beschrijving.
Met de nodige ervaring heeft Jan dat zo voor elkaar. Bepa-
lend is het aantal woorden dat je kunt gebruiken. Ook voor
ommetjesmakers geldt: schrijven is schrappen. Het leuke
van die routes nalopen is dat je weer eens op plekken komt
waar je soms jaren niet geweest bent.

- TIP: draai eens een aantal ommetjes uit een geef ze als
verjaarscadeau.
 

Ruitersmolen foto: Flickr Groenvoer 7

Op pad met ...



Hamsteren: een groene bezuiniging
Tuinierster Marijke Zuijdweg

Dat is de verklaring die het woordenboek geeft voor ham-
steren: voorraden inslaan voor tijden van schaarste. Zelf
heb ik dan de “echte” hamster voor ogen. Dat vlugge
beestje met die uitpuilende wangen, opgevuld met bijvoor-
beeld graan. In zijn burcht legt hij grote voorraden aan met
grassen, kruiden, wortelen, insecten, wormen, kikkers,
muizen en ja, zelfs jonge vogels.
Volkstuinders hebben die hamsterneiging ook. Weliswaar
wordt de buit niet vervoerd in de wangzakken, maar vaak
is de oogst te overvloedig om in één keer op te eten. ‘Het
is zonde om weg te gooien’ wordt er dan gezegd, om ver-
volgens wat weg te geven aan medetuinders, buren of fa-
milie. De rest wordt klaargemaakt voor opslag en verdwijnt
in porties verpakt in de diepvriezer. Altijd makkelijk zo’n
voorraadje in huis.
 
Valpijpen
De hamster doet in wezen precies hetzelfde. Tijdens de
zomer legt hij in speciale kamers enorme voedselvoorraden
aan, van vaak meer dan 15 kg. Enkele steile valpijpen
(waarin hij bij gevaar bliksemsnel kan verdwijnen) en me-
terslange gangen leiden naar de centrale dik met hooi be-
klede woonkamer die meestal op één á twee meter diepte
ligt. Laat in de herfst stopt hij alle uitgangen met aarde dicht
en gaat hij in winterslaap waarbij zijn lichaamstemperatuur
tot ongeveer vijf graden Celsius daalt.
Een keer in de vijf á zes dagen wordt hij even wakker, eet
wat van zijn voorraden en deponeert zijn uitwerpselen op
een speciale plaats, vaak een doodlopende gang. Pas in
het voorjaar als de voedselvoorraden op zijn, komt hij weer
uit zijn burcht tevoorschijn.

Neem een pesto recept en vervang de blaadjes basilicum
door het blad van zevenblad.

• 100 gr pijnboompitten
• 4-6 knoflooktenen
• 100 gr blad van zevenblad (vers)
• 100 gr Parmezaanse kaas
• 200 ml olijfolie

Pijnboompitten roosteren. Snel af laten koelen. Knoflook
pellen en in plakjes snijden. Zevenblad wassen. Parme-
zaanse kaas raspen. Doe al deze ingrediënten in de
foodprocessor en pureer het. Klop er vervolgens scheut
voor scheut de olijfolie door. Breng op smaak met zout en
peper uit de molen. Eet smakelijk!

Dit is een recept om zevenblad eens in een ander daglicht
te zien. Trouwens, zet de bloemen van zevenblad eens in
een vaas en je hele kamer ruikt kruidig.

Pesto van zevenblad
Marchien van Looij

Voor jou getipt

Zevenblad
foto: Flickr

 
Positief effect
Of de hamster zich gelukkig en gezond voelt bij het verza-
melen van zijn wintervoorraad, weet ik niet. In het vorig jaar
door bureau Alterra Wageningen uitgevoerde onderzoek,
waarin de relatie tussen gezondheid (Vitamine) en groen
(G) centraal staat, is onomstotelijk vast komen te staan dat
het “volkstuinieren” de lichamelijke activiteit bevordert en
een positief effect heeft op de gezondheid en het welzijn
van de oudere tuinder. Wellicht levert dit een vorm van
bezuiniging op voor de snel oplopende zorgkosten.
 
Een groene bezuiniging?
 
 

foto: Flickr
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De cultuurgeschiedenis van dit beekdalgebied staat com-
pact beschreven op de website van de gemeente, maar de
vondst van een oude roestige spijker en een oude waterput
brachten mij in contact met de Archeologische Werkgroep

De regelmatig fascinerende observaties in mijn studiege-
bied, toekomstig Park Zuidbroek, een voormalig natweide-
gebied gelegen tussen de Nijbroekseweg en de Terwold-
seweg in Apeldoorn –Noord, roepen continu veel vragen bij
me op. Zo ontstond er, om het maar even op een natuurlij-
ke wijze te benaderen, een ‘schaarste’ aan informatie en in
de natuur betekent dit dat je dan moet gaan ‘hamsteren’!

Van het studiegebied is enige jaren geleden de toplaag
afgegraven. Dat maakt het, na de in detail behandelde
onderwerpen in de natuurgidsencursus met kernwoorden
als ‘pioniervegetatie’ en ‘successie’ alleen maar interessan-
ter om ontwikkelingen in dit gebied nauwgezet te volgen.
Een ware uitdaging en moedernatuur en de cursist begin-
nen hier beiden dus letterlijk en figuurlijk met een schone
lei! Het maakt het allemaal nog boeiender omdat het Wa-
terschap Veluwe dit gebied in de toekomst zal inrichten als
retentiegebied en de gemeente zich bij deze plannen
aansluit om een belangrijk deel te bestemmen als ‘natte
natuur’. Mijn passie voor geschiedenis maakt het nog inte-
ressanter: dit voormalige “Hooiland” is al in de 13e eeuw
bekend onder de naam ‘Ancler’ met het daar later op ge-
vestigde Hofstede van Sprencler.
 
Archeologie
Het hamsteren van informatie begint bij de wordingsge-
schiedenis en betreft dus de geohydrologie van dit gebied.
Google opende de digitale weg naar Wageningen/Alterra.
Soms vond ik antwoorden in de voor dit gebied afgegeven
Grondwatervergunning en planstudies over de Ruimtelijke
Ordening Wijk Zuidbroek. Van ons eigen bestuurslid, Ge-
rard Koops, met gedetailleerde kennis over beken en
sprengen kreeg ik Bodemkaarten te leen. Met onze ‘eigen’
amateur-archeoloog, Bauke Terpstra doorkruiste ik de
geologische wordingsgeschiedenis en tot slot trachtte ik
oude gepubliceerde topografische kaarten te lezen en te
interpreteren voor wat betreft oude beeklopen en dekzand-
ruggen waarop vroeger boerderijen waren gebouwd.

foto: Willem Kuijpers

Hamsteren
Willem Kuijpers

Ruig haarmos
foto: Flickr

Apeldoorn (AWA) en de gemeentelijke archeologe, me-
vrouw M. Parlevliet.
Via het AWA kwam ik in het bezit van zeer gedetailleerde
informatie over het gebied tussen de Leijgraaf (nu Nijbroek-
seweg) en Trekweg (nu Terwoldseweg).
Als voorlopig laatste bron voor de geschiedenis van dit
gebied gebruikte ik het boekje van drs. Van Otten over de
betekenis van oude boerderij- en veldnamen. Namen ver-
klaren veel over de vroegere agrarische geschiktheid van
een gebied.
 
Floragegevens
Het fundament van mijn studiegebied was bepaald en
vastgelegd. Op naar informatie over de aanwezigheid van
organisme in relatie tot bodemgesteldheid. Wederom vond
ik via internet een rapport van het RIVM waarin een groot
aantal bodemtypen werd beschreven in relatie tot het
ecotype. Verder werd verwezen naar de ongeveer 24
ecologische soortgroepen die ressorteren onder pionier-
gronden. Gedurende negen maanden moesten de waarne-
mingen getoetst gaan worden aan de floragegevens in dit
RIVM-rapport. Na alle vermelde Latijnse namen te hebben
omgezet in helder Nederlands volgde de toetsing aan het
rapport.

 
Ruig haarmos
De structurele wijze van hamsteren naar meer informatie
over de geologische wordingsgeschiedenis bracht mij bij
landschapskenmerken, de logica van historische functio-
naliteit en dat op haar beurt weer bij de noodzaak voor een
verantwoord landschapsbeheer en waterbeheer.
Het RIVM-rapport werd de stapsteen naar de te verwachte
flora en fauna. Ik sprong een gat in de lucht dat het Ruig
haarmos, Bekermos, Leermos, Blaartrekkende boterbloe-
metje, Tandzaad, Wederik, Zegge en Russen en ga zo maar
door bij toetsing ook op de RIVM-lijst voorkwamen! Allemaal
pioniers! En nu zie ik na drie jaar de successie, want de els,
wilg, berk, en zelfs een enkele grove den proberen hier
wortel te schieten! De studie wordt tastbaar en ik voel mij
ook een beetje een pionier.
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Massaal
Yvonne Zwikker

Vingerhoedskruid foto: Yvonne Zwikker

Na jaren kwam ik half juni van dit jaar weer eens in het
Kruisjedal, gelegen aan de rechterkant van de Soerense-
weg, richting Hoog Soeren. Ik wilde eens kijken of ik iets
van de reigerskooi kon terugvinden. De reigers die in de
natte gebieden bivakkeerden, werden vroeger gevoederd.
Op het moment dat de notabelen zin hadden in de valken-
jacht werden de reigers opgejaagd, zodat de valken de
achtervolging konden inzetten. Nat was het er nog wel,
gezien de grote hoeveelheden pitrus, maar een echte plas
kon ik niet vinden. Het viel me op dat het bos fleurig was,
vingerhoedskruiden – Digitalis purpurea - waren massaal
aanwezig en stonden als veelkleurige toortsen tussen de
bomen. Veelal aan de rand van een perceel, maar ook op
open plekken tussen de bomen. Het zonlicht accentueerde
al die klokjes.

Vingerhoedskruid kan wel 150 cm hoog worden en bloeit
van mei tot oktober in de kleuren donkerrood (hardroze),
lichtpaars en wit. Hommels zijn vaste gasten. Ze bijten soms
een gaatje in de bloemkroon om zo bij de nectar te kunnen
komen.

De giftige plant kan meer dan negentig bloemen hebben
en duizenden zaden. Dus als zich ergens een plant vestigt
op een gunstige plek onder gunstige omstandigheden,
zorgen de zaden voor de rest.

In de trein van Apeldoorn naar Amersfoort zag ik dat de
taluds in de omgeving van Assel ook opvallend vol met
vingerhoedskruiden stonden. Soms valt je iets op en dan
ineens zie je zo’n verschijnsel overal. De aantallen van
bepaalde soorten planten of dieren kunnen per jaar ver-
schillen. Denk maar aan de distelvlinder twee jaar geleden.
Of deze vingerhoedskruiden nu een top jaar hebben of dat
ze terrein veroveren als dominante soort, de toekomst zal
het uitwijzen. Over de Japanse duizendknoop is geen dis-
cussie nodig, die is angstig massaal aanwezig. Volgens mij
onderschatten de terreineigenaren de dominantie van deze
plant die de biodiversiteit in de bermen ernstig bedreigt.

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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Ingezonden
Deze rubriek is van en voor de leden/donateurs.
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De golden retriever-pup is ook een bekende die al een paar
jaar meegaat: het dier roept veel oh’s en ah’s op zodra het
in beeld verschijnt op tv. De pup speelt met de rollen toilet-
papier. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat ik wist dat
het om wc-papier ging, maar welke merk was het nu ook al
weer? …Popla? Blijkt het toch Page te zijn. Oeps, kennelijk
was de hond sterker dan de associatie met het merk.

Schaap
Het schaap van Tele2 daarentegen is een woord’grap’:
sheep, het Engelse woord voor schaap, klinkt ook als cheap,
goedkoop. En om dat laatste is het Tele2 nu net te doen.
Consumenten worden aangemoedigd over te stappen naar
een Tele2-telefoonabonnement of internetaansluiting.

Marketing hamstert in dieren
Jolanda Denekamp

Wie kent niet de dikke rechtop lopende hamster met
oranjebruine vacht van Albert Heijn die gebruikt wordt om
de Hamsterweken met speciale aanbiedingen kenbaar te
maken?
Dieren worden vaak voor marketingdoeleinden gebruikt om
consumenten ertoe aan te zettenbepaalde producten te
kopen.‘Drie pakken sinaasappelsap voor de prijs van
twee’… de AH-hamster maakt in de reclamespot overdui-
delijk waar het om gaat: inslaan en liefst zoveel mogelijk in
deze supermarkt. Het dier wordt sinds 2003 gebruikt door
de grootgrutter.
Wie heeft er vroeger als kind nu niet een hamstertje op zijn
kamer gehad dat zijn wangetjes volpropte met allerhande
zaadjes. Een schattig klein dier, gekoppeld aan herinnerin-
gen uit de kindertijd, doet het altijd goed. En natuurlijk de
directe associatie met hamsteren: voedsel verzamelen voor
mindere tijden – voor het dier in de natuur de winter, voor
de klant financieel mindere tijden.

Zwanen
De zwanen landen met hun poten gestrekt elegant op een
glad wateroppervlak. Een dergelijke vlekkeloze landing
pretendeert de luchtvaartmaatschappij KLM ook te bieden
aan haar klanten. Bovendien hebben zwanen iets statigs,
het zou minder elegant lijken als meerkoeten de hoofdrol
zouden hebben vervuld in de reclamecampagne. Daar-
naast speelt ook de witte kleur van de zwanen een denk-
bare rol. Zwart zou het toch minder doen. Zwanen staan
bovendien symbool voor zuiverheid, betrouwbaarheid,
zorgzaamheid, kracht en stijl. Dit zijn de eigenschappen die
KLM wilt uitstralen, al sinds beginjaren negentig toen de
zwaan als beeldmerk haar intrede deed bij de KLM.

Billen
En zo kan iedereen waarschijnlijk nog wel een paar recla-
mebeelden van dieren bedenken die gekoppeld zijn aan
een bepaald product. De marketingcampagnes op papier
gaan hand in hand met spotjes op tv. Waar het allemaal om
draait is de herkenbaarheid: je onthoudt en herkent het dier
of de mascotte en associeert dat met een zeker artikel.
Daarnaast moet het dier(enfiguur) de klant emotioneel aan
het bedrijf binden. De mascotte moet een soort voorbeeld
functie vervullen en laat zien wat het bedrijf wil uitstralen.
En de dieren zijn uiteraard niet willekeurig gekozen, maar
passend bij de sfeer die het product moet oproepen. De
golden retriever-pup wordt gekoppeld aan een grote mate
van aaibaarheid en zachtheid en dat is natuurlijk net waar
het om draait bij toiletpapier: zacht voor je billen.
De kracht van de herhaling geldt zeker in het marketingveld.
Hoe vaker je een bepaald beeld ziet, gekoppeld aan een
bepaald product, hoe beter je onthoudt van welk product
en daar het de producenten om met natuurlijk als belang-
rijkste doel: kopen dat artikel! Zo zie je maar dat de natuur
ook nog op een andere manier gebruikt wordt.
 

 

Groenvoer 11



Uitgelicht
Meer informatie op de website van KNNV Apeldoorn

Boek “100 jaar natuurbeleving in Apeldoorn”  
Op 14 december 1911 verscheen in de Nieuwe Apeldoorn-
sche Courant een advertentie met uitnodiging tot bijwonen
van de Oprichtingsvergadering van een Apeldoornse afde-
ling van de Natuurhistorische Vereeniging. De ‘Natuurhis-
torische Vereeniging’ is een landelijke vereniging die tien
jaar eerder in 1901 was opgericht.
 
Aan de wieg van de vereniging stonden Jac. P. Thijsse en
Eli Heimans die in het begin van de twintigste eeuw bijzon-
der ijverden voor natuuronderwijs en natuurbescherming.
 
De vergadering op 16 december 1911 in Apeldoorn is een
succes: de dertig aanwezigen stemmen in met de oprich-
ting.
 
 Nu, bijna honderd jaar later, bestaat de vereniging nog
steeds en zijn doelstellingen en activiteiten in grote lijnen
dezelfde als die in 1911. Wel is de naam veranderd in
Koninklijke Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling
Apeldoorn.
 
De KNNV afdeling Apeldoorn heeft ter gelegenheid van
haar jubileum het boek “100 jaar natuurbeleving in Apel-
doorn” uitgegeven.
Het boek beschrijft de ontwikkeling en geschiedenis van de
KNNV afdeling Apeldoorn aan de hand van opmerkelijke of
vermakelijke gebeurtenissen. Het boek laat bovendien zien
hoe de natuur in en rond Apeldoorn en de beleving daarvan
tussen toen en nu veranderd is.
Hiervoor citeert de auteur Dick van der Klis uit het eigen
archief van de vereniging zoals notulenboeken en excur-
sieverslagen.
Het boek geeft een authentiek beeld van het wel en wee
van een Apeldoornse vereniging in een sterk veranderende
tijd en situatie.
Het boek is naar onze mening ook buiten onze vereniging
het lezen waard en is om die reden dan ook voor iedereen
te koop.
 
 

 
 
Titel 100 jaar natuurbeleving van Apeldoorners
Auteur Dick van der Klis
Uitgave KNNV afdeling Apeldoorn
Omvang 100 pagina’s, geheel in kleur
Prijs € 16,00
Bestellen via de website
http://www.knnv.nl/apeldoorn/bestelling.html
Telefonisch bij Ruud Lorwa, 055-5788844
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Van het Bestuur

Algemene ledenvergadering
De najaarsvergadering wordt gehouden op donderdag 17
november 2011, om 19.30 uur in De St@art, J.C. Wilslaan
29.
 
Agenda
1. Opening; vaststelling agenda
2. Verslag vorige vergadering 12 mei 2011
3. Mededelingen bestuur
4. Vaststelling jaarplan 2012
5. Vaststelling begroting 2012
6. Rondvraag
7. Sluiting
Pauze – onder genot van hapje en drankje
Presentatie en/of DVD-voorstelling
Einde om 22.00 uur
 
N.B. Deze agenda is onder voorbehoud vanwege het
vroege tijdstip van inzending voor publicatie in Groenvoer.
Het bestuur is voornemens om ruim een week voor de le-
denvergadering de definitieve agenda en bijbehorende
stukken via e-mail aan de leden toe te sturen.

Kort verslag ledenvergadering van 12 mei 2011
Voorzitter Hans Hogenbirk opent om 19.30 uur de verga-
dering en heet de 22 aanwezigen welkom. Afgemeld heb-
ben zich 16 leden.
 
Het bestuur heeft helaas 2 leden moeten royeren wegens
voortdurende contributieschuld.
De activiteitenfolder voor komend halfjaar 2011 wordt niet
verspreid maar wel in zwart-wit en drieslag formaat op de
website geplaatst. Zelf afdrukken is dus mogelijk.
 
Het Jaarverslag 2010 dat de activiteiten van bestuur en
werkgroepen beschrijft wordt vastgesteld. IVN Amstelveen
heeft gevraagd onze calamiteitenkaart voor gidsen te
mogen gebruiken als basis. De Natuurgidsencursus telt nog
28 van de 32 gestarte cursisten. Vele leden zijn bij deze
cursus als standby'er actief.
De voorzitter merkt nog op dat wij een zeer actieve vereni-
ging zijn, ook in de ogen van andere afdelingen. Voorts wijst
hij op het ruime aantal vacatures. Invulling daarvan is es-
sentieel om actief te kunnen blijven.
 
De penningmeester geeft een korte toelichting op het Fi-
nancieel verslag 2010. We hebben een positief resultaat
mede door de opbrengst van het project Beken en Spren-
gen. De vergadering stemt ermee in dit saldo te bestemmen
voor de reservering huisvesting.

De kascommissie meldt bij monde van Ton van Lambalgen
dat de boekhouding van de afdeling op orde is. De com-
missie adviseert om wanbetalers tijdig ‘aan te pakken’, de
organisatoren te activeren zo snel mogelijk na een activiteit
te declareren en de afdracht van de vrijwillige bijdragen te
regelen via een door twee organisatoren/gidsen afgetekend
inkomstenformulier.

De vergadering bedankt de penningmeester en verleent het
bestuur decharge van het gevoerde financieel beleid. Het
Financieel verslag 2010 is hiermee vastgesteld. Karin
Karlietis wordt (naast Ton van Lambalgen) benoemd als
nieuw commissielid.
 
Het meerjarenplan 2011-2015 wordt toegelicht door de
voorzitter. Hierin staan de prioriteiten en de speerpunten
van beleid voor de eerstkomende jaren. Zowel het landelijk
beleidsplan als de weerslag van de gehouden brainstorm-
avonden zijn hierin verwerkt. Uit de vergadering komen een
aantal vragen en opmerkingen, die resulteren in enkele
aanpassingen in de definitieve versie.
In de districtsledenvergadering is besloten de gemeenten
Voorst en Epe toe te voegen aan het werkgebied van
Apeldoorn. Ons doel is binnen vijf jaar stapsgewijs te komen
tot lokale reguliere activiteiten. Activiteiten in de wijken
kunnen nieuwe impulsen geven om ons te presenteren en
publiciteit van onze activiteiten via wijkbladen en websites
zal worden gepropageerd. Een punt van aandacht is de
wens te komen tot een toegankelijk centraal digitaal archief,
waarin al onze interne en externe publicaties kan worden
opgeslagen. Ten slotte wordt gewezen op het mogelijk
belang van de nieuwe 'sociale media', wat willen en wat
kunnen we ermee?
 
In de rondvraag wijst Gerard Koops op een vervolg van de
korte EHBO cursus voor gidsen. De aanwezige districts-
voorzitter Arie van den Berg zegt bij landelijk IVN te gaan
pleiten voor een jaarlijkse bloedproef op de ziekte van Lyme
voor gidsen. Monic Breed wijst op publicaties in het kader
van het Jaar van de vrijwilliger, waarin ook een ‘eigen’
vrijwilliger aan het woord komt.
 
Om 21.10 uur sluit de voorzitter het formele gedeelte van
deze vergadering.
 
Na de pauze met een hapje en een drankje verzorgt Monic
Breed een presentatie over het (IVN-eXtra)project Omme-
tjes. Inmiddels zijn tien van deze korte wandelingen, veelal
ontleend aan het jubileumboekje Natuur om de hoek, ge-
publiceerd op de website.

Ommetjes in Apeldoorn
• Begraafplaats Soerense weg - Wijk Berg en Bos
• De Grift - Wijk Kerschoten
• De Parken - Wijk de Parken
• Spreng en park - Wijk Orden
• Winkewijert - Ugchelen
• Zonnehoeve - Wijk De Maten
• Wenumse Watermolen - Wenum
• Ruitersmolen - Beekbergen
• Oude Enken - Ugchelen
• Denneheuvel - Ugchelen
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Promotieteam IVN Apeldoorrn
Yvonne Zwikker

Ieder jaar weer zijn er bijenmarkten, schaapscheerders-
feesten, speciale actiedagen en wat al niet meer waar de
IVN afdeling Apeldoorn met een stand present is. Jaren lag
de nadruk op verkoop, maar tijden veranderen evenals
inzichten. Daarom is gestart met het promotieteam IVN
Apeldoorn met Hans Eygenraam als coördinator.

‘Het is belangrijk, dat je het publiek vertelt wie je bent en
wat je waar doet als organisatie.’ Aldus Hans Eygenraam
die nu samen met Anneke van der Sluis, Dick en Martha
Wouda de kern van het team vormen.
‘ Vertellen over wat onze afdeling doet blijft nodig, er is echt
een hele grote groep die nog nooit van IVN gehoord heeft.
Ook zijn er veel mensen die denken dat onze vereniging
alleen maar wandelingen aanbiedt. Daar kennen ze ons
van. Bij fietstochten denken velen gelijk aan het Fietsgilde,
maar zijn dan verbaasd als ze horen dat wij ook een aantal
interessante tochten per jaar organiseren. Het is goed om
daar steeds weer aandacht voor te vragen. Dat geldt ook
voor de cursussen. Dat zijn er zo langzamerhand zes, totaal
verschillend van onderwerp en aantal bijeenkomsten.

Ons eerste optreden als Promotieteam was tijdens de ac-
tiedag  “Hart voor de natuur”  in het zendgebouw van Radio
Kootwijk. Een prachtige locatie waar we met veel gelijkge-
stemde organisaties stonden. Jan van Vulpen, Kris Vanop-
stal, cursist van de gidsencursus, en donateur Arnold Hirsch

hebben samen met mij die dag de kraam bemand. Belang-
rijk is om in gesprek met de bezoekers te raken. We hebben
veel aandacht besteed aan de inrichting van de kraam, want
dat is immers je visite kaartje. De IVN-fleecetrui was handig
voor de herkenning. Het is altijd goed de activiteiten folder
mee te kunnen geven. Ik hoop van harte dat die blijft be-
staan, maar anders vinden we er wel een oplossing voor.
Onze folder in zwart-wit hoeft niet nadelig te zijn, misschien
val je dan juist wel op. Verwijzen naar onze website doen
we altijd. Op 30 april stonden we bij de evenementenmarkt
aan de Loolaan.

Onze eerstvolgende activiteit is een bijenmarkt in Epe, daar
staan we voor de derde keer. We hopen dat IVN’ers uit Epe
ook als kraamhulp komen optreden. Ik heb ze benaderd.
Daarna de bijenmarkt in Ugchelen, daar staat onze afdeling
al jaren. Soms weet je vooraf dat de kraam prima in orde
zal zijn, soms krijg je de tip een grondzeil mee te nemen en
dan is het afwachten of je jouw spullen droog kunt houden.
Het is voor ons belangrijk dat er nieuwe mensen in het team
komen, die IVN een warm hart toedragen. Dat kan als
werkgroeplid, maar ook incidenteel.’

Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Hans
Eygenraam, mailadres: hans@eygenraam.nl. Je hoeft
geen natuurgids te zijn, ook donateurs zijn welkom.
 

foto: Yvonne Zwikker
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Prikbord
Mail uw oproepen en/of mededelingen naar groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Groene maand
De natuur is dichterbij dan je denkt

Welkom bij de Groene Maand. De hele maand september
vind je op de website Groene Maand honderden natuur-
activiteiten, wandelroutes en aanbiedingen. Met de acti-
viteitenzoeker zie je snel welke activiteiten er bij jou in
de buurt zijn. Wij nodigen je uit. Ga mee en beleef buiten!
 

Heemtuin geopend voor publiek
 
 
Bussloo
01-09-2011 19:00
Georganiseerd door:
IVN Apeldoorn

 
 

 
 
Op elke 1e donderdag van de maand is de heemtuin
open en zijn er werkgroepleden in de tuin aanwezig die
het een en ander vertellen over wat u in de tuin allemaal
treft.

Landschapsonderhoud bij
Staatsbosbeheer
Radio Kootwijk
03-09-2011 09:00
Georganiseerd door:
IVN Apeldoorn
Soort activiteit:
overig

Werken op de rand van het Kootwijkerzand
Het werkterrein ligt op behoorlijke afstand van de be-
woonde wereld en parkeerterreinen. Je moet dus aardig
je best doen om er te komen.

Hier, op de rand van zandverstuiving en heideterrein, is
het puur genieten. De rust, de verlatenheid, de weidse
open ruimte. Nogal eens word je opgeschrikt door een
ree, hert of ... door een jeneverbes die je eerst voor een
illustere gedaante hebt aangezien.

Er staan trouwens heel wat van die prachtige jenever-
bessen. Recent gedane inventarisaties geven dat aan,
en ook dat er voor ons aardig wat vrijstelwerk te doen is.

Catering: neem zelf koffie, thee e.d. mee. Voor uitslapers
is er noodkoffie. Om 12:00 uur krijgen we soep en
broodjes.

www.groenemaand.nl

Kootwijkerzand
foto: Flickr
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Agenda ledenactiviteiten
 donderdag 
 13 oktober

 Opsteker over vogeltrek en 
 trekvogels

 zie website

 maandag 
 24 oktober en 31 oktober
 excursie zaterdag
 29 oktober

 Minicursus vorming van het landschap  van 19.30 - 22.00 uur 
 excursie
 van 10.00 - 17. 00 uur
 aanmelden, kosten 5 euro

 donderdag 
 17 november

 Ledenvergadering  aanvang 19.30 uur

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

Agenda publieksactiviteiten
 zaterdag  
 3 september

 Landschapsonderhoud 
 i.s.m. SBB

 van 9.00  - 12.00 uur

 donderdag 
 15 september

 Wandeling Groenendaal 
 Van goor naar groen

 aanvang 14.00 uur

 zaterdag 
 17 september

 Landschapsonderhoud 
 i.s.m. SBB

 van 9.00 - 12.00 uur

 zondag
 18 september

 Wandeling Wiesel
 De natuur beleven

 aanvang 14.00 uur

 zondag 
 25 september

 Jeugdactiviteit  
 Paddenstoelen

 van 14.00 - 15.30 uur

 zondag 
 2 oktober

 Wandeling Hoog Buurloo 
 Paddenstoelen

 aanvang 14.00 uur

 zondag 
 9 oktober

 Wandeling Park Berg en Bos 
 Herfst

 aanvang 14.00 uur

 zaterdag 
 15 oktober

 Landschapsonderhoud 
 i.s.m. SBB

 van 9.00 - 12.00 uur

 maandag 
 17 oktober

 Wandeling Parc Spelderholt 
 Een park vol verhalen

 aanvang 14.00 uur

 zaterdag
 5 november

 Natuurwerkdag in Park Berg en Bos
 i.s.m. Accress

 van 10.00 - 15.00 uur

 zondag
 13 november

 Het achterste van Berg en Bos  aanvang 14.00 uur

 zondag
 13 november

 Jeugdactiviteit 
 Poep

  van 14.00 - 15.30 uur

 vrijdag
 18 november

 Door de zendcirkel van Radio Kootwijk  aanvang 14.00 uur

 zaterdag
 19 november

 Landschapsonderhoud 
 i.s.m. SBB

 van 9.00 - 12.00 uur

 zondag
 20 november

 Wandeling Hoenderloo
 Grote en kleine bulten

 aanvang 14.00 uur

 zaterdag
 3 december 

 Landschapsonderhoud
 i.s.m. SBB

 van 9.00 - 12.00 uur


