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2012 is het jaar van IVN met een nieuwe website, met een
nieuw logo, met de Floriade, met meer aandacht voor leden-
en fondsenwerving, met het thema Kind en Natuur, met
nieuwe natuurgidsen die hard bezig zijn met hun eindproject
en gaan meedraaien in excursies en werk- en projectgroe-
pen, met een Midwinterwandeling, met een nieuw bestuur,
met nog meer noodzaak voor aandacht voor groen en
duurzaamheid.
 
2012 is het Jaar van de Bij, Het Jaar van de Historische
Buitenplaatsen, met het thema van de Boomfeestdag:
Bomen (be)leven, met het thema van de Open Monumen-
tendagen: Groen van Toen.
 
Groene thema’s waar IVN Apeldoorn een bijdrage aan kan
leveren en waar Groenvoer dit jaar natuurlijk ook graag op
inspeelt. Wat is een historische buitenplaats en een land-
goed nu eigenlijk? En welke landgoederen en groene mo-
numenten (ook boerderijen, begraafplaatsen, (herinne-
rings-)bomen zijn er in het werkgebied van IVN-Apeldoorn?

Monic Breed

Voorwoord

Even opfrissen:het werkgebied van Apeldoorn bestaat uit:

- de gemeente Apeldoorn omvat: Apeldoorn, Beekbergen,
Wenum-Wiesel, Loenen, Uddel, Hoenderloo, Klarenbeek,
Lieren, Hoog Soeren, Assel, Engeland, Groenendaal,
Hooilanden, Nieuw Milligen, Radio Kootwijk, Woeste
Hoeve, Woudhuis, Beemte
- de gemeente Epe omvat: Epe, Vaassen, Emst, Wissel,
Boschhoek, Dijkhuizen, Oene Westendorp en Zuuk.
- de gemeente Voorst omvat: Appen, Bussloo, De Kar, De
Vecht, De Wijk, Duistervoorde, Gietelo, Hofje, Klarenbeek
(gedeeltelijk), Klein-Amsterdam, Nijbroek, Posterenk,
Spekhoek, Steenenkamer, Terwolde, Teuge, Twello (ge-
meentehuis), Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.

Alleen de namen van de woonkernen al zijn voer voor natuur
(cultuur-historische) introspectie. En wat hebben ze te
bieden aan landgoederen, buitenplaatsen en groene
monumenten?
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Zo konden zij in de zomer ontkomen aan de ongezonde
epidemieën en door vervuilde grachten stinkende steden.
In deze zelf gecreëerde groene oases hield men zich bezig
met literatuur, poëzie, muziek, planten en bloemen, tuinar-
chitectuur en beeldende kunst.
 
In het noordelijk, oostelijk en zuidelijk deel van Nederland
vonden vergelijkbare bewegingen plaats. Hier worden
onder andere de borgen, states en havezaten of landgoe-
deren omgebouwd tot buitenplaatsen. In het westen ging
de koopman van de stad naar het platteland. In Noord- en
Oost Nederland was het juist de adel die de gang van het
platteland naar steden zoals Den Haag en Utrecht maakte.
Amsterdamse regenten en kooplieden nemen bij deze
ontwikkeling in de Randstad in de 17de en 18de eeuw het
voortouw.

Het grote verschil tussen historische buitenplaatsen en
landgoederen ligt in het feit dat het verpachten van boer-
derijen, landbouwgronden en bosbeheer van uitgebreide
landgoederen dagelijkse bezigheden waren het jaar door.

2012 Het jaar van de historische buitenplaatsen
Yvonne Zwikker

Buitenplaatsen in de schijnwerpers betekent de combinatie
van aandacht voor natuur en cultuur. Nederland telde ooit
6000 buitenplaatsen, daarvan is nog 10% over. Van de 600
resterende buitenplaatsen zijn in onze omgeving Het Loo
en de Cannenburch indrukwekkende voorbeelden.
Met ‘Het jaar van de Historische Buitenplaatsen’ willen de
organisatoren aandacht vragen voor de schoonheid, de
maatschappelijke en landschappelijke betekenis, de toeris-
tische- en natuurwaarde van buitenplaatsen en daarmee
voor beheer en behoud van dit unieke cultuur- en natuur-
historische erfgoed.
 
De stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen die
zorgt voor de invulling van dit themajaar, verstaat onder
Historische Buitenplaatsen: een monumentaal huis, vaak
met bijgebouwen, dat een harmonieus en onlosmakelijk
geheel vormt met een omliggende tuin of park.
Tussen 1600 en 1900 ontstonden vooral in het midden en
westelijk deel van ons land buitenplaatsen, luxe zomerver-
blijven in de vorm van een landhuis of kasteel, gebouwd in
opdracht van gefortuneerde stedelingen.

Cannenburch foto: Monic Breed
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Door de landgoederen was men vaak ook betrokken bij
locale politiek en sociale activiteiten. Dit geldt voor buiten-
plaatsen veel minder.

Per regio worden activiteiten georganiseerd soms met al-
leen aandacht voor buitenplaatsen. Andere regio’s betrek-
ken er ook landgoederen bij. Alle commissarissen van de
koningin zitten in het comité van aanbeveling. De Neder-
landse Tuinenstichting en Erfgoed Vereniging Heemschut
zijn onder andere bij de organisatie betrokken. Acht des-
kundige sprekers hebben zich met lezingen op diverse
passende onderwerpen voorbereid. Landgoederen en
buitenplaatsen zijn van essentieel belang geweest voor de
geschiedenis van het (omringende) landschap.

In het boekje ‘Historische buitenplaatsen; zien en gezien
worden’ krijgen buitenplaatsen op de Veluwezoom aan-
dacht. Het bijzondere erfgoed is tot leven gebracht met
beeld, verhaal, twee fietsroutes, spel en nieuwe media. Op
15 december ontvingen gedeputeerde Annemieke Traag
en tien wethouders van Cultuurpact Rond Arnhem de
eerste exemplaren.
Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV’s en buitenplaatsen
in de regio.
Op www.lekkerfietsen.nl is de fietsroute te downloaden.
Meer informatie over de activiteiten in het themajaar
Historische Buitenplaatsen is te vinden op  www.buiten-
plaatsen.nl.

Cultuur en landschap

Ruïne de Nijenbeek
Yvonne Zwikker

Landgoed de Poll omvat onder andere landbouwgrond,
bospercelen, een deel van de bandijk, boerderijen die
verpacht worden, een landhuis, maar het meest markant is
de ruïne van de Nijenbeek aan een dode rivierarm van de
IJssel, drie kilometer ten noordoosten van de Gelderse
plaats Voorst. Als er niet wordt ingegrepen, wordt een ruïne
geruïneerd.

Omstreeks 1230 verscheen de stenen Nijenbeek. Of er ooit
een houten voorganger is geweest, wordt wel vermoed,
maar is niet bekend. De Nijenbeek was oorspronkelijk een
verdedigingsbolwerk en tevens toevluchtsoord en woon-
huis van machtige lieden. De Nijenbeek, gelegen aan de
IJssel tussen Deventer en Zutphen, werd gebouwd op wat
destijds de grens was van twee machtsgebieden van de
bisschoppen van Utrecht en die van Gelre. Het kasteel is
vooral bekend door de gevangenschap in 1364 van Hertog
Reinald van Gelre, bijgenaamd 'de dikke hertog'. Reinald
genoot tijdens die periode van zo’n goede verzorging, dat
hij niet meer door de deur kon om de Nijenbeek te verlaten.
In de loop van de eeuwen is het gebouw steeds van omvang
en van uiterlijk veranderd, afgebroken, gerestaureerd en
verbouwd. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
verwoestte een regen van granaten het huis grotendeels.

Landschappelijk en cultuurhistorisch is de ruïne een baken
van betekenis, maar hoe zit het met de natuurwaarde?
Zeker nu het gebied afgesloten is, biedt de bouwval huis-
vesting aan kleine zoogdieren zoals muizen en vleermui-
zen. Er zal een grote verscheidenheid aan insecten aan-
wezig zijn, amfibieën hebben het water dichtbij. Wie weet
vinden reptielen er ’s zomers warme stenen om op te liggen
zonnen. Maar het zijn vooral de vogels die deze uitkijkpost
benutten en in allerlei holtes kunnen broeden en rusten. De
nijlgans is er volop te horen en te zien. Ze hebben nesten
in de omringende bomen gemaakt.
Spleten in stenen, bieden zaden een kans. Zodra bladeren
composteren in kieren kunnen weer meer en andere
soorten planten zich vestigen. Het is dat je er niet in en op
mag, maar het zou boeiend zijn te inventariseren, wat er
zoal groeit, bloeit, wandelt, kruipt en vliegt. Vlier en berk

Nijenbeek
foto: Yvonne Zwikker

hebben een positie op het dak verworven. Op deze manier
gaat de afbraak echter wel door.

Barones Van Lynden is sinds 1991 eigenaar van landgoed
De Poll en de kasteelruïne. Een landgoed beheren en on-
derhouden is tegenwoordig geen sinecure, gezien alle re-
gelingen waar je al dan niet gebruik van kunt maken en
milieuverordeningen waar je rekening mee moet houden.
Voor de toekomst van de ruïne heeft ze een architectenbu-
reau in Den Haag opdracht gegeven om de mogelijkheden
te onderzoeken. De uitkomst van het onderzoek zal resul-
teren in een plan van aanpak. In de Werkgroep Nijenbeek,
opgericht in januari 2006, verzamelen zich bezorgde bur-
gers, die als doel hebben het de ruïne van kasteel Nijenbeek
te behouden. Zo organiseerde de werkgroep eind 2011 een
expositie in het gemeentehuis van Twello met het thema:
de Nijenbeek: verleden, heden en een vitale toekomst! De
werkgroep wil niet provoceren, maar publieksvriendelijke
acties houden om hun zorg over de staat van De Nijenbeek
nu en in de toekomst kenbaar te maken. De tijd dringt.
Meer informatie zie www.DigitaalInformatiecentrumNijen-
beek.nl.
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WoesteLand
Breng WoesteLand onder de aandacht van jongeren

 
WoesteLand, de jongeren van het IVN, zijn een landelijke
afdeling van IVN, georganiseerd voor en door jongeren
tussen de 12 en de 30.
WoesteLand organiseert activiteiten voor en door jongeren,
voornamelijk kampen en werkweekeinden. Bij al deze
(mini)vakanties staat de beleving van en de educatie
rondom natuur en milieu voorop. Daarom vindt alles ook
plaats middenin de natuur.
De educatie vindt tijdens de activiteiten allemaal via subtie-
le manieren door het kamp heen plaats: ze leven een week
met zo min mogelijk energie, ze bouwen een zonnecel, of
werken de plaatselijke waterproblematiek uit in een schim-
menspel. Lekker zelf bezig zijn is heel leuk, heel intens en
zo wordt de educatie meteen tastbaar en toepasbaar in het
dagelijkse leven.

Eén van de belangrijkste bezigheden is het doen van na-
tuurbeheerswerk, dat doen ze tijdens iedere activiteit.
Overdag werken ze middenin de natuur waarin ze ’s nachts
ook slapen. Vaak steken of zagen ze boompjes, maar ook
baggeren ze in sloten of hooien ze drassige grasvelden.
Wat voor werk het ook is, het is altijd erg leuk om te doen.
WoesteLanders die zelf eerder zijn mee geweest, begelei-
den de activiteiten. Kampen duren meestal 6 dagen, behal-
ve in het buitenland, dan zijn het er 10. Er moet daar immers
wel wat tijd te spenderen zijn. Werkweekeindjes duren van
vrijdagavond tot zondagmiddag, net lang genoeg om tussen
alle dagelijkse dingen door een vakantiegevoel te geven.
De meeste activiteiten vinden plaats in Nederland, want
Nederland is mooi!

Wie gaan er allemaal mee op zo’n kamp? Mensen komen
uit het hele land; van Limburg tot Groningen en Zeeland tot

Noord-Holland. Van het platteland, uit de grote stad, uit de
kleine stad, eigenlijk komen WoesteLanders overal van-
daan. Er is echter een ding waarin iedere WoesteLander
overeen komt: hij/zij is tussen de 12 en 30 jaar oud. Op
kamp zit soms iedereen samen, maar vaker worden er
leeftijdscategorieën gemaakt.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website (www.woeste-
land.nl), bestel de speciale ‘folder’ via woesteland@ivn.nl,
en ga gewoon een keertje mee! IVN’ers: maak jongeren in
je omgeving enthousiast.
Heb je tenslotte nog vragen over WoesteLand, stuur gerust
een mailtje naar info@woesteland.nl.
Je kunt ook een e-mail sturen naar Vivian van der Torren
vivian@woesteland.nl of naar Pieter Schoutens pie-
ters@woesteland.nl.

wandelingen (en/of fietstochten) op het programma. Lid-
maatschap van het IVN is niet vereist, wel een flinke dosis
enthousiasme. Dus: alleen, samen of met (één ouder)
gezin: schrijf je in voor een lekker actieve week in een mooi
stukje Nederland.

Op de website van het IVN www.ivn.nl vind je onder het
kopje 'Zomerweek' (invullen in zoekoptie rechtsboven)
meer informatie over aanmelden en actuele berichten.
Bekijk en lees in het 'Archief'’hoe de voorgaande zomerwe-
ken verlopen zijn. Onder 'Deelnemers' vind je informatie
over onder andere de kosten.

IVN Zomerweek 2012 Mechelen Zuid-
Limburg
 
De stichting IVN-Zomerweek (bestaande uit vijf vrijwilligers)
organiseert jaarlijks in de zomervakantie een week voor
volwassenen, jeugd en jongeren. Een actieve week waarin
natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie centraal
staan. Ieder jaar doet de IVN Zomerweek een mooie plek
in Nederland aan. Dit jaar is van vrijdag 3 augustus t/m
vrijdag 10 augustus gekozen voor de groepsaccommodatie
De Vinkenhof te Mechelen (Zuid Limburg).

Samen met lokale (IVN)vrijwilligers vullen ze de week met
een boeiend programma in de natuur, met een op de om-
geving toegespitst thema. Iedereen vanaf 5 jaar kan mee-
doen. Wel gaan ze er vanuit dat de deelnemers een (rede-
lijk) goede conditie hebben, want er staan soms stevige
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Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek

Een kookboek, te gebruiken zonder pannen, maatbekers
en pollepels, dat is Het Groot Apeldoorns Landschaps
Kookboek. Apeldoorn is de eerste Nederlandse gemeente
die een landschapskookboek heeft laten schrijven, een
werkboek over het landschap van Apeldoorn.
Iedereen máákt het landschap, iedereen is erbij betrokken,
vaak heel onbewust. Alle tuinen, schuren, schuttingen,
woningen, weides en bomen zijn ingrediënten van hetzelf-
de gerecht: het landschap. Met alle initiatieven van gemeen-
tes, ontwikkelaars, boeren, instanties en individuen worden
tal van ingrediënten toegevoegd aan dat gerecht. Maar
zonder idee waar we met z’n allen naartoe werken, leiden
al die goede bedoelingen niet vanzelf tot een smakelijk
geheel. Omdat tegenwoordig alles overal kan, gebeurt dat
ook. Het gevaar van 'alle dagen stamppot' ontstaat: een
beetje groen, een beetje rood, overal alles door elkaar heen.
Verschillen verdwijnen, structuren versnipperen.

Aanleiding voor het kookboek is vooral het gebrek aan
structuur in het landschap en tegelijk de enorme dynamiek
in het buitengebied. Nieuwe functies zoeken een plaats,
agrarische bedrijven stoppen, verbreden of worden juist
groter, nieuwe landgoederen worden gesticht.
Het boek biedt inspirerende handreikingen voor iedereen
die met het landschap aan de slag wil en ervan wil genieten:
burgers, boeren, landschapsarchitecten, projectontwikke-
laars en overheden.
In het landschapskookboek voor Apeldoorn staan middelen
beschreven om het landschap te verbeteren en nieuwe
ontwikkelingen op te vangen.
 
Het boek is in opdracht van de gemeente Apeldoorn sa-
mengesteld door landschapsarchitect Harro de Jong. Hij
werkte de ruimtelijke kwaliteiten van de verschillende
landschappen die Apeldoorn rijk is smeuïg uit in recept-
vorm. Het boek is geschreven en vormgegeven als een
kookboek. In het boek staan alle ingrediënten die samen
het Apeldoornse landschap vormen, aangevuld met talloze
tips om met de juiste ingrediënten een heerlijk gerecht te
maken.

Op deze manier kan iedereen, van ambtenaar tot burger,
het landschap leren begrijpen en leren hoe hij zelf aan de
schoonheid daarvan kan bijdragen: een van de uitgangs-
punten van de gemeente achter het boek. In het land-
schapskookboek staat voor Apeldoorn beschreven hoe zij
de steeds belangrijkere rol in de ruimtelijke ordening kan
vervullen met minder middelen en minder regels

Het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek is uitgegeven
door uitgeverij Blauwdruk, telt 240 pagina's en is voor
€ 24,90 verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen op
www.uitgeverijblauwdruk.nl.

Om de grafheuvels tussen Epe en Vaassen zichtbaar en
beleefbaar te maken heeft het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Epe een subsidieaan-
vraag ingediend bij de provincie Gelderland en stelt zelf
€ 26.500 de andere helft van het bedrag beschikbaar.

Het gaat om het plaatsen van pollers – beweegbare
paaltjes bij de groepen grafheuvels. Ook zullen bomen
gekapt worden om de zichtlijnen tussen de (groepen)
grafheuvels te optimaliseren. Daarnaast is er geld nodig
voor twee informatieborden, een website en het vernieu-
wen van de Trap-route, waarbij Trap staat voor Toeris-
tisch recreatief archeologisch project.

Extra aandacht voor grafheuvels Vaassen
Yvonne Zwikker
 
De gemeente Epe heeft veel grafheuvels binnen haar
grenzen liggen. Na de Tweede Wereldoorlog werd ont-
dekt dat veel heuvels op een lijn lagen. In Nederland en
Europa zijn daar wel meer voorbeelden van, maar ner-
gens is de lijn zo lang als in Epe. Een van de lijnen, die
zes kilometer lang is, zou misschien zelfs wel acht kilo-
meter zijn, omdat de grote kerk in Epe ook op een graf-
heuvel gebouwd is. Op deze specifieke lijn liggen wel
vijftig grafheuvels, waarvan de meesten (37) binnen
Kroondomein Het Loo.

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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Welke technieken gebruikten we
Iedere gids heeft de informatie over het gebied al gekregen.
Wat wordt het doel van de wandeling, die we gaan voor-
wandelen? De insteek is dat we met alle zintuigen mensen
natuur laten beleven. Dat betekent dat je met je publiek
meer samen ontdekkingen doet in plaats van monologen
houden. Hoe dan? Hoe stuur je dat aan als gids? Je kunt
verschillende werkvormen gebruiken. De lezer heeft hier-
aan misschien volop meegedaan en herkent het volgende:

- Door je als gids zelf te verwonderen over de natuurver-
schijnselen die je ziet. Het hoeft niet eerst een naam te
hebben, voordat je je over iets verbaast of vreemd vindt
of… Maar over de natuur is meer te zeggen dan alleen ‘Oh
wat mooi’.

Mij is gevraagd door de redactie van Groenvoer om wat te
schrijven over de technieken die we hebben gebruikt in de
Midwinterwandeling die we 28 januari 2012 gaan maken.

Daarom begin ik bij het begin: Ga met IVN’ers (ook met
aankomende natuurgidsen) om de tafel zitten, bepaal het
doel en geef vorm aan een nieuw idee. Er komt wat in je
op, je vraagt wat mensen om mee te denken en het lukt
altijd. Daarna spraken we in de voorbereidingsgroep af wie
de informatie over het gebied zou maken, zodat de gids wat
kan vertellen over de eigenheid van het gebied. Ook vragen
we meer begeleiders van groepjes, want het kan wel druk
worden.

Begin januari gaan we met de uitgebreide voorbereidings-
groep op pad in het gebied van de Dassenberg om te zien
of de natuur zo vriendelijk is om aan onze wensen te vol-
doen. Natuurlijk bleek de natuur rijker te zijn aan ideeën
dan wij.
Het warme welkom, een onmisbare start bij een IVN-wan-
deling, hebben jullie al geproefd en over je heen gekregen
en de mooie wandeling en de gezelligheid suddert nog wat
na in je hoofd.

Een opfrissende winterwandeling
Cathrien Oskamp
 

Uitgelicht

foto: Willem Kuijpers

foto: Willem Kuijpers

- Je kunt meer over een paddenstoel vertellen dan alleen
de naam te noemen. Het is een belevenis om het verhaal
te horen hoe organismen eten, zich voortplanten en zich
beschermen om te overleven.

- Belangrijk is dat mensen van de natuur gaan houden. Met
het gevaar dat iemand een hartje wil kerven in een boom.

- Een van de begeleiders vond het beheer ook een belang-
rijk punt. Hoe wordt er omgegaan met de natuur in dat
gebied?

- Je vergeet vaak om eens stil te staan. Dan pas hoor je de
zachte geluidjes van goudhaantjes of de wind die door de
bomen suizelt.

- Boompje verwisselen kan ook een eerste aanraking met
een boom zijn.

- Hebben jullie die prachtige boomstronk gezien met
korstmossen en mossen? In de winter zijn de mossen extra
groen. Aan het verhaal van het mossenleven is veel te
beleven. En wat zijn korstmossen precies?

- Heb je het verborgen kuiltje gezien, verscholen opzij van
het pad? Is de fantasie aan het werk geweest?

- Zou deze plek een rustplek zijn of een slaapplek? En
waarom groeit daar gras in en durven de bosbessen niet
verder te groeien?

- En dan de plek waar oude beuken bestormd worden door
tonderzwammen. Dit was een mooie plek om een verhaal
te horen.

- De vraag is telkens geweest. Hoe maak je natuur tot een
belevenis voor je publiek. Je kunt ook je publiek eens een
gedicht laten schrijven of een tekening maken.
 
De ‘techniek’ van de voorbereidings- en organisatie groep
was om de natuur aan het woord te laten op verschillende
manieren. Hopelijk is iedereen geïnspireerd en op adem
gekomen door deze opfrissende wandeling aan het begin
van 2012.
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Landschapsanalyse
Tjitske Wijngaard

Het klinkt zo simpel, maar een landschap ‘lezen’ is niet zo
simpel, merken we als we op een avond op onze gidsen-
cursus hierin les krijgen. We beginnen heel elementair met
het kijken naar een landschap. Vanuit de kunstgeschiede-
nis kende ik de stelling dat een landschap aantrekkelijk is
om naar te kijken als het is opgebouwd uit voorgrond, ‘mid-
dengrond’ en achtergrond. De foto die we als eerste te zien
kregen van een paar boerderijen gelegen naast akkers en
met een boom aan de zijkant bevestigde voor mij de reden
voor de aantrekkingskracht van dit landschap. Er was een
voorgrond, de boom, er was een achtergrond, de lucht, en
er was een middengrond van boerderij en akkers.
 
Maar natuurlijk ging de les niet over landschapsschilder-
kunst en werd er dus een heel andere analysemethode
gepresenteerd, namelijk die van landschapsarchitect Kari-
na Hendriks. Bij deze methode zijn er vier assen waarlangs
het landschap gelegd wordt om te zien waar het landschap
zich op de verschillende assen bevindt. De assen zijn:
- Horizontaliteit. Vragen die hierbij onder andere naar voren
komen zijn: wat zijn de patronen in het landschap? Zijn de
patronen recht of grillig?
- Verticaliteit. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:
hoe verhoudt het bovengrondse zich tot het ondergrondse?
Passen beide bij elkaar of zijn er van bovenaf door de mens
ingrepen gedaan waardoor het bovengrondse geen logi-
sche reflectie meer is van het ondergrondse?
- Historische as. Hierbij gaat het erom of de geschiedenis
van de plek zichtbaar is in het landschap en zo ja, hoe en
waar?

- Seizoensas. Hierbij gaat het om de mate waarin men de
seizoenen in een landschap ziet weergegeven.
 
Hoe kijk je dan naar diezelfde foto? Ik laat een volledige
analyse ervan graag aan de lezer over, maar je ziet in ieder
geval dat er horizontaal veel rechte lijnen in het patroon
zitten: een teken dat de mens heeft ingegrepen hier. Verti-
caal gezien lijkt er een zeker verband te bestaan tussen
bijvoorbeeld de bomen en de veronderstelde ondergrond,
maar niet tussen de kale akker en de ondergrond daarvan.
Historisch gezien is er allicht sprake van een al enige tijd
bestaand agrarisch gebruik van de akkers en van een
kleine agrarische gemeenschap en vanuit seizoensper-
spectief is te zien welk seizoen het is, want het fluitenkruid
bloeit en de bomen zitten volop in blad.
 
We kwamen tijdens deze cursusavond niet expliciet terug
op de vraag waarom en wanneer wij een landschap aan-
trekkelijk vinden, waarschijnlijk omdat het als altijd weer
opvallend snel tien uur was. Maar de conclusie lijkt me
gerechtvaardigd dat er gewoon wat beweging op de assen
moet zijn om een landschap mooi te laten zijn. Als alles
recht is, er geen verband is tussen ondergrond en boven-
grond, je er niks aan kunt aflezen wat betreft de geschie-
denis en als je niet kunt zien welk seizoen het is, vinden we
het geen aantrekkelijk landschap.
 
Ik zou zeggen: kijk bij je eerstvolgende wandeling of fiets-
tocht maar eens of het klopt als je ergens onderweg uitroept:
Óh, wat prachtig”, of eventueel: ’Oh, wat lelijk’.

Leesbaar landschap  foto: Tjitske Wijngaard
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foto: Jacqueline Quist

 Harsmannetje (Harsbuilmot – Retinia Resinella)
Jacqueline Quist
 
Tijdens de natuurgidsencursus heb ik voor mijn ‘biologi-
sche moment’ het levensverhaal van het ‘harsmannetje’
uitgeplozen. Ik geef de wetenswaardigheden graag door.
 
Een verdikking (harspropje) aan één zijde op een den-
nentak met een wat lichtere witte kleur noemt men
harsmannetje. Soms ter grootte van één cm, maar het
kan ook wel drie cm groot worden. Daarin leeft de rups
van de harsbuilmot.
De plaats waar je het harsmannetje kunt vinden, is, net
onder de krans aan het einde van een dennentak. De
ervaring heeft mij geleerd dat op Kootwijkerzand de
meeste harsproppen te vinden zijn op jonge dennenbo-
men. Ik denk dat dat komt, doordat de jonge bomen nog
zo vol leven/bloei zijn, waardoor de sappen en de hars-
stroom gunstig zijn, waar het rupsje van de harsbuilmot
van kan profiteren.
De harsbuilmot is een nachtvlinder die circa twee cm
groot wordt. De voorvleugels zijn roodbruin met lichtgrij-
ze vlekken/verticale strepen en de achtervleugels zijn
bruin/grijs effen van kleur. De randen van de vleugels
zijn ‘gerafeld’.
 
Van harsbuilmot tot aan de volgende generatie.
Begin mei vliegt de harsbuilmot op zoek naar een partner
voor de voortplanting, waarna in mei deze mot elk eitje
apart legt vlak onder de krans van een dennentak. Na
enige tijd komt de rups uit het eitje en vreet zich op de-
zelfde plek een weg door de schors in het hout naar
binnen richting de sapstromen. Eind juli heeft het propje
de grootte van een erwt. Het motje eet tot aan de winter
om dan een winterstop te houden. Na de eerste winter,
als de sapstromen in de boom in het voorjaar weer toe-

nemen, gaat het rupsje eten met als gevolg dat het groeit
net als het harspropje. Het rupsje blijft nog een winter in
haar beschermende behuizing. In het voorjaar gaat de
rups verpoppen om zich daarna begin mei als vlinder uit
de harsprop te voor schijn te komen. Daarna leeft hij twee
weken tot drie maanden.
 
Behuizing
Het harspropje ontstaat doordat de rups zich, door de
schors en het levende hout, een weg naar binnen vreet
richting de sapstromen waar de rups van leeft net als van
het hout. Door de verwonding aan de dennentak reageert
deze door middel van hars. Hars heeft tot doel de boom
of in dit geval de tak te beschermen. Het rupsje is hierop
goed bedacht en weet het hars goed te doseren en te
gebruiken voor zijn eigen bescherming. Hij gebruikt dit
hars samen met zijn uitwerpselen om een harspropje te
maken, waarin hij kan groeien. Om niet aan het hars te
plakken, spint de rups zelf wat weefsel aan de binnen-
kant. De binnenkant van het propje is bijzonder om te
bekijken. Er zijn ‘kamers’, waarin het rupsje leeft en hij
heeft zelfs een apart gedeelte om zijn uitwerpselen te
deponeren. Ook lijkt er een gangetje te zitten, wat wellicht
het harskanaal zal kunnen zijn.
 
Vijanden
De enige vijand die ik heb kunnen ontdekken is de mens,
die harsmannetjes meeneemt ter lering en vermaak in
de natuurgidsencursus. Scouts verzamelen de harsman-
netjes om vuur mee aan te maken. Dennen inclusief de
harsmannetjes worden wel verwijderd vanwege natuur-
beheer. In ieder geval niet de insectenetende vogel, want
die waagt het niet om zijn snavel in de kleverige verdik-
king te steken.

Bronnen: IVN, KNNV en internet, oktober 2011.

Groenvoer 9



... een ecologische opsteker
Remco Moree en Ulrik van der Laan

Als we de tocht vervolgen komen we aan in het bosgedeel-
te Bruggelen, net buiten Beekbergen. Op verschillende
plaatsen in het bos zijn nog grafheuvels te vinden, die
aangeven dat er vroeger een nederzetting heeft gestaan,
wat er op duidt dat water in de buurt moet zijn.
Onverwachte heuvels c.q. veranderingen in het landschap
zijn een aanwijzing dat er iets moet zijn gebeurd in het
verleden, hetzij door ingrijpen van de mens, hetzij natuurlijk.
Verder fietsend komen we een aantal open vlakten tegen.
In het bos kunnen die op verschillende wijzen ontstaan,
zoals brandvlakten en kapvlakten. Op deze vlakten ont-
staan pionierssoorten zoals zuring, rankende helmbloem,
wilgenroosje en vingerhoedskruid.
 
Wildwal
Aan het einde van het bos vlakbij Beekbergen is er een
wildwal of enkwal. Vroeger werden wildwallen aangelegd

Voor de opsteker Ecologie nam Gert-Jan Blankena, ex
stadsecoloog van de gemeente Apeldoorn op 20 augustus
2011 een groep natuurgidsen op de fiets mee van Het
Leesten naar het Beekbergerwoud. Onderweg vertelt Gert-
Jan over de samenhang van de natuur op de Veluwe en
we volgen het water dat als neerslag valt op de Veluwe naar
het woud.
De eerste stop is bij een spreng. Rondom de sprengenkop
ligt een halfronde wal, die vroeger moest voorkomen dat er
vervuild water vanaf de heuvel de beek in stroomde. Regen
en smeltwater sijpelt de bodem in, om onderaan de heuvel
weer boven te komen. Het water dat de bodem inzakt komt
vier tot zes maanden later bij de sprengkop omhoog. Van
1700 tot 1960 diende een spreng voor de aanvoer van water
voor papiermakerijen, koperpletterijen en later wasserijen.
We fietsen verder en beklimmen even later lopend de Ba-
kenberg. Op deze heuvels stonden vroeger bakens. Omdat
de vegetatie uit zand of heide bestond en er weinig bomen
stonden, waren de bakens van verre zichtbaar en dienden
deze als ´padwijzers´.
Achter de heuvel aan de rand van de heide ligt een klein
ven: het Salamandergat. Door het kappen van de bomen -
door Staatsbosbeheer - is er meer gelegenheid voor de
uitwisseling van o.a. vlinders, libellen en kleine zoogdieren.
Een aantal eiken staat er nog voor de vogels.

Salamandergat
foto:Ulrik van der Laan

om schapen en andere dieren binnen en de roofdieren
buiten te houden. Bij Beekbergen en in het bos van Brug-
gelen is de afscheiding van de enkwal tussen gewassen en
geriefhout.
Verder staan er nog wat exotische bomen. Dit komt doordat
een oude landgoedeigenaar bij Bruggelen verschillende
boomsoorten heeft geïmporteerd.

Aangekomen in Beekbergen komt er kwelwater uit de
grond. De sloten rond de weilanden zorgen voor afwatering.
Aan de rand van deze sloten zien we groot hoefblad en
bosbies staan wat indicatoren zijn voor de aanwezigheid
van kwelwater. Lieren achter Beekbergen is een echt
kwelgebied.
Verder fietsend komen we bij het beekdal aan waar de Oude
Beek beter zichtbaar wordt. Er staat een oude watermolen,
de Ruitersmolen. Deze watermolens werden gebruikt voor
de papierindustrie. Bij de Oude Beek leven bijzondere vo-
gels als de waterspreeuw en de grote gele kwikstaart.
De molen die op deze plek stond, de Gasthuismolen, is een
van de oudste molens in de omgeving en stamt uit 1294.
 
Beekbergerwoud
De Oude of Beekbergse Beek had een aftakking naar het
Beekbergerwoud, dat een echt elzenbos was. Deze stroom
is dichtgegooid zodat het kwelwater niet meer het oude
woud kon inlopen, en het woud gekapt kon worden om
plaats te maken voor landbouw.
Natuurmonumenten wil het oude woud doen herleven. Het
Beekbergerwoud is echter zo goed ontkweld dat het nooit
meer de oude kracht terug zal krijgen. Er zijn verschillende
delen van het woud bewerkt om zo een spreiding van
planten, bomen en dieren te verkrijgen. Op het afgeplagde
deel groeien els en eik. Een tweede deel is geploegd en
hier staat voor een groot gedeelte pitrus. De koeien die hier
lopen, moeten ervoor zorgen dat de els kan wortelen. Een
derde gedeelte bestaat uit een grasmat waar bijna geen
plant doorheen komt.
De heuvels die zijn aangelegd, zijn verhoogd met het afge-
plagde landbouwgrond. De fosfaten in deze heuvels wor-
den door het water verspreid en hierdoor ontstaat er een
monocultuur van pitrus en brandnetel.
Na het woud zijn we aan het einde van de Opsteker beland.
Na een leuke dag met heel veel informatie kon een ieder
zijn eigen weg naar huis vervolgen.

Oude beek Beekbergen
foto: Ulrik van der Laan 
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Bushtocht van 11-18 september 2011
Veluwesurvival.
Rudy Wolfkamp
    
Als IVN gids weet je natuurlijk het nodige van de natuur.
Ik ben vooral geïnteresseerd in wat kun je er mee. Of te
wel hoe kan ik leven in de natuur, van de natuur, met de
natuur, zonder schade aan te brengen aan die natuur.
Sommige mensen noemen het bushcraft. Een goed
Nederlands woord is er niet voor. Ray Mears kennen de
meeste mensen ook wel. Hij trekt de hele wereld over
om te leven van de natuur. Dit heb ik in het klein gedaan
op onze eigen Veluwe.

Mijn doel was om ruim een week, te overleven zonder
dat ik eten of drinken mee zou nemen en alles te halen
uit onze natuur. We zouden eerst met z´n tweeën gaan,
maar mijn vriend kon op het laatst geen vrij meer krijgen
van zijn baas. Dat maakt het extra zwaar omdat je dan
voor 100% op jezelf bent aangewezen. Uiteindelijk
zouden we elkaar vrijdags weer treffen bij Elspeet.
De belangrijkste vragen die ik mij voor vertrek stelde
waren
 Hoe krijg ik voldoende energie binnen?
 Kan ik voldoende gevarieerd eten om het smakelijk te
houden?
 
Op zondagochtend vertrok ik lopend vanaf huis (Apel-
doorn) over de Veluwe naar het Veluwemeer. Op
maandag met regen en harde wind ben ik door het water
gewaad naar één van de eilanden. Hier ben ik tot don-
derdag gebleven om een aantal dagen op locatie mijn
kostje bij elkaar te scharrelen. Donderdag ging ik terug
naar Apeldoorn. Ik had er rekening mee gehouden dat
mijn krachten af zouden nemen gedurende de week,
daarom had ik een dag extra gerekend voor de terug-
tocht. Op het eiland was ik helemaal alleen en heb me
toch geen moment verveeld. Ik was continu met eten
bezig. Eten zoeken, eten wassen, eten koken, eten, af-
wassen, water zuiveren, eten zoeken enz enz. Alles was
gebaseerd op minimale verbranding en maximaal ren-
dement, dus rustig aan doen en alles met aandacht.
Verder heb ik mij flink gerantsoeneerd omdat ik niet wist
of er de volgende dag wel genoeg te eten zou zijn. Ik had
altijd voor tenminste een dag extra eten verzameld. Op
het eiland had ik geluk dat er een paar hazelnoten
stonden en het dit jaar een heel goed hazelnotenjaar is.
Ik heb uiteindelijk geen dag honger gehad.
 
Mijn dieet voor de week bestond uiteindelijk uit brandne-
tel, weegbree (groot en smal), dovenetel, paardebloem
(ook de wortel), sierappel, sierkers, braam, bosbes,

vossebes, rozenbottel, vlier, lijsterbes, meidoorn en
taxusbes (zonder de pit). Mijn energie kwam vooral van
de beukennoot kastanje en hazelnoot. Ik heb ik niet zo
veel vlees gegeten, wel slakken, larven en een kikker.
Konijnen en dergelijke mag je niet vangen. Stropen is
nog steeds verboden in Nederland.
 
De conclusie: geweldig om zo’n tocht in Nederland te
kunnen ondernemen. Ons land biedt nog voldoende
mogelijkheden om dagelijks een goede gevarieerde
maaltijd klaar te maken.
 
Tot slot nog dit. Een aantal planten die hierboven ge-
noemd zijn moeten worden bewerkt voor ze eetbaar zijn
en weer anderen zoals de taxus zijn vreselijk giftig als
daar het verkeerde deel van gegeten wordt. Weet dus
100% zeker dat je iets kunt eten, begin er anders niet
aan. Beter een dag honger dan een week maagkrampen
of erger. Denk dus niet na dit gelezen te hebben dat kan
ik ook. Als je hier meer van wilt weten ga met iemand op
stap die er verstand van heeft en het je uit kan leggen.
Wie weet een nieuwe wandeling voor ons IVN
 

Pannetjeslak
foto: Rudy Wolfkamp

Tipivuurtje
foto: Rudy Wolfkamp
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Ruim 35 jaar geleden kocht ik mijn eerste huis. Daarvoor
woonde ik op kamers. Eigenlijk moet ik zeggen huisje. Het
totale perceel telde 88 vierkante meters. En daar fantaseer-
de ik over aanpassingen: een oprijlaan met een fraaie poort,
een heideveld met een kudde schapen, in die heide vennen
met daarin blaasjeskruid, daarboven libellen en boomvalk,
daaromheen zonnedauw en beenbreek.
Nu, ook na mijn (voorlopig) laatste verhuizing ruim 20 jaar
geleden, is daarvan weinig gerealiseerd. Gelukkig zijn er
de bestaande landgoederen en daarmee zijn we op de
Oost-Veluwe best goed voorzien.
Die landgoederen in onze omgeving zijn in twee grote
groepen te verdelen: de ‘droge’ landgoederen en de ‘natte’
landgoederen.
Onder de droge landgoederen vallen o.a. Bruggelen,
Zandhegge en Welna. Als natte landgoederen wil ik noe-
men de Poll, Woudhuis en het Vossenbroek. Je hebt het
dan over de IJsselvallei.

Ik hoef IVN’ers niet te vertellen wat de waarde van deze
landgoederen is. De meesten zullen er wel eens geweest
zijn. Vooral de landgoederen buiten het Centraal Veluws
Natuurgebied zijn ecologisch van belang, omdat die een
soort ‘reddingsboei’ functie hebben voor allerlei organis-
men, die in het omliggende agrarische gebied niet kunnen
overleven. Het was de bedoeling van de overheid, om daar
nog veel natuurterreinen te (laten) ontwikkelen waardoor er
meer verbonden gebieden konden ontstaan.
Daar is recent een dikke streep door gezet. Het rijk heeft
geen geld meer over voor natuur. Dankzij de provincie komt
er nog wel een beetje bij; maar het wordt, alleen al in Gel-
derland, toch duizenden hectares minder dan ooit bedoeld.
Het gevolg is dat landgoederen meer geïsoleerd blijven
liggen in de IJsselvallei. Een domper dus. Hopelijk kunnen
we blijven genieten, van wat er is en van wat er wel bij komt.

Het landgoed
Gerard H. Koops
 

Verhuizing
Bauke Terpstra
    
Al ruim twintig jaar hebben we een steenuilen echtpaar
in een oude perenboom, alleraardigste vogels, zeer at-
tente dieren, scherp van gezicht, waakzaam, trouw aan
elkaar, honkvast maar vaak ook erg luidruchtig. Vele
jongen werden er groot gebracht, maar door tegenslagen
leden ze ook grote verliezen. Verkeer, te diepe schoor-
stenen, zware regenbuien die vooral de jonge dieren
buiten de kast noodlottig werden, decimeerden nogal wat
nakomelingen en een gevecht met een bosmaaier bleek
ook een ongelijke strijd. Lief en leed wisselden zich
veelvuldig af waarbij diverse dieren op zoek moesten
naar een nieuwe partner maar desondanks bleven ze
hun stekkie trouw.

Vorig jaar werd hen vriendelijk verzocht hun woning voor
enkele uren te verlaten. Groot onderhoud bleek niet meer
mogelijk, een complete vervanging van hun onderkomen
was dringend noodzakelijk. De oorspronkelijke vloerbe-
dekking van turf en fijne houtkrullen was volledig vervan-
gen door een stevig pakket uilenmest met een ongeloof-
lijke hoeveelheid keverschilden. De culinaire voorkeur
van onze buurtjes werd meteen duidelijk.
De nieuwe woning werd gretig aanvaard en ook het
verlengde zonwerend dak voorzag in een behoefte.
Niets stond een jarenlang plezierig verblijf nog in de weg,
maar dan pakken zich op 18 januari 2007 zeer donkere
wolken samen in het noordwesten. Het was die hele dag
al onrustig in de lucht, maar niet meer dan normaal ge-
bruikelijk is in Nederland op dergelijke stormachtige
dagen. Vergezeld van een alles verzadigende regenslui-
er geselden orkaanachtige winden het landschap en trof

het noodlot onze perenboom. Het venijn zat ook deze
keer in de staart. Alles boog, kreunde en kraakte, bomen
knapten af als luciferhoutjes of gingen als geheel ge-
strekt. Zo ook onze oude perenboom. De wortels hadden
geen enkele houvast in de door de vele regenval door-
drenkte grond. Een doffe plof bezegelde het lot van onze
boom en de verweerde kruin werd aan de aarde toever-
trouwd. Tijdens de welkome stilte na de storm werd een
snelle inspectie uitgevoerd. Achter in de met zorg ge-
bouwde nieuwe woning die behoorlijk slagzij maakte,
zaten twee doodsbange steenuiltjes. Snel werden
plannen gemaakt voor een heuse reddingsoperatie.

De volgende dag bleek nog een uiltje aanwezig, de ander
was mogelijk op jacht want er moet natuurlijk wel gegeten
worden. Op een nieuwe plek zetten we snel een ladder
tegen een forse appelboom, sloten de kastopening met
een prop af en met een accuboormachine schroefden
we de woning los. Dit alles onder luid gepiep van de
angstige inwoner.
Voorzichtig draaiden we de kast in de oorspronkelijke
stand en we brachten de kast naar de nieuwe woonwijk.
Na een stevige verankering en het nodige tuiwerk keer-
de de rust in en om de kast terug. Na het verwijderen van
de prop waren de verwachtingen hoog gespannen.
Twee dagen na de storm zet een ondergaande zon, rond
een uur of zes, tegen de naderende schemering de
westelijke hemel in een prachtige geelrode gloed. Op
een hoge tak in de appelboom wordt in de prachtige
avondkleuren de vorm zichtbaar van een rechtopstaand
knotje wol. Ook in het door hun verkozen cultuurland-
schap geven onze uiltjes blijk van aanpassingsvermogen
en de drang om door te gaan.
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Van de voorzitter bij het begin van 2012

(Dit is een ingekorte versie van de nieuwjaarsspeech uit-
gesproken tijdens de midwinterwandeling op 28 januari. De
volledige versie vind je op www.ivn-apeldoorn.nl onder
menu organisatie – ledenpagina)
 
Het jaar is weliswaar alweer bijna een maand oud, maar
we mogen vast nog wel even terugkijken naar 2011. Ik pik
er een paar zaken uit en maak een bruggetje naar 2012.
IVN Apeldoorn organiseerde weer meer dan honderd acti-
viteiten. Zowel de ‘normale’ werkgroepactiviteiten als spe-
cifieke projecten zoals de Gelderse IVN dag en de omme-
tjes. De cursussen konden allemaal doorgaan en ook de
excursies, de activiteiten van landschaponderhoud en
Natuur in de zorg werden goed bezocht.

2011 was het jaar van bezinning op ons programma en ons
ledenbeleid. Via speciale bijeenkomsten en een ledenen-
quête zijn de leden gevraagd naar hun wensen en ideeën.
Die worden via bestuur en werkgroepen aangepakt.
Zo zijn de eerste stapjes gezet om de excursies flexibeler
te maken en meer in te spelen op wensen van publiek en
van gidsen. Denk aan flexibeler tijden, afstanden, wel/geen
thema, gidsen al in een vroegtijdig stadium betrekken bij de
voorbereiding.
Alex Eeninkwinkel gaat als coördinator wandelingen optre-
den. In de komende periode willen we ook aangeven welke
verwachtingen we van gidsen en organisatoren van excur-
sies hebben. We proberen een inwerkprogramma te bieden
nadat de gidsencursus is afgesloten. En we willen aandacht
geven aan de ‘opleiding van organisatoren’ voor zowel
excursies als andere IVN activiteiten.
Bijblijven en deskundigheid blijft van belang. Het gezamen-
lijk voorwandelen is daar van grote waarde. Het voorwan-
delen krijgt meer aandacht. Ook de opstekers zijn van be-
lang, hoewel het erop lijkt dat daar de belangstelling iets
terugloopt. Dat vereist creativiteit en goed kijken wat daar
de oorzaak van kan zijn. Opmerkingen en suggesties zijn
altijd welkom.

IVN kwam behoorlijk veel in de pers en we zijn in Apeldoorn
best aardig bekend. Maar het kan altijd beter. Zonder
deelnemers geen activiteiten. Ook leden en donateurswer-
ving blijft belangrijk. We zullen IVN Apeldoorn dus goed
onder de aandacht van de bevolking moeten blijven bren-
gen. Een kort verslagje met foto van afgeronde activiteiten
heeft nieuwswaarde. Publiek, maar ook de eigen leden en
donateurs kunnen dan zien wat we doen.

2011 werd mooi afgesloten doordat we in 2012 het bestuur
weer compleet hebben. Arnold Hirsch en Margo Eerland
meldden zich aan als penningmeester en secretaris en zijn
zich momenteel aan het inwerken. Dat betekent dat we
vanaf het voorjaar met een voor de helft nieuw bestuur
werken. Best spannend, maar ik heb er alle vertrouwen in.
Dit jaar zullen er ook een aantal veranderingen plaatsheb-
ben vanuit de landelijke vereniging. We gaan meer leden
werven. Het onderscheid tussen actieve en niet actieve
leden wordt opgeheven. Je hoeft dus niet meer perse actief
te zijn als je lid bent. Ook de naamgeving gaat veranderen.
We heten voortaan IVN Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid.

In 2012 zal IVN een nieuwe huisstijl introduceren en krijgen
we een nieuwer, moderner en speelser logo, waarin de oude
elementen zichtbaar blijven. Vanaf april komt de nieuwe
website beschikbaar. Moderner, makkelijker te beheren en
met meer mogelijkheden. Dat biedt ook mogelijkheden voor
een digitaal afdelingsarchief en directe betrokkenheid van
leden en donateurs.
We hebben Groenvoer, de digitale Nieuwsbrief, de website,
maar er komen steeds meer nieuwe media, zoals Twitter
en Facebook die we mogelijk kunnen benutten om onze
activiteiten snel en breed onder de aandacht te brengen.
Het zou mooi zijn als er IVN’ers zijn die via dit soort kanalen
IVN onder de aandacht willen brengen.

Per 1-1-2013 moeten we waarschijnlijk de St@art verlaten.
Hierover is eind februari een gebruikersoverleg met Het
Natuurhuis. Daarna kijken we verder. Doel blijft een eigen
honk wat we kunnen gebruiken maar niet zelf hoeven te
onderhouden. Tips? Laat het weten.
Samenwerken met andere organisaties doen we veel en
graag. 2012 zal het accent liggen op samenwerking met de
KNNV in Apeldoorn. Dat doen we onder meer via het the-
majaar van de bij, een gezamenlijke manifestatie begin
2013 en mogelijk via samenwerking op het gebied van
publiciteit.
Voorzichtig zetten we stapjes buiten de stadsgrenzen van
Apeldoorn. Nu en dan zijn er activiteiten in de gemeente
Voorst en Epe. Dat kan beter, maar alles heeft nu zijn tijd
nodig.
Wensen zijn er ook: De inzet van social media heb ik al
genoemd; een team dat zich gaat bezighouden met het
organiseren van lezingen, of een groep specifiek gericht op
activiteiten in Berg en Bos.

Al met al: plannen en ideeën genoeg, Maar het hoeft niet
allemaal dit jaar af te zijn. Het moet ook leuk en behapbaar
blijven. Dat kan alleen met de inspanning en het enthousi-
asme van onze leden en donateurs. We hebben daar in de
afgelopen jaren goede ervaringen mee, en we hopen dat
ook 2012 daar geen uitzondering op is. Daarom een toost
op 2012 en de toekomst.
 
Hans Hogenbirk, voorzitter

Toespraak van de voorzitter
foto: Willem Kuijpers
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Het gebeurt zelden, maar dit keer staan er voor de wande-
ling in Hoog Buurlo met het thema ‘ruw en bijster land’ twee
verschillende aanvangstijden in de media. Om half twee
vormt zich al een groep van 13 personen. Het is geen weer
om nog lang te wachten dus vertrekt de eerste natuurgids
voor de wandeling van drie uur.

Even over tweeën gaat de tweede groep op pad met zes
deelnemers, twee natuurgidsen combineren de leiding. De
laan naar de schaapskooi met de statige beuken doet een
immens landgoed verwachten. In de zijpaden is te zien dat
er jonge beuken zijn aangeplant om de beukenlanenstruc-
tuur weer nieuw leven in te blazen. Een deelnemer ziet met
plezier dat in een van de aftakelende oude beuken een
specht precies onder een brede tonderzwam zijn nestholte
heeft uitgehakt. Altijd droog binnenkomen of uitkijken dus.
Slimme vogel.

Hoog Buurlo, waarvan de naam al in 814 na Chr. opduikt,
blijkt helemaal geen pompeus landgoed, maar telt slechts
twee huizen en twee schaapskooien, daarentegen wel 130
Veluwse schapen. De natuurgidsen wisselen elkaar af met
vragen stellen en verhalen vertellen over de geschiedenis
van dit unieke gehucht. Voordat we de vernieuwde
schaapskooi bekijken, vragen wildwallen en akkers onze

aandacht. We nemen de tijd om vanaf de schaapskooi het
glooiende landschap te bekijken. Deze zichtlijn is er pas
een paar jaar. Terreineigenaar Staatsbosbeheer heeft dit
gebied, dat ze een van hun parels noemen, terug gebracht
naar zoals het was rond 1900. Via de schapendrift naderen
we de heide. De vlakte met allerlei kleuren is verlaten. Het
ziet er totaal anders uit als de zon schijnt of als die achter
een wolk verdwijnt. De vergrassing verdringt de heide, maar
de kleur van vlaktes met pijpenstrootje, zijn ook schilder-
achtig, vinden de deelnemers. We ervaren dat we op die
grote heide amper een spoor van menselijke activiteiten
aan de horizon zien. De luchten voorspellen van alles, maar
we krijgen slechts één hagelbui op ons hoofd, die met ge-
juich ontvangen wordt, want hagel maakt je veel minder nat
dan regen. Deze hagelbui accentueert de beleving van een
ruw en bijster land. Via een boog komen we in de buurt van
de Gerritsfles, een ven op militair terrein. In die omgeving
was er ook een camping die voor de natuur moest wijken.
Nog een handje vol huizen is blijven staan.

Het zendstation ervaart iedereen anders, mooi, lelijk, impo-
sant. Op dit punt besluiten een paar deelnemers de route
in te korten, dat kan. Lopen op de zanderige paden en te-
gelijk dalen en stijgen was zwaarder dan ze dachten. In het
bos staan we daarna oog in oog met veel vreemde oranje

foto: Yvonne Zwikker

Hoog Buurlo, ruw en bijster land
Verslag van een voldane wandelaar
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Algemene ledenvergadering
 
Agendaledenvergadering 24 mei 2012
1. Opening
2. Verslag vergadering 17 november 2011
3. Mededelingen bestuur
4. Jaarverslag 2011
5. Financieel verslag 2011
6. Verslag kascommissie; benoeming commissielid
7. Bestuursverkiezingen
8. Rondvraag
9. Sluiting – om uiterlijk 21.00 uur

Pauze – onder genot van een hapje en een drankje
Activiteit / presentatie
Einde om 22.00 uur
N.B. Deze agenda is onder (enig) voorbehoud vanwege het
vroege tijdstip van inzending voor publicatie in Groenvoer.
 
Kort verslag ledenvergadering van 18 november 2011
Voorzitter Hans Hogenbirk opent de vergadering en heet
de 29 aanwezigen welkom.
De voorzitter doet de volgende mededelingen.

• Op 28 januari wordt in Hoog Soeren een 'opfrissende'
Midwinterwandeling met nazit gehouden, dit in plaats van
de gebruikelijke Midwinteravond.
• Het jaarplan 2012 van landelijk IVN voorziet in een meer
hedendaagse website en web omgeving. Wij zullen daar-
mee te maken krijgen (ledenadministratie) en profijt van
hebben (moderne website, lokaal archief) medio tweede
helft 2012.
• IVN-district Gelderland wordt april 2012 opgeheven. Drie
regionale samenwerkingsverbanden komen daarvoor in de
plaats, voor ons regio Veluwe met acht lokale afdelingen.
• Voor de komende vacature penningmeester heeft zich
een kandidaat gemeld bij het bestuur. De wegens vertrek
ontstane vacature webmaster kon worden ingevuld. De
komende vacature secretaris blijft nog open.
 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting
2012 en stelt vast dat dit keer een klein nadelig saldo is
begroot, onder aanname van gelijkblijvende aantallen leden
en donateurs, en landelijke contributie. Er zijn geen op- of
aanmerkingen. De begroting wordt aangenomen en vast-
gesteld.

 
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarplan 2012. Dit
plan is gecompileerd uit de globale jaarplannen van de
werkgroepen en voor het bestuur de hoofdpunten van het
meerjarenplan 2011-2015, met focus op 2012. Ook op dit
punt geen op- of aanmerkingen uit de vergadering. Het
jaarplan wordt aangenomen en vastgesteld.
Het bestuur heeft vanwege de durende vacature coördina-
tor Wandelingen een tweetal bijeenkomsten belegd met de
organisatoren. Een jaarprogramma voor de zondagse en
Berg en Bos wandelingen is daarbij vastgesteld. Het punt
kwaliteitsbewaking van natuurgidsen om de ervaring en
deskundigheid op peil te houden zal in het kader van het
meerjarenplan de nodige aandacht van het bestuur krijgen.
 
Uit de rondvraag nog enkele opmerkingen:
- De Bomencursus is met succes "geëxporteerd" naar IVN
Barneveld;
- Vanuit de deelnemers van zowel de Bomencursus als de
Groencursus komt het signaal dat onze cursussen, het hoge
peil in aanmerking genomen, "ongeloofwaardig" goedkoop
zijn;
- De voorzitter benadrukt dat we laagdrempelig willen en
(nog steeds) kunnen werken. Als we in de nabije toekomst
mogelijk met andere, duurdere locaties moet gaan werken
zullen we de tarieven daarop moeten aanpassen;
- Gevraagd wordt hoe (vast format?) materiaal van cursus-
sen, excursies, presentaties etc. ter archivering aan te
bieden;
- De voorzitter zegt eerst te willen inventariseren wat
voorhanden is alvorens een mogelijke keuze daarvoor te
maken voor een in te richten digitaal afdelingsarchief (in de
nieuwe web omgeving).
 
Om 20.55 uur sluit de voorzitter het formele gedeelte van
de vergadering. Hij nodigt allen uit tot het informele vervolg,
onder het genot van enige versnaperingen.
Na de pauze presenteert Willem Kuijpers een boeiende en
beeldende presentatie over de geologische wordingsge-
schiedenis van het Wilhelminadal.

Van het Bestuur
 

Verenigingsnieuws

strepen op de bomen. Lekker drillerig is de heldergele tril-
zwam op een tak van een eik, handig op ooghoogte. Zonder
de aandacht van de gidsen hadden wij die vast gemist. Even
verderop in een jonge berk vinden we een ingeklemd vo-
gellijkje tussen de takken van een berk. Vermoedelijk het
werk van de zeldzame klapekster, die hier in de winterpe-
riode wel voorkomt. Tot slot een imposante zoel, waar wilde
zwijnen badderen. De bomen glimmen op bepaalde plek-

ken. Ze lijken wel opgepoetst. Dat komt doordat de dieren
er hun bemodderde vacht tegenaan schuren, om zo van
hun belagers, zoals teken en luizen, af te komen. Het is nog
net licht als de groep, zeer voldaan weer de parkeerplaats
bereikt. We kijken terug op het doorkruisen van schitteren-
de landschappen en zijn veel leuke wetenswaardigheden
wijzer.
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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 maart  Landschapsonderhoud  van 9.00 - 12.00 uur
 zondag 11 maart  Wandeling Berg en Bos,

 bezoek Haps
 aanvang 14.00 uur

 zaterdag 17 maart  Landschapsonderhoud  van 9.00 - 12.00 uur
 zondag 18 maart  Wandeling Emst/Gortel

 Een duik in de geschiedenis
 aanvang 14.00 uur

 zaterdag 31 maart  Landschapsonderhoud  van 9.00 - 1200 uur
 zondag 8 april  Vroege vogel wandeling  aanvang 7.00 uur
 zondag 15 april  Jeugdactiviteit 

 Waterbeestjes
 van 14.00 - 15.30 uur

 zondag 15 april  Wandeling Voorst
 Kerkenpad

 aanvang 14.00 uur

 zondag 22 april  Fietstocht
 Stinsenflora

 aanvang 14.00 uur

 zondag 20 mei  Wandeling Reeënberg
 Bos, hei en ven

 aanvang 14.00 uur

 maandag 28 mei  Pinkster doorsteekwandeling  aanvang 9.30 uur
 zondag 3 juni  Fietstocht Vaassen Emst

 Acheologische verkenningstocht
 aanvang 10.00 uur


