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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.
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Groenvoer besteedt het hele jaar aandacht aan historische
buitenplaatsen omgeving. Dit keer belichten we het park
van kasteel Cannenburch met zijn geschiedenis. Water was
van levensbelang en van grote betekenis voor de economie.
Aan het eind van dit artikel vindt u wandel- en fietstips in
deze omgeving. Ook landgoed Bruggelen en Harmanahof
blijven niet onbesproken. Ze komen ook voor in de publica-
tie Natuur ontdekken. Negen wandelingen rondom Apel-
doorn. Doe eens een wandeling over zo’n landgoed cadeau:
ook een manier om meer mensen te betrekken bij natuur,
milieu en landschap.
 
We doen verslag van de boomfeestdag en de afsluiting van
Cool Nature in Berg en Bos, waaraan IVN Apeldoorn heeft
meegewerkt samen met het KNNV. De foto’s spreken voor
zich. Berg en Bos is een speelplek rijker, waar kinderen
spelen in en met de natuur. Het is beslist een aanrader voor
(groot)ouders met kinderen. Leuk voor een kinderfeestje.

De natuurgidsencursus wordt in juni afgerond met de
eindprojecten. Hier alvast een verslag van een eindproject
in de steigers en een biologisch moment. Moge het enthou-
siasme van de nieuwe natuurgidsen doorwerken in de zo-
meravondwandelingen en andere activiteiten die op stapel
staan.

Vanaf september worden twee cursussen gegeven, de
bomencursus en de cursus beken en sprengen. De laatste
is een nieuwe cursus. Meer informatie vindt u achterin deze
Groenvoer op het prikbord en natuurlijk voor de meest
actuele informatie zie www-ivn-apeldoorn.nl.
Uw artikelen voor de volgende Groenvoer kunt u inzenden
vóór 21 juli naar de redactie van Groenvoer groenvoer@ivn-
apeldoorn.nl.

Voorwoord

Greet Bothe

Foto's omslag
Herinneringsbomen
Gedenkeik, foto, Yvonne Zwikker - Dennen stationsplein, foto: Monic Breed - Plataan Prinsenpark, foto: Monic Breed
- Wilhelminalinde, foto: Yvonne Zwikker
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De omgeving van Apeldoorn telt twee belangrijke buiten-
plaatsen die ook nu als zodanig herkenbaar zijn en toegan-
kelijk. Het Loo is uiteraard de grootste, maar de Cannen-
burch in Vaassen is een belangrijke tweede. Het kasteel,
dat al in 1356 genoemd wordt, ligt in één van de ondiepe
smeltwaterdalen aan de oostrand van de Oostveluwse
stuwwal. Het is goed mogelijk, dat deze plaats mede is
gekozen om de gracht vol te kunnen laten lopen met het
water uit de daar van oorsprong al aanwezige Rode Beek.
Misschien is die gracht ook gebruikt als wijerd voor de al in
1387 aanwezige korenmolen.
Marten van Rossem wandelde in de tijd dat hij daar woon-
de, rond 1550, door een echt aangelegde tuin. Er was toen
al sprake van een moestuin met wijngaard en er was ook
een doolhof aangelegd ter vermaak voor de bewoners en
hun gasten.

Tuin Cannenburch
foto: Monic Breed

Het water uit de beken en sprengen is altijd van levensbe-
lang geweest voor de bewoners van de Cannenburch. In
de Middeleeuwen diende het in de vorm van een gracht als
een verdedigingsmiddel van het kasteel. Na de Middeleeu-
wen verloor het deze strategische betekenis, maar kreeg
het een economische betekenis. Het water kon op den duur
een serie van ongeveer 10 watermolens aandrijven, die
daardoor een grote bron van inkomsten voor de kasteelei-
genaar werden.

Tussen 1660 en 1700 werden enkele kilometers naar het
westen in opdracht van de familie Van Isendoorn à Blois,
die tussen 1558 en 1905 altijd eigenaar zijn geweest,
nieuwe sprengen gegraven met diverse dwarsverbindingen
om zodoende nog meer molens te kunnen laten plaatsen.
Vanaf die tijd stromen de Hattemsemolenbeek, de Nieuwe
Beek en de Rode Beek aan de westzijde het park binnen
en buigen daar naar het noorden en het zuiden af. Waarbij
het goede water langs de noordkant werd geleid en het ij-
zerrijke water van de Rode Beek langs de zuidkant. Ze
vormen nu nog steeds de begrenzing van het park. De
vijvers en de gracht in het park worden door deze beken
gevoed, die elkaar zelfs middels een aquaduct kruisen.

Tuin Cannenburch
foto: Monic Breed

Al met al is het bekenstelsel volledig vervlochten met het
kasteel en het bijbehorende park.
De tuin is door de Van Isendoorns regelmatig aan de stijl
van de tijd aangepast. Zo ook rond 1739. Toen werden drie
nieuwe komvormige vijvers aangelegd. En werd in het park
bovendien de middenlaan aangeplant, die ook nu nog vanaf
het kasteel naar het westen loopt tot aan het westelijk hek
en daarna buiten de poort nog als zichtas herkenbaar is.

Rond 1830 ging het park beperkt mee met de mode van
die tijd door de aanpassing van de tuin in de zogenaamde
Engelse landschapstijl. De vijvers in het westelijk deel van
het landgoed werden vergraven tot een langgerekte slin-
gervijver en in het bosgedeelte kwamen ook slingerende
wandelpaden. De formele, rechthoekige indeling van het
gebied rond het kasteel heeft men toen wel intact gelaten.
Toch maakte het bos volgens verschillende 19de eeuwse
beschrijvingen grote indruk op de wandelaar. ‘Het bosch
van hooge, zware eikenboomen achter het huis, is één der
schoonste van de Veluwe’.
Maar rond 1870 werden veel van die oude bomen geveld,
door de nieuwe eigenaren van de Cannenburch. Die had-
den geld nodig. ‘Slechts ‘enkele’ tot dusver gespaarde eiken
van merkwaardige hoogte en reusachtige omvang, wier
knoestige takken tot in het water neerhangen’ bleven ge-
spaard.
Het park raakte daarna steeds verder in de versukkeling.
Met name in en rond de oorlog werd er weinig meer aan
het onderhoud van het park gedaan. En in de jaren vijftig
van de vorige eeuw zorgde enkele najaarsstormen ook nog
voor grote schade aan het beukenbos.

Herstel van het park
Na de Tweede Wereldoorlog nam de Staat der Nederlanden
de Cannenburch met een ruim 20 hectare groot park in
beslag, die het in 1951 geheel voor het symbolische bedrag
van fl1 overdroeg aan het Geldersch Landschap. Ook zij
hadden geldgebrek en konden al het achterstallig onder-
houd de eerste decennia niet wegwerken.

Geschiedenis van het park van Kasteel Cannenburch 
Dick Veenhuizen  
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Eerst rond 2005 kreeg de Stichting Geldersch Landschap
en Geldersche Kasteelen de middelen om de restauratie
van het park flink aan te pakken. Uitgangspunt daarbij was:
De geschiedenis van het park weer zichtbaar maken en het
kasteel weer omgeven met een bijzondere tuin en een mooi
landschappelijk park. Het aanscherpen van het contrast
tussen het formele deel rondom het kasteel en het land-
schappelijke bosdeel. Met daarbij als bindende elementen
de middenlaan,de dwarslaan en de beken. Bijzondere on-
derdelen als de cascade, de zaagkuil en de ijsberg krijgen
een opknapbeurt. In het park is het padenstelsel technisch
aangepakt om toegankelijkheid voor rolstoelers te realise-
ren en zijn verder publieksvoorzieningen als bankjes en
afvalbakken geplaatst.

Om dat allemaal te bereiken moest er wel het nodige ge-
beuren. De dichtgeslibde en vervuilde vijverbodems wer-
den gebaggerd en gesaneerd. Beschoeiingen, duikers en
andere bouwkundige elementen werden hersteld. En de
oude bruggen werden vervangen door in het oogspringen-
de eigentijdse exemplaren.
Flink wat bomen in het parkbos moesten gekapt worden en
vervangen door nieuwe exemplaren. Bij het herstel is wel
rekening gehouden met de aanwezigheid van zeldzame
planten en dieren. Onder andere de groeiplaats van de
geelster is ontzien en ook de vleermuisbomen zijn blijven
staan.
Omdat de formele aanleg van de tuin rond het kasteel
nauwelijks meer herkenbaar was en de vitaliteit van ver-
schillende bomen slecht was werd onder meer de oprijlaan
aangepakt en werden daar alle bomen gekapt. Uiteraard
met herplant van nieuwe exemplaren. En ook werd er weer
een boomgaard en een moestuin aangelegd. In de moes-
tuin steken vrijwilligers de handen uit de mouwen en krijgen
ook gewassen van weleer een plek.
Dat waren forse ingrepen, die nogal wat weerstand oprie-
pen bij de inwoners van Epe en Vaassen. Toch waren die

Wandel en fietstips
- Het park rondom het kasteel is (nog) gratis toegankelijk.
Zie www.mooigelderland.nl/Cannenburch.
- Bezoek het Kersendijkje dat ten oosten van het kasteel
ligt. Het is een uniek vrijerslaantje dat naar de molen lijdt
en alleen uit lindes bestaat.(zie foto)
- De etappe van het Maarten van Rossempad (10 km) voert
de wandelaar van Apeldoorn door een schitterend land-
schap naar de Cannenburch. Je kunt eventueel met de bus
terug. Zie www.nivon.nl/wandelen.
- De fietsexcursie van IVN afdeling Apeldoorn start op
zondag 3 juni vanaf de Cannenburch en gaat om het kasteel
heen. Zie www.ivn-apeldoorn.nl/agenda
- Het ommetje Vaassen: Dorp met groen is een mooie
combinatie met een wandeling in het park van de Cannen-
burch. Zie www.ivn-apeldoorn.nl/publicaties.

ingrepen nodig om de formele inrichting van de tuin rond
het kasteel weer tot zijn recht te laten komen. Die formele
inrichting rondom kasteel is strakker van opzet dan het
parkbos met de slingervijver en de slingerende paden.

Het dilemma van iedere landgoedeigenaar is altijd weer:
moet ik alleen de oude, slecht groeiende bomen langza-
merhand vervangen waardoor men zowel heel jonge als
ook heel oude bomen door elkaar ziet staan met gevolg dat
er een rommelig geheel ontstaat en geen strakke stijl meer
herkenbaar blijft of toch maar in één keer flink ingrijpen
waardoor de gekozen stijl weer decennia overeind blijft?.
Het ziet er goed uit. De ingrepen zijn nu nog goed zichtbaar.
Maar ik ben er zeker van dat onze (achter)kleinkinderen
daar straks zullen wandelen in een landgoed met veel al-
lure.
Bron: Cannenburch kasteel en park, uitgave van Geldersch
Landschap, Geldersche Kasteelen en Veluwse beken en
sprengen.

 
 
 

Cannenburgh foto: Yvonne Zwikker
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foto: Yvonne Zwikker

Stadslandbouw: tijdelijke herbestemming onverkoop-
bare grond

Apeldoorn - Tweehonderd leerlingen van het Christelijk
Lyceum starten met de aanleg van een moestuin van 800
vierkante meter op het Stationsplein, daar waar de juist
ontruimde fietsenstalling stond. Volgens biologielerares
Irene Straathof zijn de leerlingen enthousiast over het initi-
atief van architectuurcentrum Bouwhuis. Straathof was al
tijden op zoek naar een plek om biologie-onderwijs in de
praktijk te brengen. Na voorbereidingen op school beginnen
de activiteiten op het terrein, waarna het zaaien kan volgen.
De oogst is deels bestemd voor een eindfeest van een
duurzaamheidsproject op de school. In de maanden maart,
april, mei en juni gaan de jongeren zich toeleggen op het
verbouwen van eetbare producten. Bouwhuis wil met dit
project van kennisoverdracht en zelfwerkzaamheid jonge
mensen niet alleen bewust maken van de historisch ge-
groeide stedelijke infrastructuur in Apeldoorn, maar voor
een langere periode betrekken bij nieuwe stedelijke inrich-
tingsplannen voor een gezonde, leefbare, duurzame stad.
Dit biedt een kans om niet alleen scholieren, maar ook
buurtbewoners dichter bij de natuur en de oorsprong van
ons voedsel te brengen.

Omdat Architectuurcentrum Bouwhuis dit jaar het thema
‘De eetbare stad’ centraal stelt, speelt zij een bemiddelen-
de rol bij het introduceren van stadslandbouw in Apeldoorn.
Het is de bedoeling dat dit jaar meer projecten volgen,
waarbij andere scholen en buurtbewoners worden betrok-
ken. Daarbij zullen ook de wijkraden worden ingeschakeld.
Verschillende belangstellenden lieten weten buurtmoestui-
nen te willen beginnen.

Stadslandbouw wordt inmiddels in diverse steden in Neder-
land, maar ook in de rest van de wereld toegepast. In
sommige steden blijkt stadslandbouw goed te zijn voor
wijkvernieuwing, een alternatief gebruik van de groene
ruimte. In andere steden wordt stadslandbouw ingezet om
banen te creëren, of als sociale functie om elkaar te ont-
moeten.
De komende drie jaar gaat IVN in het project Natuur Dich-
terbij, samen met de partners Oranjefonds, SME Advies en
Buurtlink aan de slag met het inzetten van groen en natuur
als middel om mensen in de buurt dichter bij elkaar te
brengen. Zie www.groendichterbij.nl
Bron:Apeldoornse media en www.bouwhuis.nl
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Uitgelicht

Klompen aan, rugzak op en gaan!
Klompenpaden bestaan 10 jaar!
Vanwege het 10-jarig bestaan van de Klompenpaden zijn
er van 15 tot en met 17 juni allerlei activiteiten op en rond
de Klompenpaden zie: www.klompenpaden.nl. In Utrecht
en Gelderland zijn inmiddels 41 klompenpaden die variëren
van 6 tot en met 20 km.

Publieksactiviteiten met posten onderweg; ik heb er goede
herinneringen aan en ik zie nog de verwondering op de
gezichten van de deelnemers. Bij een post denk ik aan een
ruim begrip van dit woord. Het kan een tafel met spullen
zijn, een opgeprikt gedicht tot een verkleed persoon die
over het verleden vertelt.
Tijdens een zomeravondwandeling in Hoog Soeren met het
thema ‘wild in de kijker’, zo herinner ik mij, komen de
deelnemers langs een post waar een natuurgids zit met een
gewei, die zich in dat onderwerp verdiept heeft. Het publiek
vindt het verrassend zo’n gewei vast te houden en dan te
beseffen dat de edelherten dag in dag uit dit op hun kop
hebben én ieder jaar weer afwerpen. Tijdens de goed be-
zochte wandeling ‘Als ik een edelhert was’, afgelopen ja-
nuari, vertelde een boswachter voorafgaand aan de wan-
deling bijzonderheden over edelherten en liet de geweien
rond gaan. Een post vooraf zeg maar.
Bij de Asselsche Heide in Hoog Soeren is een ideale plek
om verrekijkers op te stellen zodat het publiek nog betere
kansen heeft het wild in de kijker te krijgen. Dat is altijd een
post waar je de tijd goed moet bewaken. Bij een wandeling
met een koninklijk tintje schonken de gidsen in een pauze
chocolademelk, zoals bij de Koninklijke familie bij bepaalde
gelegenheden gebruikelijk was. Dat maakte de tongen los.
De vondst van dassenputjes langs de route brengt de or-
ganisatoren van de wandeling op het idee om daar een
opgezette das bij te zetten. Dassenputjes zijn de gegraven
latrines waar de grootste marterachtigen van Nederland
hun uitwerpselen in deponeren. Nog voor het publiek arri-
veert ga ik met de das onder mijn arm op weg naar mijn
post, maar mijn richtingsgevoel laat me in de steek. Ik zie
nog die blik in de ogen van wandelaars die ik passeer. Nog
net op tijd arriveer ik bij de dassenlatrines. Het publiek is

enthousiast het beest van dichtbij te kunnen bekijken. Het
is dé kans om zijn koptekening, zijn kleuren, zijn poten, zijn
omvang en zijn vacht eens rustig te bekijken. De werkgroep
jeugd heeft soms bij zo’n activiteit een hele tafel met uit-
werpselen staan. Ideaal om allerlei uitwerpselen te verge-
lijken. Poep boeit altijd.

Bij een publieksfietstocht die door het schitterende land-
schap bij Wenum Wiesel voert, hadden de organisatoren
een schilderijlijst op palen in de berm opgesteld. Op zo’n
manier dat het beeld in de lijst een ware impressie gaf van
weleer, een schilderij waard. Het is een manier om extra
aandacht aan het landschap te geven. En dan was er ooit
een fietstocht in het Open Monumenten Weekend. De
fietstocht deed in de wijk Het Loo een oude wasplaats aan
waar een natuurgids verkleed als wasvrouw een vergeten
beeld opriep. Een eind verderop stond een natuurgids als
boertje op leeftijd langs de kant en hij vertelde over hoe
zwaar het leven vroeger was.
Onlangs, tijdens de midwinterwandeling, hebben we kun-
nen ervaren, dat onderweg een verhaal vertellen een hele
andere sfeer kan oproepen voor wie dat in zijn vingers heeft.
Zo langzamerhand bouwen sommige gidsen hele archie-
ven op van bijvoorbeeld geplastificeerde oude prenten. Op
de plek waar die prent zo’n 70 jaar geleden gemaakt is, is
het waardevol samen met het publiek naar de verschillen
en overeenkomsten te zoeken tussen heden en verleden.
Posten kun je op heel veel verschillende manieren educa-
tief inpassen in wandeling of fietstocht. Het is een verras-
sende manier om het publiek te betrekken bij natuur, milieu
en landschap. Leerzaam en leuk!

Op uw posten
Yvonne Zwikker

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cul-
tuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch
tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en
landgoederen.
Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en
natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wande-
laars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze
wandelroutes willen Landschap Erfgoed Utrecht en Stich-
ting Landschapsbeheer Gelderland, de initiatiefnemers
voor deze paden, bijdragen aan de beleefbaarheid van het
landschap en de cultuurhistorie. Met het zichtbaar maken
en herstellen van oude paden wordt een deel van de
identiteit van het landschap hersteld. Cultuurhistorische
informatie wordt ontsloten voor een breder publiek, de route
en aanliggende erven worden landschappelijk versterkt
door herstel en aanleg van streekeigen landschapselemen-
ten, de leefbaarheid wordt vergroot en de economie van de
streek versterkt door aan te sluiten bij lokale initiatieven als
landwinkels, horeca en kamperen bij de boer.
Bij het ontwikkelen van een klompenpad wordt van het begin
af aan samen gewerkt met vrijwilligers, grondeigenaren en
andere partijen uit de streek om het gebied een extra
kwaliteitsimpuls te geven.

6 Groenvoer



Vorig jaar werd op Boomfeestdag een begin gemaakt met
het Cool Nature project, dit jaar vond op Boomfeestdag, 21
maart, de afronding en officiële opening plaats. Cool Natu-
re staat voor onder andere spelend met elkaar de natuur
ontdekken.

Van de speelweide in Berg en Bos zijn de wipkip en de
glijbaan verdwenen. De klimtouwen zijn gebleven, maar er
is veel anders voor in de plaats gekomen. Zo kunnen kin-
deren slepen met takken om hutten te bouwen op verschil-
lende manieren. Staande boomstammen zijn de stapstenen
voor verschillende trajecten. Ideaal voor evenwichtsspelle-
tjes, zeker als je elkaar wilt passeren. Ook zand om in te
spelen is aanwezig, maar het meest verheugd zijn de be-
denkers over de waterspeelplaats.
Natuurpark Berg en Bos is een bijzonder aantrekkelijke
natuurlijke en avontuurlijke speelplek rijker, dankzij het
samenspel van veel organisaties.
 
De gemeente nam in dit Cool Nature project de regie, maar
er werd meegewerkt door het primair en voortgezet onder-
wijs, NME -vertegenwoordigd door het Natuurhuis-, Helicon
opleidingen, wijkraad Berg en Bos, wijkvereniging Orden,
ACCRES Apeldoorn BV, Gehandicaptenplatform Apel-
doorn en het Klimbos, KNNV en IVN.

Gedeputeerde Staten van Gelderland maakt Cool Nature
mede mogelijk door een subsidietoekenning vanuit het
Gelders Klimaatprogramma Aanpakken en Aanpassen.
KNNV, vereniging voor veldbiologie, afdeling Apeldoorn
nam taken voor zijn rekening als gebaar naar de Apeldoorn-
se jeugd ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. IVN,
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling
Apeldoorn, heeft vanaf de eerste bijeenkomst meegedacht
met de planvorming en verzorgt dit jaar net als vorig jaar
een jeugdactiviteit tijdens de Boomfeestdag.

foto: Yvonne Zwikker

foto: Yvonne Zwikker

Cool Nature project in natuurpark Berg en Bos schot in de roos
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Marianne Veen

Eindproject natuurgidsencursus 2010-2012
 Marianne Veen

Vanuit de Natuurgidsencursus is mij gevraagd om iets te
vertellen over het Eindproject. Zoals de naam al aangeeft,
gingen hier wel een groot aantal andere Projecten aan
vooraf, je kunt natuurlijk niet zomaar een echte natuurgids
worden. Wandelingen, excursies, meerdere stages, het
groene puntje, het studiegebiedje, verslagen schrijven en
eigen gidsactiviteiten.
Er waren momenten dat ik oprecht verlangde naar het
laatste eindproject, maar nu het eenmaal zover is, realiseer
ik me steeds meer dat ik deze cursus enorm zal gaan
missen!

Maar goed, iets over ons eindproject :
Samen met drie andere aspirant-gidsen heb ik de opdracht
gekozen om een fietsexcursie te maken rond het thema
Erfvogels en Boerderijen, zo mogelijk gecombineerd met
agrarisch natuurbeheer. Dit onderwerp sprak mij direct al
aan.
Het is een breed onderwerp waar veel mogelijkheden inzit-
ten, zoals: Wat zijn de oorzaken waardoor bepaalde vogel-
soorten in aantal achteruitgaan, en: Hoe kun je ze bescher-
men door bijvoorbeeld vogelvriendelijk inrichten van erven
en boerderijen. Het is een uitdaging om hierover iets te
kunnen vertellen zodat mensen aan het denken worden
gezet. En daarbij gewoon lekker fietsen door een prachtig
landschap is beslist ook niet verkeerd.

Maar hoe begin je zo’n opdracht? Eerst eens zoeken op
internet wat eigenlijk wordt verstaan onder erfvogels (deze
aspirant-gids had daar nog wat twijfels over). En dan de
adressen, die moet je natuurlijk eerst hebben voor er zelfs
maar sprake kan zijn van een fietstocht. Opnieuw op inter-
net gezocht, en ook bekende IVN-ers en KNNV-ers bena-
derd voor info. Hieruit kwamen wel enkele interessante
contacten, die we vervolgens persoonlijk hebben benaderd.
Daarna een mogelijke route uitzetten, die ook logisch langs
deze adressen loopt. We zijn hier de laatste weken aardig
druk mee geweest, maar zo langzamerhand begint het er
echt op te lijken!

Vandaag zijn we voor een nadere kennismaking en bezich-
tiging op twee locaties gaan kijken en we zijn enthousiast!
Wat een gastvrijheid en wat een leuke betrokken mensen,
die ieder op hun eigen manier heel bewust bezig zijn met
verantwoord natuurbeheer, zodat kwetsbare vogels hiervan
kunnen profiteren. Voor ons een opsteker!

De eindopdracht is nog lang niet af, we moeten nog veel
werk verzetten, we hebben nog een gesprek op een ander
adres. Maar het vordert gestaag. De route moet waarschijn-
lijk nog iets worden aangepast en nu zijn we druk bezig met
het verzamelen en uitwerken van allerlei achtergrondinfor-
matie. En volgens mij moet er ook nog een presentatie
komen, maar dat bewaren we voorlopig maar even voor het
laatst.
We hebben er zin in, het wordt volgens mij een mooie route.
En voor wie dit niet gelooft: U bent van harte uitgenodigd
om de route mee te fietsen als we die daadwerkelijk gaan
rijden!

 
 
Uitnodiging voor IVN-leden voor de einddag van de
natuurgidsencursus. 
 
Op zaterdag 2 juni presenteren 19 cursisten hun eind-
project van de tweejarige opleiding tot natuurgids van
onze afdeling.
Op verschillende plekken in en rondom Apeldoorn
brengen deze cursisten in de praktijk wat zij in de cursus
geleerd en ontdekt hebben.
De eindprojecten zijn:
1.      Erfvogels en boerderijen, een fietstocht gemaakt
op verzoek van de fietswerkgroep.
2.      Activiteit “Het weer voor kinderen” een project in-
gediend door de Jeugdwerkgroep.
3.      Uitbreiding ommetjes, een project op verzoek van
IVNextra.
4.      Weidevogels en hun bescherming, een les voor de
groencursus. 
5.      Materialenkist “zintuiglijk waarnemen”, een op-
dracht van de werkgroep Natuur in de zorg.
6.      Activiteit voor jeugd i.s.m. basisscholen, een acti-
viteit op verzoek van IVNextra. 
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Uit de natuurgidsencursus



 
Activiteiten 2012
De tuin is iedere dag vrij toegankelijk. Aan het begin van de
Loener Schepersweg op de hoek bij de Beekbergerweg bij
de Hervormde kerk in Loenen staat een verwijsbord. Na
ongeveer 800 meter vind je de ongeveer 3.500 m2 grote
tuin aan je rechterhand.
Momenteel zijn er contacten met scholen in Eerbeek en
Loenen. Gezien het beperkte aantal natuurgidsen dat de
activiteiten overdag kan begeleiden kan het educatieve
programma voor scholen nog niet volledig ingevuld worden.

Dit jaar is de Nachtvlindernacht in de natuurtuin op 22 juni.
Wie zeker wil zijn een natuurgids te ontmoeten om eventu-
eel een rondleiding mee te maken of om met vragen te
kunnen komen, kan elke zondag vanaf 17 juni tot en met
19 augustus tussen 14 en 16 uur in de tuin terecht. Op
zondag 26 augustus zijn er familieactiviteiten in de tuin, die
vanaf 14 uur starten. Er zijn aan deze zondagse rondleidin-
gen geen kosten verbonden. Wel is er gelegenheid om
geheel vrijblijvend een bijdrage in een bus te deponeren
die bij de ingang van de tuin staat.
Meer informatie over de rondleidingen en over de natuurtuin
in het algemeen is verkrijgbaar bij Gerard Nijhof, tel 055
5051939 of kijk op www.ivn.nl/eerbeek.
 
Wandeltip:
Loop eens de wandeling Loenen: Landgoed De Vrijenberg
en de watervallen in de gids Natuur ontdekken, Negen
wandelingen rondom Apeldoorn, waar Harmanahof op de
route ligt.

 
Harmanahof: IVN Natuurtuin voor kleine beestjes

De Natuurtuin Harmanahof (opgenomen in de wandeling
Loenen: Landgoed De Vrijenberg en de watervallen in de
gids Natuur ontdekken, Negen wandelingen rondom
Apeldoorn) gelegen aan de Loener Schepersweg in Loenen
was oorspronkelijk een vlindertuin, opgezet door mevrouw
Harmana Kolkmeijer. Zij woonde zelf in de houten woning
tegenover de ingang van de natuurtuin. In 1996 overleed
mevrouw Kolkmeijer en zij liet haar onroerend goed na aan
de Vereniging Natuurmonumenten.
 
In mei 2002 heeft de Vereniging Natuurmonumenten de
tuin in beheer overgedragen aan de IVN afdeling Eerbeek
en omstreken omdat dit gebied onder IVN Eerbeek resul-
teerde en er al contacten met Natuurmonumenten waren.
Een inrichtingsplan werd opgesteld en de werkgroep ging
in eerste instantie aan de slag om de tuin om te vormen tot
een natuurtuin met daarin kleine-beestjes planten, vogels,
bomen en struiken en diverse biotopen, waarbij natuurbe-
leving belangrijk is.

Daarna werd tijd besteed aan het ontwikkelen van lessen
voor drie verschillende leeftijdsgroepen van de basisschool
om NME-activiteiten uit te gaan voeren of te laten uitvoeren
in de natuurtuin. Inmiddels is de inrichting in grote lijnen
gereed en de natuur doet de rest. Alhoewel de natuur in de
tuin zoveel mogelijk zijn gang mag gaan is minimaal onder-
houd onvermijdelijk. De werkgroep telt momenteel vijf
personen. De tuin is volgens plan voltooid maar plannen
met vernieuwingen blijven komen en worden deels gerea-
liseerd.
 
Wat is er te zien
In en rond de vijver leven kikkers, padden, salamanders en
het water wordt bewoond door waterslakken, kevers, larven
van insecten en tal van andere kleine waterdiertjes. Naast
het bloemrijke grasland zijn er struiken aangeplant om de
vlinders en andere insecten een goed voedselaanbod te
bieden. Er zijn ongeveer 70 verschillende plantensoorten.
Vogels komen aan hun trekken door besdragende struiken.
Maar liefst 19 soorten dagvlinders en minimaal 50 nacht-
vlinders bezoeken de tuin. Waargenomen dagvlindersoor-
ten zijn: argusvlinder, atalanta, bonte zandoogje, bruin
zandoogje, bruine vuurvlinder, citroenvlinder, dagpauw-
oog, distelvlinder, gehakkelde aurelia, groot dikkopje, groot
koolwitje, icarusblauwtje, klein geaderd witje, klein koolwit-
je, kleine vos, kleine vuurvlinder, koevinkje, landkaartje en
het zwartsprietdikkopje.

Stukken bodem zijn verschraald om deze voor graafwespen
aantrekkelijk te maken. Er staat een forse 'insectenflat' die
nestgelegenheid biedt aan talrijke soorten solitair levende
bijen en andere insecten die voor hun voortbestaan van
hout afhankelijk zijn. In stapels dood hout houden andere
kleine dieren zich schuil en kunnen schimmels zich vestigen
om hun opruimwerkzaamheden in de natuur uit te voeren.

foto: Gerard Nijhof
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Boomfeestdag 2012
 
Met twee djembéspelers voorop betreden 45 leerlingen van
de Heuvellaanschool swingend de speelweide in Berg en
Bos. Vorig jaar werd op Boomfeestdag een begin gemaakt
met het Cool Nature project. Dit jaar is tijdens deze bijeen-
komst de afronding en de officiële opening.
 
Cool Nature staat voor onder andere spelend met elkaar
de natuur ontdekken. De kinderen steken eerst de handen
uit de mouwen om elf grote, geschonken bomen te planten
onder supervisie van studenten van de Heliconopleiding.
Verhalenverteller Martin van het Vertelgenootschap boeit
de kinderen met zijn verhaal over bomen en vriendschap.
Dan is het grote moment aangebroken en verrichten drie
kinderen door water op te pompen de opening. Wanneer
het water de waterspeelplaats in bezit neemt, dobberen
gelijktijdig kleurrijke badeendjes mee.

 
In de zon smaakt het gebak, de limonade of een kop koffie
of thee prima, aangeboden door de gemeente Apeldoorn,
die opdrachtgever van deze feestelijke activiteit is. Er zijn
niet alleen 45 schoolkinderen maar ook veel belangstellen-
den vanuit de gemeente en wijkraden. Dan is het tijd voor
drie rondes spel en speelse leermomenten.  Achtereenvol-
gens wisselen kinderen van huttenbouwen onder leiding
van de Heliconstudenten naar bodemdiertjes met hulp van
KNNV’ers. IVN afdeling Apeldoorn zorgt voor voelen in de
natuur. Vandaag staat IVN voor: Ik Voel Natuur. De coör-
dinatie ligt zoals ieder jaar bij het Natuurhuis. Met deze
opening is Berg en Bos een bijzondere en aantrekkelijke
speelplek rijker, dankzij het samenspel van veel organisa-
ties.

Monic Breed

foto: Monic Breed

foto: Monic Breed

foto: Nina de Vries
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De regenworm voelen
Brenda de Ruiter
    
Een hond of kat aaien is voor de meesten net iets meer
voor de hand liggend dan een worm uit de grond halen
en die eens door je vingers laten gaan. Daarom leek het
me leuk om zo’n belangrijk diertje eens in het middelpunt
te laten komen tijdens mijn groene puntje in de natuur-
gidsencursus van januari 2012. De regenworm is zo in-
teressant dat ik het in dit stuk beperk tot wat informatie
waar je tijdens het worm-voelen wat aan hebt.

Lichaam regenworm
Je zult met het blote oog of met een loepje zien dat het
lichaam uit vele segmenten bestaat. En op elk segment
(ring) staan vier paar borstelhaartjes behalve op het
eerste en laatste. Het lichaam van deze dieren is ver-
deeld in een kopdeel en een staartdeel, hiertussen be-
vinden zich ongeveer 1000 gelijke segmenten. Het
aantal segmenten neemt met het ouder worden toe. De
worm heeft geen oren, ogen, tanden of kaken. De regen-
worm is echter wel aan de voor- en achterkant lichtge-
voelig. Ook is de regenworm gevoelig voor trillingen. Aan
de spits toelopende voorkant bevindt zich de mondope-
ning met een mondlapje waar het dier mee kan grijpen.
Het beweegt zich voort door middel van samentrekkende
bewegingen. De ademhaling vindt plaats via de huid.
Onder de huid zitten de spieren die de voortbeweging
verzorgen. De regenworm heeft 10 harten, 1 hoofdhart
en 9 bijharten.
 
Voortplanting en regeneratie
De worm is hermafrodiet/tweeslachtig. Toch moeten ze
paren om baby-wormpjes te krijgen. Na ongeveer het
dertigste segment zit bij volwassen regenwormen een
verdikking, het zadel of clitellum genoemd. Dit is een
speciale klier die de cocon afscheidt. Tijdens de paring
vergrendelen de wormen zich aan dit stukje en worden
geslachtscellen uitgewisseld. Wanneer de eieren wor-
den gelegd, vormt zich vanuit het zadel om ieder eitje
een cocon waarin het eitje kan groeien. Regenwormen
hebben een groot herstellingsvermogen (regeneratie).
Als een regenworm doormidden breekt kan alleen het
voorstuk in leven blijven, er moeten nog wel genoeg
segmenten behouden zijn gebleven. Als een regenworm
door een dier gepakt wordt, kan hij net zoals een hagedis
met zijn staart, segmenten afstoten en zo wegvluchten.
 
Onderstaande worm-ervaring is leuk om tijdens een
excursie te beleven.
- Wanneer je de worm eerst even met je vingers schoon-
maakt zul je de borstelhaartjes aan de onderkant voelen
wanneer je ze van achteren naar voren door de vingers
laat glijden. Op een stukje papier kun je de worm laten
kruipen en zul je ook de borstels horen op het papier.
- Je kunt met een loepje kijken waar het kopje zit (spitser)
en waar het achterlijfje(stomper).
- Je kunt de donkerrode bloedvaten zien onder de huid.
- Bij het voortbewegen wordt de worm voortdurend langer
en korter. Meet eens op wat het lengteverschil daartus-
sen is.

 
WormenWeetjes
- Op een voetbalveld kunnen in de herfst zo’n 1000 kg
aan bladeren liggen. In de zomer zijn al die bladeren
vrijwel verdwenen. Het meeste is opgegeten door de
wormen.
- Bij felle zon, droog weer of kou kruipt de regenworm tot
wel 2,5 meter diep de grond in.
- Er wordt wel gezegd dat de regenworm van regen houdt
en daarom naar boven komt wanneer het regent, maar
hij komt naar boven omdat zijn gangen vol water lopen.
- Een regenworm kan in humusrijke grond tot 4,5 kg
uitwerpselen per jaar produceren.
- Men heeft het aantal regenwormen per halve hectare

Veteranenboom Kent
foto: Anton Dekker

Lezing Bomen in beeld
Op woensdagavond 18 april vond een spontaan ingelas-
te IVN Bomenlezing plaats. Zowel IVN- als KNNV-leden
in Apeldoorn ontvingen een uitnodiging evenals de ex--
cursisten van de IVN- bomencursussen van 2011 en
2012.
Vooral ex-cursisten gaven gehoor aan deze uitnodiging.
Voor de pauze bracht Yvonne Zwikker Apeldoornse
herinneringsbomen voor het voetlicht, robuuste bomen
met een historisch verhaal. Na de pauze nam Anton
Dekker, bomendeskundige van de gemeente Apeldoorn
ons mee op reis naar Kent. Daar waar de bomen in na-
tuurgebieden echt oud mogen worden, zonder dat er
direct driftig gesnoeid wordt. 32 belangstellenden geno-
ten van bomen met een omvang die we in Nederland niet
kennen. Hij stak zijn aanstekelijke euforie over grillige
aftakelende reuzen niet onder stoelen of banken.
 
Tijdens het Historisch Café op vrijdagmiddag 7 septem-
ber om 17 uur , voorafgaand aan het Open Monumenten
weekend, verzorgt IVN Apeldoorn een presentatie over
Bomen met een verhaal. Het thema dit jaar is Groen van
Toen. IVN Apeldoorn grijpt deze kans met beide handen
aan, omdat men bij monumenten hoofdzakelijk denkt aan
beelden, banken en gebouwen. Goed om de aanwezigen
te laten ervaren wat de kracht en waarde van Groen van
Toen is.
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Coördinator werkgroep wandelingen pakt klus op
Monic Breed

Landgoederen zijn er in soorten en maten. Een vorige keer
had ik het al over droge en natte landgoederen. Maar je
kunt ook kijken naar de leeftijd. Dan heb je oude landgoe-
deren, zoals bij voorbeeld Het Loo, Woudhuis of De Poll.
Eeuwen oud.
Maar ook jongere landgoederen, als landgoed ontstaan
eind 19de of zelfs in de 20ste eeuw. Goede voorbeelden
daarvan zijn de Hoge Veluwe en Bruggelen.
 
In dit zomernummer iets over Bruggelen en de ontwikkelin-
gen daarvan. Een echt landgoed werd dat in het begin van
de 20ste eeuw, toen Dr. Ooster het terrein kocht. Hij liet er

een landhuis bouwen.
Als scheepsarts kwam hij op veel exotische plekken. Daar
nam hij dan zaden mee, die hij rond het landhuis uitzaaide.
Er zijn dus veel exotische planten te vinden.
 
Het landgoed kwam in 1947 in handen van het Geldersch
Landschap en Geldersche Kasteelen. En sindsdien is er op
allerlei manieren aan het landgoed geknabbeld. Maar er is
ook veel bijgegeten.
Aan de noordkant is flink wat afgesnoept door de aanleg
van de A1. Niet alleen de weg zelf is een landschappelijke
ingreep, maar het verkeer veroorzaakt ook erg veel lawaai,

Column

 Apeldoorn 22 maart 2012 -Bijeen zijn een aantal organi-
satoren van de werkgroepen wandelingen en fietsen. Onder
leiding van de nieuwe coördinator Alex Eelinkwinkel, die
een move gemaakt heeft van betaald werk naar vrijwilli-
gerswerk, van de bank naar de natuur(educatie). Hij wil nog
meer mensen betrekken bij natuur en duurzaamheid mid-
dels excursies vanuit de nieuwe visie en missie. De visie
van IVN is: Vanuit onze verantwoordelijkheid voor een
wereld waar het ecosysteem in evenwicht is, moeten we
respectvol omgaan met de natuur. En de missie: Het IVN
laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven. Het
laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot milieube-
wust handelen.
 
Er liggen al een aantal ideeën voor de tweede helft van
2012, maar zo bij elkaar rollen de suggesties over tafel. Bij
de keuze van data en plek om het publiek te betrekken bij
natuur, milieu en landschap in de eigen leefomgeving
houden we rekening met jaarthema’s waar we ons bij aan
kunnen sluiten en met het grotere werkgebied waaraan IVN
Apeldoorn zich gecommitteerd heeft.
Lastig is dat een aantal mensen er niet is en we weten bijna
wel zeker dat ze plannen hebben. We merken op dat bij
een nieuw gidsenteam die vers van de natuurgidsencursus
komt, de zomeravondwandelingen altijd een prima oefening
zijn. Wie weet of ze er dit jaar komen? Dus komt ‘bellen
naar…’ op de agenda van de coördinator te staan. Jammer
dat er op dit moment geen Berg en Bosteam actief is, want
het natuurpark heeft toch een geweldige metamorfose
ondergaan met de nieuwe speelplek voor kinderen en hun
ouders: Cool Nature. Wie weet pakken anderen dat te zijner
tijd weer op, evenals de doordeweekse wandelingen. Leuk
van deze opzet is wel dat we ook ‘last minute wandelingen’
kunnen invoegen, als de gelegenheid zich voordoet. Ook
kunnen we sinds kort aanvangstijden en de duur van de
wandelingen als organiserend team zelf bepalen.  
Het lukt om een interessant programma op te stellen: ge-
bieden als de Motketel, Hoog Buurloo, Achterpark Het Loo

en De Parken komen aan bod. Ook gaan een aantal orga-
nisatoren Voorst en Epe verkennen.
 
Tijdens de Open Monumentendagen speelt het thema
Groen van Toen en wat is er mooier voor IVN om zich hier
te laten zien? Een fietstocht ‘Monumentaal Groen’ loopt van
Hoog Soeren naar Wiesel door het Kroondomein. Op
Spelderholt in Beekbergen wordt een Ommetje op papier
gezet, zodat bezoekers zelf aan de wandel kunnen. Op
Kasteel en Landgoed Ter Horst gaan we waarschijnlijk een
bordjes-route uitzetten.
Ter sprake komt dat er verschillende formules zijn om een
excursie vorm te geven. Tijdens de Midwinterwandeling
hebben we al een formule uitgeprobeerd. In Groenvoer
zullen we dit jaar ook nog kunnen lezen over de bordjes-
wandeling, vertellen als werkvorm en posten tijdens een
excursie.
De keuze van de formule en werkvormen ligt bij de organi-
sator die dat goed voorbereidt en dat tijdens de voorwan-
deling overbrengt aan de gidsen die zich inschrijven op een
bepaalde excursie. Handig is ook dat zodra de inhoud, het
thema, de titel van de excursie bekend is, dat dat dan wordt
gepubliceerd op www.ivn-apeldoorn.nl.
Het publiek, de lezer, de journalist kan in een vroegtijdig
stadium meer inhoudelijk of thematisch aan de weet komen,
dan het korte persbericht een week van te voren. Met an-
dere woorden: via de website bereik je nog meer mensen
dan tijdens de excursie.
 
Tot slot bedenken we onze behoefte aan deskundigheids-
bevordering of na/bijscholing: naast of in plaats van Opste-
kers, is het prettig af ten toe in/bijgepraat te worden door
boswachters van Geldersch Landschap of Kroondomein
Het Loo en natuurlijk zijn – naast de schriftelijke informatie
- de voorwandelingen het middel bij uitstek dat de organi-
satoren kunnen inzetten om de gidsen bij te praten over
gebied, beheer en thema.

Eten en gegeten worden
Gerard H. Koops
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Momenteel zijn er een aantal belangrijke onderwerpen die
we graag onder ieders aandacht willen brengen.
 
Huisvesting
Omdat Het Natuurhuis eind van dit jaar stopt in de St@art
,is IVN Apeldoorn haar huisvesting kwijt.
Tijdens de 'denkdag' van Het Natuurhuis en St. Veldwerk
kwamen we in contact met Martin Kooijman, directeur van
de basisschool Juliana in Lieren. Deze school profileert zich
als een 'groene' school en wil graag een lokaal aan IVN ter
beschikking stellen.
Het lokaal heeft een eigen ingang en we kunnen ook de
hal, de lerarenkamer en de keuken gebruiken.
Het zou prima een eigen 'IVN honk' kunnen worden. Als
voordeel voor de school ziet Martin dat er 'natuurexpertise'
in de buurt is, de school zich nog meer kan profileren en
mogelijk dat er mooie samenwerking uit voortkomt.

Als dit wat wordt streven we naar een langdurige relatie,
dus niet dat we volgend jaar weer weggaan.
Hoewel Lieren erg ver weg klinkt, valt het in de praktijk erg
mee, want de afstand vanaf Marktplein of Kruizemuntstraat
is bijna net zo ver als naar de St@art.
Inmiddels hebben we het coördinatorenoverleg in de school
gehouden. De werkgroepcoördinatoren waren enthousiast.
Reden waarom we ook de ledenvergadering van 24 mei in
de Julianaschool in Lieren houden. Kom dus naar de leden-
vergadering als je ook benieuwd bent en mee wilt beslissen.
 
Secretaris en ledenadministratie
Als de ledenvergadering op 24 mei accoord gaat, zal het
bestuur aanzienlijk wijzigen. Nicole Scholtes en Arjan
Aardoom stoppen na hun 1ste bestuursperiode. Jan van
Vulpen stopt per 24 mei als secretaris. Zijn bestuursperiode
van 2x3 jaar zit er dan op. Arnold Hirsch wordt dan de

penningmeester en Alex Eeninkwinkel versterkt het bestuur
als lid. We zijn echter nog steeds zoekende naar een
nieuwe secretaris. Om het werk wat te verlichten is het
mogelijk om deze functie als duobaan uit te voeren, of
wellicht meldt zich iemand aan om specifiek de ledenadmi-
nistratie uit te voeren. Als secretaris werk je in een enthou-
siast en daadkrachtig bestuur. Je bent een spil binnen de
afdeling en komt met alle facetten van IVN in aanraking. En
over de benodigde tijd: dat is zeer variabel en erg afhanke-
lijk van je eigen interesse. Reken op gemiddeld twee dag-
delen per week.
Heb je belangstelling? Neem contact op met Jan van Vulpen
(055-533 83 37 of secretaris@ivn-apeldoorn.nl) of Hans
Hogenbirk (055-5423886 of voorzitter@ivn-apeldoorn.nl)
 
Nieuwe IVN huisstijl
IVN staat voor een enorme uitdaging: we willen de naams-
bekendheid en zichtbaarheid van IVN vergroten, om op die
manier nog meer mensen te enthousiasmeren voor natuur
in hun eigen omgeving.
In samenspraak met het Landelijk Bestuur en de Landelijke
Raad heeft de afdeling communicatie van het Landelijk
Bureau de afgelopen maanden achter de schermen ge-
werkt aan een nieuwe huisstijl en is het bestaande logo
doorontwikkeld tot een herkenbaar en fris woord- en
beeldmerk. Vanaf 1 mei is de nieuwe huisstijl ook extern
zichtbaar, bijvoorbeeld op de nieuwe website ivn.nl en in
het voorjaarsnummer van Mens en Natuur, die alle leden
inmiddels hebben ontvangen.
Uiteraard zal in de komende periode ook binnen onze af-
deling het nieuwe logo en de huisstijl in onze publicaties
worden verwerkt. Ook de website zal geheel worden ver-
nieuwd.
 

Van het Bestuur
Hans Hogenbirk – voorzitter IVN Apeldoorn
 

Verenigingsnieuws

dat tot ver in de omgeving te horen is. Daarnaast veroor-
zaakt het parkeerterrein van de A1 veel overlast. Niet het
minst omdat er vaak ‘heren’ het bos in gaan voor hun acti-
viteiten en er ook eten, drinken, roken en vuil achterlaten.
Bovendien veroorzaakt dat roken nogal eens een brandje.
Ook voor de begraafplaats Heidehof is er een flink stuk
afgesnoept.
Maar Bruggelen heeft zelf ook het een en ander tot zich
genomen. Allereerst de Kampsbergen, een fraai voormalig
stuifgebied, met hoge heuvels en soms lekker wilde bomen.
In de loop der tijd zijn er in dat nogal versnipperde gebied
een aantal kleinere percelen bijgekomen. Daarbij is het
landgoed de Berg en Dalweg inmiddels overgestoken.

Voor particulieren is een landgoed tegenwoordig geen
vetpot. Beheer en onderhoud is een kostbare zaak. En
houtopbrengsten kunnen dat niet goedmaken. Daar komt
bij, dat het streven naar houtopbrengst in het algemeen de
kwaliteit van de natuur niet ten goede komt. Het rijk streeft
er naar, het beheer van natuur meer aan particulieren over
te laten. Maar die particulieren moeten dan wel een flinke
zak geld meebrengen. Want als ze dat niet doen, wordt het
op een houtje bijten. En het landgoed verhongert.
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Cursus Sprengen en beken van IVN
Apeldoorn najaar 2012
 
Sprengenbeken: uit het hoge zand naar het vlakke land
Er zijn veel sprengen en beken in en rond Apeldoorn.
Maar bij velen is daar weinig over bekend. Ja, het stukje
Grift door de Hofstraat, dat kennen we. Maar hoe zit het
met die andere sprengen en beken? Wanneer is een
beek een spreng? Waar zijn die sprengen en beken te
vinden? Waar beginnen ze, waar eindigen ze? Waarom
zijn sprengen eigenlijk gegraven?

IVN Apeldoorn geeft in september en begin oktober 2012
een cursus Sprengen en beken van 3 cursus-avonden
en 3 excursies. In deze cursus ontdekt u dat dat rustig
stromende water niet alleen een boeiende geschiedenis
heeft, maar ook een interessant heden. Tevens biedt dat
stromende water een bijzondere leefomgeving voor plant
en dier in en langs het water. Het is bovendien econo-
misch van belang bij de afvoer van regenwater en
grondwater, daardoor is een kleinere riolering en minder
waterzuivering mogelijk. Aan het eind van de cursus kijkt
u vast met andere ogen naar en in de sprengenbeken
en zult u er nog meer van kunnen genieten.
 
De cursusavonden zijn: woensdag 5 september 2012,
19 september en 3 oktober, van 19.30 uur tot 22.00 uur.
De excursies per fiets zijn op zaterdag 8 en 22 september
en op zaterdag 6 oktober van 13.30 uur tot 16.00 uur met
wisselende startlocaties.
Kijk voor meer informatie en aanmelding bij www.ivn.nl/
apeldoorn.
 

           
           Prikbord                         
                Mail uw oproepen en/of mededelingen
                naar groenvoer@ivn-apeldoorn

Op zoek naar een orgineel
cadeautje?
 
Goede kennis, vriend, collega of buur jarig?
Of zomaar?
Enkele suggesties:
Een donateurschap van IVN-Apeldoorn of een publicatie
in de vorm van een boekje of Ommetje.
 
 
 

Natuur ontdekken. Negen wandelin-
gen rondom Apeldoorn
Deze gids is een uitnodiging om de
natuur rondom Apeldoorn te ontdekken.
De wandelingen voeren door bekende
en minder bekende natuurgebieden.
Aan de hand van een duidelijke route-
beschrijving geniet je van de omgeving
en komt meer aan de weet over flora,
fauna of cultuurhistorische aspecten in
het landschap. Nu voor slechts € 5,- bij
de IVN promotiekraam.

 
 
Een Ommetje!
Print eens een paar Ommetjes. En maak een afspraak
om met de ontvanger een route te lopen: samen is nog
leuker en zie je meer. Zie www.ivn-apeldoorn.nl voor
gratis downloads. In april komen nog meer gebieden in
de kijker zoals Vaassen, Twello en Epe.
 
 
Fiets en wandel met een van de Bellevue routes
IVN Apeldoorn heeft meegewerkt aan de totstandkoming
van diverse routes en zorg gedragen voor informatie over
het groen in de wijken van Apeldoorn. Verkrijgbaar zijn
bij de IVN promotiekraam: Wijk Hoog Soeren, Wijk
Wenum Wiesel, Wijk Ugchelen, Wijk Berg en Bos,
Bomen in Beeld, Wijk Orden, Hoenderloo, Rondje Zuid,
Op pad in de binnenstad, Beekbergen, Lieren en Oos-
terhuizen voor €2,95 per stuk.

Spreng
foto: Bram de Bruin
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Natuur in de zorg zoekt
natuurherinneringen
 
IVN-Apeldoorn Natuur in de Zorg verzorgt natuur-activi-
teiten in de eigen omgeving van ouderen, veelal op
woon-zorg-centra.
Natuur in de Zorg geeft klankbeeld-presentaties binnens-
huis en doet ook activiteiten buiten. Soms wordt samen-
gewerkt met basisschoolleerlingen. Zintuiglijke waarne-
ming is bij de doelgroepen van groot belang. Met veel
plezier halen we samen herinneringen over de natuur en
vroeger op. We zijn daarvoor op zoek naar opgezette
dieren, geweien, (oude) schoolplaten, imkerspullen,
braakballen of oude voorwerpen en gereedschappen om
die herinneringen naar boven te laten komen. Wilt u uw
materialen een nieuw leven geven? Kunt u iets missen?
We houden ons aanbevolen: natuurindezorg@ivn-apel-
doorn.nl of 06 53949821.
 

Zomeravondwandelingen 2012
Ook deze zomer houdt IVN Apeldoorn een viertal zomer-
avondwandelingen.

Dinsdag 10 en 24 juli wandelen we door het buitenge-
bied van Terwolde in de uiterwaarden van de IJssel met
het thema: Kuieren door het IJsseldal. De wandeling volgt
een deel van het Tuylermarkerpad ten zuiden van Ter-
wolde.
Vertrekpunt: Bij de rioolzuivering aan de Bandijk no. 3
Vertrek: 19.30 uur
Informatie bij: Klaas Timmer, tel 0571-272408

Dinsdag 17 en 31 juli wandelen we over de Loenense
enken en over het terrein van De Groote Modderkolk met
het thema: Loenense enken en sprengen. De wandeling
biedt tevens de mogelijkheid een bezoek te brengen aan
de Harmanahof, een paradijs voor insecten, vlinders en
amfibieën.
Vertrekpunt: kerkplein van de RK Kerk aan de Hoofdweg
no. 49 Loenen
Vertrek: 19.30 uur
Informatie bij: Harry Nijhof, tel. 055-3601634 of
06-10395729

Voor uitgebreide informatie over de wandelingen en de
publicatie Natuur rondom Apeldoorn, zie www.ivn-apel-
doorn.nl.

IVN Bomencursus najaar 2012
 
Zowel in de stad als in het landelijk gebied zijn bomen
beeldbepalend. Bomen verfraaien niet alleen onze om-
geving, maar zijn ook van wezenlijk belang voor onze
gezondheid, voor onze leefomgeving en voor die van
grote aantallen dieren en planten om ons heen.
In de Bomencursus besteden we aandacht aan hoe
bomen groeien en kunnen overleven en het bos op de
Veluwse bodem. U maakt kennis met de meest voorko-
mende soorten in onze omgeving, door de seizoenen
heen. In de excursies staan wetenswaardigheden over
bomen in stadsparken en bomen in bosverband centraal,
maar het gaat evenzeer om het genieten van bomen.

De cursus, georganiseerd door IVN Apeldoorn, bestaat
uit drie avonden op de woensdag en twee excursies op
de zaterdagochtend en loopt van 12 september 2012 tot
en met 27 oktober 2012.
De bijeenkomsten zijn in Wijkcentrum dok Zuid, 1e
Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn.

Kosten: € 30,- voor IVN-leden/donateurs en KNNV-le-
den, € 35,- voor niet leden, inclusief cursusmateriaal,
koffie en thee tijdens avondbijeenkomsten, te voldoen
na onze bevestigingsmail. De betaling geldt als definitie-
ve opgave. Er is plaats voor 30 deelnemers. Meer infor-
matie bij: Fiona Grakist, tel: 055-3559831
 

           
           Prikbord                         
                Mail uw oproepen en/of mededelingen
                naar groenvoer@ivn-apeldoorn

Foto: Peter Oosterkamp
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Agenda publieksactiviteiten
 zondag 3 juni  Fietstocht Vaassen/Emst

 Archeologische verkenningstocht
 aanvang 10.00 uur

 woensdag 6 juni  Wandeling Heemtuin Maten
 Orchideeën 

 aanvang 19.30 uur

 zaterdag 9 juni  Jeugdactiviteit 
 Wegwijs in de natuur

 aanvang 14.00 uur
 aanmelden

 zondag 10 juni  Wandeling Vossenbroek
 Natte voeten

 aanvang 14.00 uur

 zaterdag 23 juni  Wandeling Heemtuin Maten
 Orchideeën

 aanvang 10.00 uur

 dinsdag 26 juni  Fietstocht Beekbergen/Hoenderloo
 Rondje Zuid

 aanvang 19.00 uur

 vrijdag 29 juni  Wandeling begraafplaats
 Soerenseweg

 aanvang 19.00 uur

 dinsdag 10 juli  Wandeling Terwolde
 Kuieren in het IJsseldal

 aanvang 19.30 uur

 dinsdag 17 juli  Wandeling Loensense enken en 
 sprengen

 aanvang 19.30 uur

 dinsdag 24 juli  Wandeling Terwolde
 Kuieren in het IJsseldal

 aanvang 19.30 uur

 dinsdag 31 juli  Wandeling Loensense enken en
 sprengen

 aanvang 19.30 uur

Ommetjes
U kunt ook zelf gaan wandelen. ’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 ommetje genoemd. Leuk en gezellig en het is goed voor lijf en
leden. Het ontspant en maakt het hoofd leeg. Verbetert de concentratie en creativiteit.
Onderstaande 13 ommetjes kunt u downloaden van onze website www.ivn-apeldoorn.nl .
 
 

-  Begraafplaats Soerenseweg - 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
-  Dennenheuvel – Apeldoorn-Zuid
 - Dubbelbeek – Apeldoorn-Zuid
-  Oranjepark – Wijk de Parken
 - Woudhuispark –Wijk Woudhuis
  
Nieuw: 
- Zuiderpark : opdrachten voor kinderen
                       puzzeltocht
                       foto speurtocht
                       geschiedenis Zuiderpark


