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vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die bij-
draagt aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
Verspreid over Nederland heeft het IVN 174 plaatselijke
afdelingen en elf provinciale consulentschappen. Ongeveer
18.000 leden zetten zich actief in voor de natuur en het
milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve
activiteiten voor jong en oud, zoals excursies, cursussen,
tentoonstellingen en lezingen.
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Voorwoord

2012 is het Jaar van de historische buitenplaatsen. De Open
Monumentendagen zijn op 8 en 9 september 2012.
Naast aandacht voor de landgoederen en buitenplaatsen
staan deze dagen in het teken van Groen van toen. Het
gaat over het belang en de betekenis van het groen in re-
latie tot Monumenten. Ook tuinen, boerenerven, stadspar-
ken en begraafplaatsen horen daarbij.
IVN Apeldoorn is betrokken bij de openstelling van een deel
van het kasteel en landgoed Ter Horst in Loenen in samen-
werking met de Stichting Wijnand Hackfort. Op beide dagen
zetten natuurgidsen een korte wandeling uit voorzien van
tekstbordjes.

Gidsen begeleiden het publiek bij een ommetje over het
landgoed, dat normaal niet voor publiek toegankelijk is, zie
de rubriek Cultuur en landschap.
 
Op zaterdag 8 en zondag 9 september worden er in en om
Apeldoorn veel activiteiten gehouden. IVN Apeldoorn heeft
dit jaar een belangrijke bijdrage in de diverse activiteiten
van de Open Monumentendagen in het prachtige thema
Groen van toen. Op de achterkant van deze Groenvoer
vindt u alle IVN activiteiten.
Voor meer en up-to-date informatie verwijs ik u naar
www.ivn-apeldoorn.nl

Greet Bothe

Foto omslag
Klassefoto Natuurgidsencursus 2010-2012
foto: Willem Kuijpers 
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Groen van toen
Cathrien Oskamp

Groen van toen is het landelijke thema van de Open Mo-
numentendag van 2012. Het gaat over het belang en de
betekenis van het groen in relatie tot Monumenten. De
aanleiding om juist in 2012 voor dit thema te kiezen is het
uitroepen van het Jaar van de historische buitenplaatsen
2012. Maar het is ruimer dan alleen landgoederen en bui-
tenplaatsen. Ook tuinen, boerenerven, stadsparken en
begraafplaatsen horen erbij. Op zaterdag 8 en zondag 9
september zijn er in  en om Apeldoorn veel activiteiten
georganiseerd. Je kunt je hart ophalen aan groen van toen.
Elders lees je wat er allemaal te doen is.
 
We zijn er aan gewend geraakt dat je woonplaats, je om-
geving voortdurend verandert. Veel mensen hebben de
ervaring dat het ouderlijk huis, de plek waar je vandaan
komt, niet meer herkenbaar is. Het groene beleid en het
economische beleid zijn uit elkaar gegroeid. Het is nu vaak
zo dat mensen het landschap overleven, terwijl het lange
tijd zo was dat het landschap zijn bewoners ruim overleef-
de. Hoewel men in de 17de eeuw ook al maatregelen moest
treffen om het landschap te bewaren. In 1734 werd het
verboden in Nederland om hunebedden te vernielen.
 
In de 20ste eeuw is het Nederlandse landschap vooral na
de oorlog in snel tempo tot een autolandschap geworden.
Een snelweg verving vele langzame wegen en weggetjes
en langs de snelweg kwamen bedrijven als paddenstoelen
uit de grond. Verstedelijking, economische vooruitgang,
efficiëntie zijn woorden die telden. Historische- en natuur-
waarden raakten op de achtergrond.
 

J.C. Bloem dichtte in de tijd na de Tweede Wereldoorlog:
 
Natuur is voor tevredenen of legen
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
 
Maar al een tijdlang is het duidelijk dat erfgoed en het bij-
behorend groen bij een groep mensen weer volop in de
belangstelling staat. Ook IVN praat en doet mee in het
Erfgoedplatform van de gemeente. Verschillende natuuror-
ganisaties bieden talloze activiteiten aan in de natuur en
cultuurhistorie.
Toen ik de vraag kreeg van de redactie om dit artikel te
schrijven dacht ik allereerst om dichtbij huis te blijven: bij
IVN.
Want in 1999 maakten Hilly Schäffer, Nel Nab en ikzelf als
eindproject van de gidsencursus een fietstocht met als titel:
Landschap als geheugen.
Ons uitgangspunt toen was aandacht voor landschappen
waar de sporen van het verleden nog te zien zijn: sprengen
en beken, enken, grafheuvels, het kanaal. Ondertussen is
er in en om Apeldoorn veel gebeurd om het erfgoed van de
sprengen en beken weer zichtbaar te maken als onderdeel
van een groter waterplan. Ook veel grafheuvels uit de
prehistorie zijn in de afgelopen jaren op de Veluwe zichtbaar
gemaakt met bordjes erbij; dit zijn archeologische monu-
menten.
Ik heb de fietstocht gerestaureerd en deze is klaar gemaakt
voor de website in het kader van het thema Groen van toen.
Spring op de fiets en rijdt deze tocht van 25 km een keer.
De oorspronkelijke titel was ‘Landschap als geheugen’. Nu
is de ondertitel ‘Groen van toen’ geworden.
 
Nog even een paar notities over Groen van toen.
Groen is een kleur die in de genen zit van mensen. De
eerste mensen hebben overal groen gezien toen zij over
de aarde trokken als nomaden. Een lange evolutie maakt
dat wij de kleur groen als vertrouwd en rustgevend ervaren.

Koppelsprengen
foto: Cathrien Oskamp

Molen Bouwhof Ugchelsebeek
foto: Cathrien Oskamp
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In Apeldoorn hebben we geen gebrek aan Groen van toen.
Om het Loo kunnen we niet heen. Heerlijk wandel je in de
buurt van een historisch paleis onder hoge Douglasbomen
en langs sprengen en bosweiden met uitzicht op groen
omzoomde vijvers met romantische koepeltjes. Achter het
paleis is een tuin aangelegd in Franse stijl waar het groen
symmetrisch en strak gesnoeid is.
Als je daar uitgewandeld bent, wandel je door de herstelde
Loolaan weer een Oranjepark in. Het oudste park van
Apeldoorn, een stadspark in de Engelse, meer natuurlijke
landschapsstijl, met statige villa’s eromheen en bijzondere
exotische bomen. En als je verder loopt ga je de Parken in
waar de boom groeit die er al 200 miljoen jaar geleden was,
de Ginkgo biloba. En voor een wijds uitzicht over de stille
hei, groen van toen de schapen nog voor mest voor de
akkers zorgden op de arme Veluwe. En die hei wil men
behouden als herinnering aan een oud landschap dat on-
derdeel vormde van het leven van mensen toen. En ook
om haar natuurwaarde.
Ieder mens heeft een landschap in zich met plekken en
verhalen en ervaringen.
 
Zo is voor mij een meidoorn uit de vroege jeugd in onze tuin
onvergetelijk geworden. Haar zoete geur en bloeiende
verschijning riepen bij mij veel emoties op. Op mijn eind-
examen heb ik een lofdicht op deze boom geschreven.
Zulke belevingen maken dat je je thuis voelt op de plek waar
je woont.
Er is ook zoiets als een collectief historisch bewustzijn. En
het onderwerp van deze monumentendagen werkt eraan
mee om mensen weer bewust te laten worden van hoe
belangrijk het is om oog te hebben voor wat ooit gegroeid
is en hoe mensen ooit op liefdevolle manier hun omgeving
hebben bewoond
De filosoof Roger Scruton heeft dit jaar een boek uitgegeven
dat Groene filosofie heet.

Ruitersmolenspreng
foto: Cathrien Oskamp

Zijn filosofie is dat het belangrijk is dat mensen zich thuis
voelen op de plek waar ze wonen. Daar gebeurt het zegt
hij: ‘Als je houdt van je woonplaats, dan voel je je betrokken.
Dan waardeer je het groen van toen en zet je je in om je
omgeving te veraangenamen en bewust te bewonen’. Daar
begint volgens hem de verbetering van natuur en milieu.
Is er in de 21ste eeuw nog ruimte voor een vaste woonplek
met geschiedenis? Deze vraag stelde ooit de archeoloog
Jan Kolen. Het landschap in onze tijd zal blijven veranderen,
maar de Engelse uitspraak: my home is my castle biedt
perspectief.

Huize de Poll
Gerard Koops
 
Het aantal historische landhuizen in Apeldoorn is niet groot.
En om dan te gaan schrijven over het Loo of over kasteel
Ter Horst, is wat afgezaagd.
Het werkgebied van IVN Apeldoorn is recent uitgebreid. IVN
Apeldoorn omvat nu ook de gemeenten Voorst en Epe. In
de gemeente Epe kennen we natuurlijk de Cannenburg in
Vaassen. Voorst kent ook een aantal, minder bekende,
buitenplaatsen.
Ik wil u dit keer meenemen naar huize De Poll. Eigenlijk
best een probleem voor mij. Want over de geschiedenis is
moeilijk iets terug te vinden. Wel is duidelijk, dat er al in de
15de en 16de eeuw sprake is van de Poll. Dan heeft men
het over de oude en de nieuwe Poll.
Het huidige landgoed de Poll is opengesteld, maar dat is
nog niet zo lang het geval. Vroeger had je een jaarkaart
nodig om het gebied te bezoeken.
Tot 1991 was het in bezit van de familie Schimmelpenninck
van der Oye, de huidige eigenaar is Barones Van Lynden.
Dus wel een landgoed om met eerbied te beschouwen.

Column

Het landhuis zelf is eigenlijk, hoewel best indrukwekkend,
historisch gezien niet zo belangwekkend. Het landschap
echter des te meer.
Nationale bekendheid heeft het landgoed gekregen door
de bomendijk. In de strijd tegen het (naar verwachting)
stijgende water moest de bandijk van de IJssel verhoogd
worden. Dat betekende een aantasting van de bomendijk,
of een nieuwe dijk door het landgoed, of door de uiterwaard.
Uiteindelijk is gekozen voor de bomendijk, maar met in-
standhouding van die dijk. De dijk is door interne versterking
zodanig aangepast, dat de landschappelijke ingreep heel
erg mee valt.
Een deel van het landgoed bevat ook de uiterwaard; we
hebben dus binnen één landgoed parkachtig, bosachtig en
uiterwaard gebied. Veel variatie dus. Dat blijkt dus ook uit
de plantengroei en de vogelbevolking.
Uit eigen ervaring weet ik dar er ooievaar, buizerd, boom-
valk, torenvalk en grauwe gans zijn te zien. En in de winter
nog heel veel meer, zoals kolgans. En (soms) bij de Nijen-
beek, de slechtvalk.
Kortom: ken je dat gebied nog niet? Ga er eens heen. Er
valt veel te genieten!
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Kasteel Ter Horst:  oude kasteel met nieuwe aanpak
Yvonne Zwikker

voor de eigenaresse Mevrouw Schoonderwoerd - van
Voorst van Beest en haar zoon A.H.O. Russelman. Zij
beschouwen het behoud van het kasteel en landgoed als
hun levenswerk.
De schilderachtige gebouwen, zoals het Spieker, de
bouwhuizen in combinatie met de flora en fauna zijn uniek
en moeten bewaard blijven voor nu en voor toekomstige
generaties. Met veel inzet proberen zij de toekomst van het
kasteel zeker te stellen en anderen hiervan mee te laten
genieten. Mede dankzij de vele economische activiteiten,
zoals fungeren als trouwlocatie, verhuur van kantoorruimte
en de houthandel, kan Kasteel Ter Horst beheer en onder-
houd financieren. Deze inzet en aanpak wordt door de
provincie Gelderland als positief voorbeeld beschouwd.

Bronnen: Kasteel Ter Horst - Een lachend landhuis in
Loenen door C.C. Kool-Verhoog en Internet.

In het Open Monumenten weekend, 8 en 9 september, is
IVN-afdeling Apeldoorn betrokken bij de openstelling van
een deel van het kasteel en landgoed Ter Horst in Loenen
in samenwerking met de Stichting Wijnand Hackfort. Op
beide dagen zetten natuurgidsen een korte wandeling uit
voorzien van tekstbordjes en daarnaast begeleiden gidsen
het publiek bij een ommetje over het landgoed, dat normaal
niet voor publiek toegankelijk is.

Vermoedelijk op de fundamenten van een middeleeuwse
boerenhoeve ligt kasteel Ter Horst, verscholen in de Loe-
nense bossen en gelegen op een ‘horst’, hogere grond. Het
was de Arnhemse burgemeester Wijnand Hackfort
(1522-1563) die omstreeks 1557 dit zomer- en jachtverblijf,
‘zijn Lagchend Huys’ liet bouwen. Kasteel Ter Horst bleef
zeven generaties lang, ruim 300 jaar, eigendom van de
adellijke familie Hackfort. Een gezaghebbende familie die
nauw betrokken was bij zijn omgeving en het belang zag
van investeren in onder andere waterlopen en molens. In
1890 werd het huis met het landgoed te koop gezet inclusief
bijgebouwen, vijf boerderijen, twee papierfabrieken, een
wasserij en bijna honderd hectare grond. Baron van Lynden
kocht in 1907 een totaal vervallen kasteel en landgoed.
Grondige restauratie volgde en de aanleg van elektriciteit.
Zijn vrouw gaf opdracht aan de beroemde Haarlemse
tuinarchitect Leonard A. Springer om de tuin te renoveren.
Aan de achterzijde van het kasteel, die vroeger de voorzij-
de was, zijn nog bijzondere elementen aangebracht door
Springer ter herkennen. Vanaf 1924 stond het kasteel weer
leeg.

In 1933, tijdens de roerige crisisjaren, kocht Hendrik Rus-
selman Kasteel Ter Horst, met aanzienlijk minder land. Hij
wilde zijn houthandel uit Zaandam graag naar Loenen in
Gelderland verplaatsen. Met als voornaamste reden dat hij
het hout hier kon wateren. Hierdoor kon hij een betere
kwaliteit van het hout waarborgen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd het kasteel door de Duitsers bezet. Het
was de ideale plek voor een communicatiecentrum doordat
er bovenop het kasteel zendmasten geplaatst konden
worden. De voorste woonkamer werd ingericht als zieken-
boeg voor de gewonde Duitse soldaten. De familie Russel-
man werd verbannen naar de kelders.
De houthandel is in 1948 overgegaan van vader op zoon
Hendrik Russelman jr en sinds 1995 is de houthandel in
handen van kleinzoon A.H.O. Russelman. De gespeciali-
seerde houthandel in hard- en zachthout, gevestigd in een
sfeervolle werkplaats, werkt onder andere met de volgende
soorten hout: eik, es, iep, kers, den (grenen), noot, esdoorn,
douglas, lariks en plataan.

Nu beslaat het landgoed van Kasteel Ter Horst 30 hectare
land. Hiertoe behoren de houthandel, de koetshuizen met
een schuilkapel, de oranjerie en een boerderij. Voor natuur-
liefhebbers is de 500-jarige tamme kastanje een beziens-
waardigheid. Momenteel fungeert het kasteel als woonhuis

Kasteel ter Horst
foto: Joop Bothe
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foto's: Cees van Vliet

De Floriade 2012: een belevenis!
 
Harry Nijhof, Jan en Herma van der Velden 
en Cees van Vliet

De Floriade of wereldtuinbouwexpo wordt dit jaar gehouden
in Venlo van 5 april tot 7 oktober 2012. Het thema is natuur-
beleving en de bijdrage van natuur aan de kwaliteit van
leven en duurzaamheid. Met de inzending Through Animal
Eyes wil IVN de bezoekers de natuur laten ervaren en
ontdekken. In de eigen woon- en leefomgeving valt heel
wat te zien en te verbeteren.
Through Animal Eyes is een gezamenlijk project van IVN,
Vivara, de Vogelbescherming, Stichting RAVON, Stichting
Eekhoornopvang, Stichting Egelopvang en de Vlinderstich-
ting. Vivara is een commercieel bedrijf dat handelt in Na-
tuurbeschermingsproducten en nauw samenwerkt met veel
groene organisaties. Het bedrijf levert nestkasten, voer en
talloze soorten planten voor realisatie van een zo diervrien-
delijk mogelijke biotoop.

De standaard dagelijkse bezetting bestaat uit vier IVN’ers
en één medewerker van Vivara. Bij grote drukte worden
meer IVN’ers ingezet. In totaal worden gedurende de 180
openingsdagen van de Floriade 260 IVN vrijwilligers en 50
reserves ingezet.
Het ontwerp van de tuin heeft, gezien vanuit de kabelbaan
die recht over de IVN inzending loopt, de vorm van een oog:
het houten paviljoen is de pupil, de iris is het water, het
oogwit zijn de borders. Het dak van het paviljoen is gemaakt
in de vorm van een vogelnest zodat de bezoeker zich in
een vogelnest waant. Eind mei had een witte kwikstaart de
daad bij het woord gevoegd door tussen de takken van het
paviljoen een nest van liefst vijf jongen te maken!

Vier IVN gidsen uit Apeldoorn waren in het voorjaar 2012,
ieder gedurende drie dagen, werkzaam op de locatie nadat
zij op 17 maart de introductiedag in Zwolle hadden meege-
maakt. Op de introductiedag werd duidelijk gemaakt dat wij
de ambassadeurs zijn van IVN en de andere groene orga-
nisaties, gastheer of –vrouw zijn, informatie geven over IVN
en haar partnerorganisaties. Vooral niet op te treden als
docent maar als verwonderaar, als een ontdekker van de
natuur. Geen lange verhalen, laat mensen zelf ontdekken.
De inzending is zo ontworpen dat daartoe ook alle moge-
lijkheden aanwezig zijn: een natuurbelevingswereld op
tuinformaat voor jong en oud. Een handboek gastheren
en –vrouwen en een educatief handboek werd door het
educatief IVN projectteam samengesteld als ruggesteuntje
voor de IVN'ers.
Globaal ziet de dag er als volgt uit. Om 9 uur zijn we op de
locatie aanwezig. Als om 10 uur de Floriade open gaat, zie
je een golf van publiek het terrein van de Floriade opstro-
men. De inzending ligt gunstig ten opzichte van de entree,
dus al snel komen de eerste bezoekers onze inzending
bezoeken. Het aquarium met liefst vijf boomkikkers trekt
veel aandacht. Om 11 uur komen de eerste scholen en om
13 uur een volgende groep. Om 15 uur is er een rondleiding
voor het publiek over de stand en het St.Jansbosje dat pal
achter de inzending ligt. Om 19 uur ’s avonds sluit de Flo-
riade.

De boeiendste momenten waren het begeleiden van de
opdrachten die de basisschoolleerlingen kregen. Eind mei
toen Harry Nijhof en Cees van Vliet de inzending bemanden,
hebben we liefst 180 leerlingen mogen begeleiden. Het
ervaren van de natuur wordt vormgegeven vanuit de ogen
van een dier. De kinderen zijn de dieren. Ieder groepje van
zes tot acht kinderen speelde een ander dier. Zij hadden
de keus tussen een ree, merel, egel, kikker, eekhoorn,
vlinder of mier. Elk groepje kreeg een tas met vijf opdrach-
ten mee. De meeste opdrachten speelden zich af in het St.
Jansbosje. De kinderen kregen ieder een papieren masker
van het dier op om zich goed in het dier te kunnen inleven.
Het was prachtig om te zien hoe kinderen zich kunnen in-
leven in het dier, hun fantasie de vrije loop laten en op welke
manier zij op ontdekkingsreis gaan. De opdrachten voor
boven- en onderbouw waren verschillend.

De natuureducatieve rondleiding door het St.Jansbosje
rond 15 uur trok weinig belangstelling. De vijver voor het
houten paviljoen des te meer, vooral bij jongeren die met
het schepnetje de in het water levende dieren konden
vangen en met een instructiekaart op naam konden bren-
gen. Veel gesprekken zijn gevoerd met passanten zowel in
het Nederlands, Engels en Duits.
Het was interessant om gedurende drie dagen met andere
IVN’ers uit andere regio’s op te trekken. Heel veel informa-
tie en foto’s werden uitgewisseld. Het zijn allemaal totaal
verschillende mensen maar met een grote passie voor de
natuur. Omdat we in hetzelfde B&B (de Pastorie in Zwolgen)
sliepen konden we ook nog ’s avonds doorbomen.
We kunnen niet meten hoeveel nieuwe lidmaatschappen
onze aanwezigheid heeft opgeleverd voor IVN. IVN is op
de Floriade 2012 in ieder geval duidelijk zichtbaar!
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Ommetjes Zuiderpark en PR 
De eerste stappen naar wijkgericht werken
Kris Vanopstal

Er zijn sinds kort nieuwe ommetjes Zuiderpark beschikbaar.
Anders dan alle andere IVN-ommetjes zijn de ommetjes
Zuiderpark het resultaat van een nauwe samenwerking met
organisaties in de wijk Apeldoorn Zuid-Midden. Een samen-
werking die ons prima is bevallen en in de toekomst vast
en zeker een vervolg zal krijgen.
Zuid-Midden is een woonwijk van Apeldoorn met veel flats
waar veel kinderen wonen. Het grootste kulturhus van
Gelderland staat er (dok Zuid) met daarin en omheen
scholen, kerken, medische voorzieningen, CODA biblio-
theek en sportverenigingen. Te midden van dat alles ligt
het Zuiderpark met veel in- en uitheemse bomen, grasvel-
den met bijzondere zomerbloeiers, speelvoorzieningen en
veel waterpartijen. Het Zuiderpark is het park van de
sleedoornpage waar – hoewel steeds minder – nog jaarlijks
eitjes van worden gevonden en geteld.
Behalve het maken van ommetjes voor het Zuiderpark en
een poster over ommetjes in zijn algemeenheid, wilden
Jacqueline Quist, Ulrik van der Laan en ik (Kris Vanopstal)
in ons eindproject van de natuurgidsencursus 20120-2012
de ommetjes vooral veel bekendheid geven in de wijk.
Ommetjes zijn immers een laagdrempelige manier om in
contact te komen met natuur én met IVN. Want hoe beken-
der de ommetjes, hoe meer downloads via de website en
dus meer aandacht voor andere IVN-activiteiten. We beslo-
ten dan ook de ommetjes niet alleen via de IVN-website
aan te bieden maar ook in de wijk zelf.
 
Wijkgericht werken
Publiciteit zochten we via een persbericht in de Zuidkrant.
Maar we wilden nog dichter bij de wijk komen. Dus besloten
we samenwerking te zoeken met organisaties in de wijk.
We kregen contact met de programmamanager van dok
Zuid. Die was niet alleen erg enthousiast maar opende ook
deuren voor ons. Want dok Zuid biedt activiteiten (festivals,
inloopochtenden voor senioren, tentoonstellingen) en ook
de organisaties verbonden aan dok Zuid zoals centrum
Jeugd en Gezin, CODA bibliotheek, Accres-wijkcentrum en
scholen organiseren van alles om de buurt actief, betrokken
en gezond te houden. Wij wilden ons daar maar al te graag

bij aansluiten en dat mocht. Zo konden we nieuws-berichten
plaatsen op de websites van dok Zuid, CODA, CJG en
Accres, een kinderinloopmiddag bij de bibliotheek organi-
seren, deelnemen aan het Zuiderparkfestival en de scholen
een leuk vaderdagcadeau-idee influisteren.
 
Sponsoring
Publiciteit maken en het neerleggen van de ommetjes in de
wijk kost geld (printen ommetjes / posters en flyers laten
drukken). Dus gingen we op zoek naar sponsors. Fysiothe-
rapie Bos & Weide juicht initiatieven waarbij mensen een
gezonde en actieve levensstijl hebben toe en werd zo
sponsor. Centrum voor Jeugd en Gezin sponsorde in natu-
ra door voor ons een 60-tal ommetjes te printen. Accres
zorgde en zorgt nog steeds voor gratis ranja voor elk kind
dat bij de balie van het café de juiste oplossing van de
puzzeltocht weet te melden. En CODA bibliotheek stelde
hun vaste woensdag-middag en hulp beschikbaar om een
kinderinloopmiddag te organiseren. Als klap op de vuurpijl
ging Accres akkoord met het plaatsen van een advertentie
op het ommetje in ruil voor het dubbelzijdig en in kleur
printen en op voorraad houden van een stapel ommetjes
bij de balie van het buurtcafé en in het folderrek bij de ingang
van dok Zuid.
 
Tops en tips:
Top was het enthousiasme van alle organisaties die we
spraken en de bereidheid tot samenwerking. Dat hadden
we aanvankelijk niet verwacht! Top was ook het netwerk
dat we meekregen via ons eerste contact in dok Zuid. Je
kunt dan contacten leggen niet alleen als IVN-er maar ook
als partner van dok Zuid. Nog een topper was de door ons
eenvoudige 1/3 A4-tje flyer over de ommetjes met websi-
teadres en QR-code. Dat werkt prima in een stand. Prettig
om als afsluiting van je praatje mee te geven en dat extra
webbezoeken stimuleert.
Tip: Weet dat als je gaat flyeren je heel veel Nee/Nee
stickers op brievenbussen tegenkomt. Is een flyer van het
IVN eigenlijk reclame of niet? En flyeren is duur en vergt
veel inspanning.

Foto: Hans Hogenbirk Foto: Ulrik van der Laan
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Tip: voor een klein, onbekend evenement (kinderinloopmid-
dag bibliotheek) is veel voorbereiding nodig en of al deze
inspanningen opwegen tegen het resultaat is niet zuiver te
meten. Mensen hebben je wel gezien, over je gelezen, de
naam Ommetjes is gevallen en dat leidt mogelijk tot latere
bezoeken aan de website of meer gegadigden bij een
volgend evenement. Aansluiten bij een bestaand groot
evenement als het Zuiderparkfestival vraagt minder voor-
bereiding. Beide type evenementen geven je veel feedback;
het is dus een kwestie een goede mix hierin te vinden.
Conclusie:
Wijkorganisaties zijn maar wat blij met nieuwe activiteiten
en ideeën en waren dus erg enthousiast. Ook in de toekomst
willen zij graag meedenken over samenwerking. Dankzij

sponsoring en advertenties was er geld (of natura) beschik-
baar voor extra promotiemateriaal en publiciteit. Hierdoor
heeft dit hele project vrijwel niets gekost.
En onze ideeënlijst is nog niet opgedroogd. We hopen in
de toekomst nog meer te kunnen samenwerken met dezelf-
de en andere organisaties in de wijk.
Kortom, er is een nieuwe weg ingeslagen bij de aanpak van
ommetjes. En die werkt, want naar aanleiding van onze
nieuwe manier van werken, komt er binnenkort in het kader
van de Open Monumentendagen ook een ommetje Spel-
derholt waarbij met Parc Spelderholt is afgesproken dat zij
de ommetjes geprint in hun restaurant neerleggen in ruil
voor hun logo op het ommetje.

In juni is door IVN Apeldoorn een minicursus gegeven over
de Grift. De cursus, één les-avond en één excursie, was
bedoeld voor de bewoners van de Beurtvaartstraat en di-
recte omgeving. Deze mensen hebben lang overlast gehad
van de graafwerkzaamheden om de Grift hier weer boven-
gronds te brengen en kregen de cursus als ‘verzachting van
het leed ‘ (en vergroting van het draagvlak voor het Grift--
project). Met dit nieuwe stuk Grift erbij is er inmiddels een
flink deel van dit riviertje weer hersteld.
Met de cursisten fietsten onze gidsen Gerard en Desiree
vanuit het centrum (Hofstraat) langs de Grift naar de rand
van Apeldoorn (rioolwaterzuivering). Onderweg stond
Marjolein klaar met potten en bakken met net daarvoor
gevangen waterdieren.

foto: Marjolein Koopmans

Minicursus De Grift, een nabeschouwing
Marjolein Koopmans

Vanuit het centrum naar de stadsrand is de Grift steeds
natuurlijker ingericht. In de Hofstraat een betonnen bak,
aan de stadsrand een natuurlijke loop met brede moeras-
zones (waterberging). Er is veel aandacht besteed aan een
mooie inpassing in de omgeving, maar ook aan de natuur
en recreatie rond het water. Waterspuwertjes uit lepels,
zitbankjes, stapstenen om het water over te kunnen steken
en te spelen, een aftakking naar een voormalige watermo-
len (in de toekomst nog door te trekken); het is een afwis-
selende wandeling langs het water.
In de hele loop is inmiddels veel leven aanwezig. De
beekprikken paaien bij V en D en ook in het heel nieuwe
stuk langs de Beurtvaartstraat zie je ze al. Er zwemmen
ook honderden stekelbaarsjes. Soms kruipen er kokerjuf-
fers over de betonnen verlaagde oeverrand.
Tijdens de excursie bleek ook, meer benedenstrooms langs
de Vlijtseweg, veel leven aanwezig. Er groeien diverse
soorten planten in en langs het water, waaronder de
breedbladige wespenorchis Er schoot een Rietgors weg.
Er vliegen Weide-beekjuffers en andere libellen rond. Tij-
dens de excursie werd een Bermpje gezien en vingen we
veel stekelbaarzen.  Ook haalden we Vlokreeftjes, Water-
pissebeden en Bloedzuigers boven water. De leukste
vangst was een grote Hafte-larf, Ephemera. Dit is een echte
beeksoort, alleen in stromend water te vinden. Op het water
schoot een Schaatsenrijder heen en weer.
De tocht eindigde bij de rioolwaterzuivering. Hier werd uitleg
gegeven over hoe het weliswaar gereinigde, maar wel erg
voedselrijke water vanuit de rioolwaterzuivering geschei-
den wordt gehouden van het schone Grift water. Bij norma-
le weersomstandigheden gaat het gezuiverde water (efflu-
ent) overigens via de IJsselleiding rechtstreeks naar de
IJssel en blijft de Grift sowieso buiten schot.
Genoeg te zien dus langs de vernieuwde Grift. Ik kan ie-
dereen aanraden dit wandelingetje eens te maken en goed
langs en in het water te kijken.

Natuur om de hoek

8

Uit de natuurgidsencursus

Groenvoer



IVN en basisscholen NATUURLIJK
samen
Eindopdracht natuurgidsencursus IVN Apeldoorn
2010-2012.
 
,,Zoek een eigen boom en ga er dicht bij staan. Leg je armen
er lekker strak omheen en je buik tegen de boom. Zijn je
armen lang genoeg? Hoe zou je hem kunnen noemen?”
Griebel , Pukkeltje, Pinkeltje, Grote man, Ik weet het niet.
Ogen dicht en ‘kijk’ nu met je handen naar de schors, voel
je iets? Wat voel je?
Harde bobbeltjes, gootjes, kruimeltjes, dikke stukken
streep.
Ogen blijven dicht en voel nog een keer aan de schors en
voel nu eens aan je eigen hand.
Mijn hand is warm, de mijne zacht veel zachter dan de boom.
Ogen weer open …
 
Het begin: vier IVN’ers met één gedachte! IVN Apeldoorn
kan kinderen in de basisschoolleeftijd meer betrekken bij
de natuur. Kinderen komen veelal vanuit hun thuissituatie
niet meer vanzelfsprekend in contact met ‘natuur’. Toch zijn
juist kinderen in de basisschoolleeftijd graag buiten, over
het algemeen leergierig en geïnteresseerd in dieren,
planten, bloemen etc. vooral als ze zelf ‘ontdekkend’ bezig
kunnen zijn.
Wij zijn er van overtuigd dat waar interesse en verwondering
voor de natuur eenmaal gewekt zijn, mensen geneigd zijn
de natuur te beschermen, te behouden en ervan te genie-
ten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat natuurlessen geïn-
tegreerd binnen de school een positieve bijdrage leveren
aan een goed pedagogisch klimaat.
Enthousiasme en tijd, die IVN’ers geïnteresseerde scholen
aanbieden, kunnen resulteren in een mooie samenwerking
en ervoor zorgen dat de natuur een vanzelfsprekend on-
derdeel is van de dagelijkse leefomgeving van kinderen. 
 
In Apeldoorn wordt al het een en ander georganiseerd voor
kinderen. De IVN werkgroep Jeugd biedt regelmatig in
weekenden natuuractiviteiten aan voor kinderen. 
Het Natuurhuis stimuleert natuurbeleving en milieubewust-
zijn en heeft veel contacten met het onderwijs, verhuurt
leskisten, geeft lessen, organiseert jeugdactiviteiten enzo-
voort.
Goedkeuring van ons voorstel voor een activiteit in samen-
werking met en voor het basisonderwijs was dan ook mo-
gelijk, onder voorwaarde dat de begeleiding vanuit de
werkgroep Jeugd zou plaatsvinden en de eindopdracht in
overleg met het Natuurhuis zou worden uitgevoerd.
 
Vanuit het Natuurhuis kwam het verzoek aan te sluiten bij
het project ‘101 Groene klaslokalen’. Scholen die deelne-
men aan dit project willen hun schoolplein/ buitenomgeving
beter en meer inzetten in hun onderwijs. Eén van de resul-
taten is het digitale Buitenboek waarin buitenactiviteiten zijn
opgenomen. Het is een ‘groeiboek’ waaraan activiteiten
kunnen worden toegevoegd en waar elke school haar
voordeel mee kan doen. Om een goed beeld te krijgen van
het al bestaande aanbod heeft  ieder van ons zich verdiept
in het volledige aanbod van het Natuurhuis, het Buitenboek
bekeken, het internet afgestruind, het landelijk IVN aanbod
geïnventariseerd.
 

Gaandeweg werd het duidelijk dat we ons wilden richten op
de beleving en de verwondering.
Evenals voor volwassenen geldt (vooral) ook voor kinderen
dat hetgeen we ruiken, voelen, proeven, horen, het best in
ons geheugen vastgezet wordt. Later kan daar dan gemak-
kelijker meer kennis aan gekoppeld worden.
 
Voor een concrete activiteit is contact gelegd met PCBO-
school De Gong Matengaarde, grenzend aan het Maten-
park. We hebben afspraken gemaakt met de leerkracht van
de combinatiegroep 3 en 4 en in april een buitenactiviteit
uitgevoerd achter de school op een veldje met bomengroe-
pen en diverse struiken. In kleine groepjes werden de kin-
deren via open vragen en op speelse wijze, gestimuleerd
goed te kijken, te luisteren, te voelen (ook met de ogen
dicht), te ruiken, … Kinderen en leerkracht waren enthou-
siast, geïnteresseerd. Voor ons een succes met positieve
ervaringen maar ook veel leermomenten.
 
Onze conclusie aan het einde van dit project is, dat er een
mogelijkheid is voor IVN om daadwerkelijk, in en rond de
school man/vrouw kracht te bieden om met de kinderen de
natuur te beleven. Om te beginnen lijkt het verstandig een
vraaggericht aanbod te ontwikkelen in samenwerking met
een gemotiveerde school teneinde draagkracht en voort-
gang te creëren. Gaandeweg kunnen ouders/grootouders
erbij betrokken worden om uiteindelijk de taak van de
IVN’ers geheel of gedeeltelijk over te nemen. Hierdoor is
continuïteit verzekerd.
 
Kinderen zijn de toekomst, dus ……… IVN en basisscholen
Natuurlijk samen.
 
Deelnemers projectgroep:
·         Brenda de Ruiter
·         Marieke Sprey
·         Riet te Woerd-Michelus
·         Wil van der Ster
 
Meer informatie is op te vragen bij de leden van de
projectgroep

foto PCBO school de Gong
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Onze tuinmerel is een predator
geworden!
Willem Kuijpers
 
In onze achtertuin, schuin boven de keukendeur, broedt
al enige tijd een merel. Het wordt haar tweede broedsel
dit jaar. We kennen elkaar dus al geruime tijd. Als het
weer het even toelaat en ik ‘s morgens mijn ontbijt
meeneem de tuin in, dan verschijnt ze eerst op de per-
gola om te zien wat er op mijn ontbijtbordje ligt. Loop ik
dan terug naar de keuken om mijn mok met koffie te halen
dan is mevrouw al aangeschoven en begonnen aan haar
ontbijt. Ze heeft het om te beginnen op de zonnepitjes
langs de korst gemunt. Behoedzaam schuif ik aan en
mevrouw laat zich daar niet door storen. Als ze verzadigd
is dan begint ze aan het beboterde zachte deel van mijn
ontbijt want dat gaat zo dadelijk naar haar kuikens. Nu
vind ik het genoeg, ze is uiteindelijk in de buurt van mijn
plakje kaas gekomen, dus nu is het welletjes.
Het is rond de middag als Marianna van de markt thuis-
komt met een braadkippetje. Als even later de bood-
schappen zijn opgeruimd, zitten we lekker in het zonne-
tje aan de tuintafel te kluiven aan ons kippetje. Nog geen
minuut en daar verschijnt de merel en loopt direct op mijn
bord af. Ik realiseer mij plotseling dat het aangezicht voor
deze dame verschrikkelijk moet zijn. We zitten uiteinde-
lijk aan een kaalgeplukte, van een van de brandstapel

genomen halve vogel te rukken en te trekken. Of zou ze
naar mij staren als naar een patholoog anatoom? Nee
er is geen excuus voor deze situatie. Er aan denkend,
scherm ik met mijn hand het ‘lijk’ enigszins af zodat ze
het allemaal niet behoeft aan te zien. Dit is echt shocke-
rend! Dit gaat mij na vandaag ook zeker mijn relatie met
haar en haar gezin kosten!
Ik heb met haar te doen, maar als ik een afgekloven botje
behoedzaam op de rand van mijn bord leg, slaat ze toe!
Ze neemt het skeletdeel in haar snavel, sleept het naar
de rand van de tuintafel en begint er van te smullen(?).
Hier snap ik niets van. Even later vliegt ze met wat
vleesresten naar het nest. Dit herhaalt zich een paar keer
en nu hoef ik mij ook niet meer te schamen of mij zorgen
te maken om onze duurzaam opgebouwde relatie. Ik kan
dus ook weer met twee handen verder kluiven. Even de
proef op de som: ik snij wat wit vlees in kleine stukjes en
leg het op tafel net naast mijn bord. En ja hoor, mevrouw
neemt eerst zelf wat en gaat dan even later met een
snavel vol naar het nest. Dit herhaalt ze een paar keer.
Kipkluivende merels, gekker kan het niet worden! Onze
tuinmerel is een predator! Hoe groot moeten haar kuikens
niet worden als die uitvliegen? Dat worden halve kippen!
We moeten er samen om lachen en in gedachten zie ik
haar jongen in dezelfde verhouding als een koekoeks-
jong dat grootgebracht wordt door veel te kleine pleeg-
ouders. Ik voel mij door deze gedachte weer kiplekker!
 

Parken app's 
De ‘In het park’ app van ANBW nu
ook beschikbaar voor Apeldoorn-
se parken.
Op de dag van het park, 3 juni, is
een app (applicatie) beschikbaar
gekomen met een wandelroute
door twee parken in Apeldoorn: het
Wilhelminapark en het Oranje-
park. De ‘In het park’ app is lande-
lijk ontwikkeld door de ANWB.
 
 

Voor de Apeldoornse parken is de route ontwikkeld door
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), afde-
ling Apeldoorn, samen met de gemeente Apeldoorn. In de
app staan 50 parken door heel Nederland.
Vanaf 3 juni is ook een wandeling door het Wilhelminapark
en het Oranjepark beschikbaar via de app. In het kader van
de Open Monumentendag komen er nog drie nieuwe routes
bij namelijk park Berg en Bos, het Ereveld Loenen en be-
graafplaats Soerenseweg. Een bezoek aan één van de
Apeldoornse parken is nu nog leuker!

 
Met de ‘In het park’ app kun je als wandelaar een route
lopen door het park. Tijdens de wandeling krijg je informa-
tie over de historie, de flora en fauna, en ook leuke weetjes.
Zoals de Wilhelminalinde in het Wilhelminapark, die is ge-
plant ter ere van de 18de verjaardag van Koningin Wilhel-
mina. Ook vind je informatie over kunstwerken, faciliteiten
en activiteiten.
Op termijn worden er in Apeldoorn andere parken toege-
voegd aan de app. Voor kinderen komt er een speciale
route, met spannende en leerzame speurtochten. Voor het
Oranjepark is deze nu al beschikbaar.
 
Gratis downloaden
De app is gratis en kan worden gedownload in de Apple
App Store en de Google Android Market. Ook via de web-
site van de ANWB, de gemeente Apeldoorn en IVN is er
een link naar de app. De app biedt circa 100 wandelroutes
en virtuele speurtochten door 50 parken in heel Nederland.
Dus wie in Apeldoorn uitgewandeld is, kan zijn grenzen
verleggen naar parken in heel Nederland, van Groningen
tot Maastricht, en van Middelburg tot Arnhem.
 
 

Verslag
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Kootwijk, beborde wandeling
foto: Yvonne Zwikker

Wandeling met tekstborden
Yvonne Zwikker

Het houden van wandelingen is bij de meeste IVN afdelin-
gen een belangrijke activiteit. IVN Apeldoorn is vertrouwd
met de werkwijze dat een paar gidsen de route en het thema
voorbereiden en uitwerken. De gidsen wandelen voor en
gaan met het publiek op pad.
De praktijk heeft geleerd dat er ook publiek is dat graag op
eigen gelegenheid loopt, maar wel een route in de hand wil
hebben, letterlijk en figuurlijk. Wandelboekjes en kaarten
zijn er in overvloed.
IVN Apeldoorn levert ook daarin een aandeel. Denk aan
het recente ‘Natuur ontdekken’ en zijn voorganger ‘Natuur
om de hoek’. Dit laatste boekje wordt niet meer herdrukt,
maar de meeste wandelingen uit dat boekje vinden nu hun
weg als ommetjes.
Een andere mogelijkheid is een route uit te zetten en te
markeren met tekstborden zoals de permanente tekstbor-
den in Berg en Bos met een zomer- en wintervariant en de
Bomenroute in het Mheenpark. In het Mheenpark zijn bij 27
verschillende boomsoorten naambordjes geplaatst. De
route en wetenswaardigheden over die bomen zijn te
downloaden vanaf de IVN website. De naam van de web-
site staat ook op het bordje, dus prima PR. De website wordt
nog vaak geraadpleegd. In het Mheenpark zoeken we nog
naar een oplossing voor het in stand houden van de
bordjes.
Weer een andere mogelijkheid is een route met bordjes uit
te zetten bij een bepaalde gelegenheid al of niet met een
ontvangst- of infotafel. Vooral de paddenstoelen wandeling
op Bussloo is daar een prima voorbeeld van. Als het weer
meezit zijn 300 deelnemers niet bijzonder.
We zetten de route uit met pijlen en bij de paddenstoelen
zetten we naambordjes. In de Schuur, een infocentrum van
de drie IVN afdelingen uit de Stedendriehoek Zutphen,
Apeldoorn, Deventer,was afwisselend een tentoonstelling
of een diavoorstelling over paddenstoelen. Nu het terrein
van Bussloo te veel vergrast is, passen we dit concept de
laatste drie jaar afwisselend op Hoog Buurlo en in Berg en

Bos toe. Niet alleen markeren we de route en zetten we
namen bij de paddenstoelen, maar we plaatsen ook bordjes
met educatieve teksten en anekdotes, alles uiteraard over
paddenstoelen. De reacties van ouders hierop zijn zeer
positief. Dit jaar gebruiken we de bordjes weer in Berg en
Bos.
Voor een Open Monumentenweekend op Radio Kootwijk,
stemden we de teksten op de borden af op het gebied en
het thema. Ze konden twee dagen dienst doen. Vanaf de
zendmast was het leuk om te zien hoe het publiek van
bordje naar bordje liep. Ook wandelaars die vanuit een
andere richting kwamen gingen nieuwsgierig meelezen.
Er zijn tal van thema’s te bedenken die in zo’n bordjeswan-
deling kunnen worden uitgewerkt. Denk aan taal en natuur
zoals bijvoorbeeld spreekwoorden. Of filosofische teksten
over de natuur, meer als een bezinningswandeling om het
bos te beleven en met elkaar in gesprek te raken. Wie?
Duidelijk is dat de teksten op de bordjes kort moeten zijn,
zeer kort en bij voorkeur met een plaatje. De geplastificeer-
de A5-jes passen precies in een inschuifsysteem, zodat
alles regenbestendig is. Het voordeel is, dat je zo’n bord-
jesroute vaker kunt gebruiken. De afdeling bezit ongeveer
30 van deze bordjes met paaltjes. Het is een kwestie van
plaatsen en weer ophalen.
Dit jaar is er een beborde wandeling op zaterdag 8 en
zondag 9 juli op Kasteel Ter Horst. Kom eens kijken!
 

IVN’ers in Gelderland ontvangen
Groene Lintjes
Zes Gelderse IVN-leden en de complete IVN afdeling
Apeldoorn ontvingen op 20 juni een ‘groen lintje’ van Groen
Links Gelderland.
Het Statenlid Renske Waardenburg speldde de Groene
Lintjes op bij de prijswinnaars. IVN Gelderland dreigt haar
subsidie van de provincie in Gelderland kwijt te raken.
Groen Links vindt het werk van het IVN en de vele vrijwilli-
gers echter erg belangrijk.
Om dat aan te geven reikte de Statenfractie daarom deze
‘groene lintjes’ uit.
 
 

Succesvolle eindpresentaties Natuur-
gidsencursus IVN Apeldoorn
Op zaterdag 2 juni presenteerden de deelnemers aan de
Natuurgidsencursus van IVN-Apeldoorn hun eindopdrach-
ten. In totaal hebben negentien cursisten de cursus suc-
cesvol afgerond en ontvingen een diploma.
Eindopdrachten waren:
- een fietstocht langs boerderijen met aandacht voor erfvo-
gels
- een les over weidevogels en hun bescherming, die toe-
gevoegd kan worden aan de groencursus of aan een vo-
gelcursus.
- een uitbreiding van de Ommetjes (inclusief sponsoring,
samenwerking en PR)
- een materialenkist Zintuiglijk Waarnemen voor de werk-
groep Natuur in de zorg
- het weer voor kinderen als nieuwe activiteit voor de
werkgroep Jeugd

- activiteit voor jeugd samen met basisscholen: praktijkge-
richte en door kinderen zelf uit te voeren activiteiten in (de
omgeving van) de eigen school of buitenschoolse opvang
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Zevensterwandeling voor gidsen
op 29 mei 
Willy Lammers
 
Een zevensterwandeling op een mooie avond in mei. Dát
is inspirerend: met een aantal IVN-ers besteden we
aandacht aan het zeldzame plantje met de witte bloem-
pjes. Vanaf Spelderholt is het een korte wandeling door
een gevarieerd bos.

Al snel wijst Yvonne ons op de eerste plantjes: de ze-
venster. Ze zijn klein. Ze staan in groepjes doordat ze
zich vooral vermenigvuldigen door uitlopers van de
wortels. Het meest opvallend is de krans van bladeren
die bovenaan het plantje zit: vijf tot acht lancetvormige
bladeren, allemaal verschillend van grootte. Een stukje
verder vinden we een grotere groep. Sommige met een
dun steeltje, waaraan nog kleine resten van een bloeme-
tje zitten.

We komen langs de Julianaboom, een dunne linde met
een hekje er omheen; geplant in mei 1909 volgens het
opschrift. Dan lopen we aan de voet van een stuifduin.
Hier groeit meer mos op de grond en er zijn varens en
dalkruid. Waarschijnlijk is het hier vochtiger. Hier staan
grote groepen zevenster waarvan sommige bloeien.

Hij heeft een wit stervormig bloemetje met meestal zeven
witte kroonblaadjes - vandaar de Nederlandse naam. Als
je heel goed kijkt, zie je boven elk kroonblaadje een
helmdraadje met een donker helmknopje zitten. We
maken foto’s. Op één van die foto’s zien we dat het
bloemsteeltje dat verticaal uit de bladkrans opstijgt, toch
van onder die bladeren vandaan komt.
Het lijkt een heel kwetsbaar, klein plantje in een gebied
met wroetende zwijnen. Maar dan zien we een oude
wroetplek en juist daar staan heel veel plantjes. Kenne-
lijk floreert de zevenster juist in dergelijke wroetplekken.

Zevenster is een mysterieus plantje: het groeit op
geïsoleerde plaatsen die daarom beschouwd worden als
relict van vroegere veel algemener verspreide voorko-
mens. Nu is het zeldzaam. Waarom groeit het hier op
deze plek dan nog steeds? Is het plantje kieskeurig? Dit
is een op de Veluwe veel voorkomend bostype van eiken
en grove den, met zelfs ‘exoten’ ertussen. Hier aan de
voet van het duin staat het plantje relatief beschermd en
iets vochtiger, maar hoger op deze zandduin staat het
ook in grote aantallen.
Zevenster staat in Nederland aan de zuidkant van zijn
groeiareaal. Met de klimaatverandering zou het plantje
het hier moeilijker kunnen krijgen. Maar vooralsnog gaat
het hem hier goed.
In verwondering over zoveel bijzonderheden bij zo’n klein
plantje beginnen we aan de terugwandeling.

 
NB De redactie heeft vernomen dat deze wandeling
volgend jaar mei weer op de agenda komt te staan

Zevenster
foto: Yvonne Zwikker

Weidevogelbescherming
Harry Nijhof
   
Sinds enkele jaren ben ik lid van de vrijwillige weidevo-
gelbescherming van de KNNV. Elk voorjaar gaan we
twee keer per week op pad om de nesten van onze
weidevogels op te sporen en te markeren. Op deze
manier proberen we de nesten te beschermen tegen het
machinale geweld waarmee de akkers bewerkt worden.
Veel boeren in onze omgeving werken hier graag aan
mee en zijn vaak actief in het beschermen en ontwijken
van de gemarkeerde nesten.
Beschermen tegen predatie door kraaien, vossen en of
honden is helaas niet goed mogelijk. Ook deze dieren
moeten eten nietwaar? Maar het blijft wel jammer natuur-
lijk, gezien ook het sterk teruglopen van de aantallen
weidevogels.
Dit voorjaar kon ik getuige zijn van de geboorte van zowel
een kievit als een scholekster. Een bijzonder ervaring
kan ik jullie vertellen, zeker als je deze nesten een kleine
maand lang hebt gevolgd en beschermd. Dan zie je toch
dat alle inspanningen hun vruchten afwerpen. Het leek
me leuk jullie mee te laten genieten van deze momenten.
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De natuur als gezondheidsstimulans
Joop Bothe
   
Kort geleden was ik weer voor twaalf weken opgenomen
in het Nederlands Astmacentrum in Davos, Zwitserland.
De ligging op 1560 meter maakt deze plek uniek: geen
huismijt, weinig tot geen sporen, droge lucht en veel
mogelijkheden om te wandelen in de prachtige bossen
op de bergen en de dalen in de directe omgeving. Door
mijn verblijf daar, van begin maart tot eind mei, heb ik
een staartje van de winter en het begin van de lente mee
mogen maken.

Ondanks de sneeuw en de vorst geeft de biologische
klok bij de vogels aan dat het broedseizoen is aangebro-
ken. Tussen het meer en mijn kamer heb ik uitzicht op
een rij lariksen. Een paartje eksters is al vroeg in het
seizoen in de weer om een nest te bouwen in een van
die nog kale bomen. Terwijl er nog volop sneeuw ligt en
er van tijd tot tijd een nieuwe verse laag valt, breken ze
takken af om te bouwen aan hun nest. Helaas wordt hun
rust verstoord als een paar kraaien dezelfde bomen als
bron van nestmateriaal hebben uitgekozen. Dit levert een
aantal confrontaties op waarna de kraaien zich hooghar-
tig terugtrekken. De rust lijkt teruggekomen tot het mo-
ment dat de eerste eieren bebroed worden en door de
kraaien als smakelijk hapje gezien worden. Einde nest
dus. Een tweede nest wordt gebouwd, maar door de
blijvende dreiging geven de eksters het op en stoppen
met nestelen.

Tussen de boomkruinen is het ook druk met andere
bezoekers, zoals eekhoorns en vele soorten vogels.
Turend door mijn verrekijker herken ik de kramsvogel,
merel, lijster, koolmees, zwarte mees, zwarte roodstaart,
groenling, sijs en nog vele andere. Ik geniet dan ook
iedere dag van de meest fantastische concerten, waarbij
opvalt dat sommige bij ons bekende soorten hier toch
een Zwitsers dialect hebben. Vooral de koolmees heeft
in het hooggebergte een aangepast liedje.

Het Meer van Davos is mijn favoriete wandeldoel. Na
eerst een korte wandeling langs de bergweiden kun je
genieten van de prachtige bosrand langs de oever van
het meer. Hier is veel te zien en te beleven: tamme
eekhoorns komen uit mijn hand eten. Een zwarte mees
landt zonder angst op mijn hand, waarna hij heel selectief
een zonnepit meepikt. Een andere opvallende vogel in
die bosrand is de notenkraker. Deze wat schuwe broer
van onze kraai laat zich toch af en toe zien.

Het is nog wat vroeg in het jaar voor uitbundig bloeiende
bergweiden, maar zodra de sneeuw zich terugtrekt steekt
onmiddellijk de wilde, witte, krokus zijn kopje boven het
maaiveld uit. Een andere kleur die zich laat zien is het
geel van de wilde primula. In het frisse groen van het
jonge gras vallen groepjes blauw op. Het is de voorjaars-
gentiaan, een zeer opvallend laagbloeiend knalblauw
bloempje. Ik heb geluk gehad toen ik in het veld een
enkele Kochs gentiaan zag staan. Helaas was hij de
volgende dag al niet meer te vinden. Hij wordt in tijd
opgevolgd door in het bos bloeiende groepjes alpenklok-
jes met hun tere paarsblauwe kopjes.

Al dit moois en het contact met de eekhoorns en zwarte
mees geven me een gevoel van verbondenheid met de
natuur. Ik doe hierdoor energie op en maakt dat ik me
beter voel. Ik denk zelfs dat dit heeft meegewerkt aan
een goed herstel van mijn gezondheid.

Alpenklokje
foto: Joop Bothe

foto: Joop Bothe
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Vlak voor een nieuw IVN seizoen wat korte bestuursmede-
delingen.
 
Ook meedoen?
IVN Apeldoorn is een actieve vereniging. We organiseren
jaarlijks ruim honderd activiteiten voor publiek en voor
onszelf. De excursies, cursussen, landschapsonderhoud
zijn het meest bekend. IVN’ers in de werkgroepen bereiden
die voor en voeren ze uit.
Daarnaast hebben we nog allerlei projecten. Activiteiten die
éénmalig worden gedaan door steeds weer wisselende
teams van IVN’ers. Zodra zich een project aandient, zoeken
we IVN-ers die, meestal in een groepje, de activiteit voor-
bereiden en uitvoeren. Deze opzet is uitermate geschikt
voor leden die zich wel voor het IVN willen inzetten, maar
alleen voor een korte, overzichtelijke periode. Voorbeelden:
activiteiten tijdens de Open Monumentendagen, een the-
ma-avond, een lezing, een publicatie, een donateursmid-
dag, een IVN-weekend, een nieuwe publiekscursus, niets
is te gek, als het maar bijdraagt aan onze doelstelling:
mensen betrekken bij natuur, milieu en landschap.
Wil je meedoen, of ben je toe aan iets anders? Kijk op de
website bij organisatie – vacatures en je vindt er diverse
mogelijkheden.
 
Natuurgidsencursus 2013?
Jarenlang hebben we de drie jaarlijkse cyclus voor de na-
tuurgidsencursus kunnen handhaven. Na de laatste cursus
zijn alle leden van de werkgroep gestopt. Dit vanwege het
grote tijdsbeslag dat de organisatie vergt. Daarom denken
we aan een iets andere opzet. Een team van circa 6 IVN’ers
zorgt voor de organisatie van de cursus. Zij kunnen werken
in duo’s en elkaar afwisselen en hoeven dus niet bij elke
cursusavond aanwezig te zijn.

Daarnaast zijn er docenten die de cursusavonden voorbe-
reiden en verzorgen en standby’ers voor de ondersteuning.
Het draaiboek, het cursusboek en de cursusstof liggen
klaar. Dit kan worden gewijzigd, maar hoeft niet perse.
Kortom: door verdeling van taken, minder tijdrovend voor
de deelnemer.
Heb je interesse om mee te doen? Meld je aan bij Hans
Hogenbirk (voorzitter@ivn-apeldoorn.nl). We hopen zo
voldoende IVN’ers bij elkaar te krijgen om toch weer een
natuurgidsencursus in 2013 te starten. Mogelijk kunnen we
dan in het najaar al bij elkaar komen om een en ander
verder op poten te zetten.
 
Huisvesting
Momenteel hebben we contact met een aantal organisaties
in Apeldoorn over mogelijke huisvesting. De kans is groot
dat we ‘verhuizen’ naar de Prinses Julianaschool in Lieren.
Heb je relaties of mogelijkheden voor IVN huisvesting,
vraag het zelf eens na en laat het dan even weten aan het
bestuur. Denk daarbij aan (leegstaande?) lokalen bij ker-
ken, scholen, buurthuizen die tegen een geschikt prijsje
kunnen worden gehuurd.
 
Secretaris en ledenadministratie
Zoals in de nieuwsbrief al gemeld, is Arnoldine Uilenberg
zich aan het inwerken als secretaris. Je kunt haar bereiken
via secretaris@ivn-apeldoorn.nl)
Adriaan Goeman gaat de ledenadministratie overnemen.
Ook hij zit in de inwerkperiode. Wijzigingen voor de leden-
administratie graag sturen aan ledenadministratie@ivn-a-
peldoorn.nl.
Meer adressen vind je op de website (organisatie –
adressen)
 
Nieuwe IVN website
IVN Apeldoorn is de eerste afdeling in Nederland die is
overgestapt naar de nieuwe IVN website. Alle relevante
informatie is overgezet. Onder organisatie vind je bijvoor-
beeld alle adressen en het zoekboek. Mocht je vragen,
wijzigingen of suggesties hebben, mail dan naar webmas-
ter@ivn-apeldoorn.nl.
 

Van het Bestuur
Hans Hogenbirk- voorzitter IVN Apeldoorn

Ingezonden

Urnenveld Dabbelo
Yvonne Zwikker
  
Staatsbosbeheer (SBB) heeft in de buurt van het ver-
meende gehucht Dabbelo een urnenveld blootgelegd.
Dat gebeurde op aanwijzing van een archeoloog en na
een eerdere vondst van een urn op de terreinen van
Hoenderloo en Hoog Buurlo. Om de bezoekers meer te
betrekken bij de geschiedenis zijn tien urnenheuvels
zichtbaar gemaakt. Volgens plan komt er aan de rand
van het gebied een informatiebord. Vermoedelijk komen
er ook enkele boomstammen zodat passanten even
kunnen uitrusten met zicht op het urnenveld.

De vondst van de urn dateert uit 1910. Het aardewerk
was echter zo aangetast dat niet kon worden vastgesteld
uit welke tijd de urn stamde. In publicaties werd gespro-
ken over een urnenveld uit de late bronstijd tot midden-

ijzertijd (1100 – 1400 voor Christus), waarin hooguit wat
potscherven te vinden waren. In 2001 wees een gepen-
sioneerde archeoloog Staatsbosbeheer weer op het
bestaan van het urnenveld.
De natuurbeheerder besloot daarop een deel van het
terrein van bomen te ontdoen. Het ging om 60 jarige
douglasbomen. Om de heuvels beter zichtbaar te maken
heeft SBB achtergebleven takken weggehaald. Hier en
daar zijn greppels, die bij het ontwerp van het urnenveld
hoorden, zichtbaar.
In totaal gaat het om een veld van 6,5 ha, waarvan nu 1
ha is blootgelegd. SBB wil dit gebied open houden. Jonge
bosbes heeft er zich gevestigd, zodat verstuiving niet
meer aan de orde is. Landschapsarchitecte Seline Deij-
skes Geijskes en terreinbeheerder Vahid Dizdarevic van
SBB brengen het urnenveld in verband met het mysteri-
euze dorpje Dabbelo dat onder het stuifzand verdwenen
zou zijn. Eerder onderzoek naar sporen van Dabbelo
hebben niets opgeleverd over het bestaan van Dabbelo.
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           Prikbord                         
                Mail uw oproepen en/of mededelingen
                naar groenvoer@ivn-apeldoorn

De Werkgroep PR zoekt
medewerkers
 
De redactie van Groenvoer vraagt IVN-leden die 4x per
jaar mee willen brainstormen voor een interessante in-
houd van Groenvoer. Vanuit de redactie worden artikelen
geschreven en geredigeerd. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij Greet Bothe, 055-3660302 of mail naar
Groenvoer@ivn-apeldoorn.nl.

De werkgroep zoekt verder versterking voor haar activi-
teiten. Ben je graag met publiciteit en promotie bezig. Er
zijn diverse mogelijkheden zoals redactiewerk, artikelen
schrijven voor Groenvoer, Nieuwsbrief of website, helpen
in de promotiekraam, etc etc.
Interesse?
Meld je dan aan via Monic Breed (coördinator).
 
 
 

Het IVN-promotieteam zoekt::
Enthousiaste IVN-er(s) gevraagd om het promotieteam
te komen versterken, eventueel als oproep-kracht.
Reactie graag naar: promotieteam@ivn-apeldoorn.nl of
een telefoontje naar Hans Eygenraam: 055-3552492.
 

Minicursus over de vorming van het
landschap
De cursusavonden zijn op maandag 22 en maandag
29 oktober van 19.30 - 22.00 uur in De St@art,
J.C. Wilslaan 29 te Apeldoorn
De excursiedag is op 27 oktober in Apeldoorn van 10.00 -
17.00 uur en start in de St@art.
Meer informatie en aanmelden bij Cathrien Oskamp
(c.oskamp@planet.nl).

Nieuwe Ommetjes in het Zuiderpark
- park van de sleedoorn
- park van de sleedoorn - geschiedenis (extra bijlage)
- met opdrachten voor kinderen (1 km)
- puzzeltocht voor kinderen (1 km)
- fotospeurtocht (extra bijlage)
- geschiedenisverhaal voor kinderen (extra bijlage)

Beleef het Waterloopbos via een
kunstroute
Tot november is de uitgezette kunstroute in het mystieke
Waterloopbos in de Noordoostpolder bij Marknesse te be-
kijken. Dertien kunstenaars uit binnen- en buitenland heb-
ben ieder op hun eigen wijze het thema Drift uitgewerkt.
Door deze kunstwerken die op verrassende plaatsen te
ontdekken zijn, beleef je het bos op een andere manier.
De bomen in dit bos werden aangeplant in 1944. Samen
met het Voorsterbos is dit het eerste bos in deze polder. In
1952 droeg de Rijksoverheid het Waterloopbos over aan
het Waterloopkundig Laboratorium. Hier werden de Delta-
werken en de havens van Lagos, Rotterdam,Bangkok, IJ-
muiden en Vlissingen op schaal berekend en ontworpen.
Ook bij het ontwerpen van een tientallen kilometers lange
zeewerende dijk in Coronie (Suriname) is het Waterloop-
kundig laboratorium betrokken geweest.
In die tijd was het afgesloten gebied, nu is het vrij toegan-
kelijk. De natuur heeft langzaam weer bezit genomen van
deze modellen. Oude watergoten, stuwen en sluizen zijn
begroeid met struiken en planten. Sterrenmos bedekt de
oevers, varens omringen de contouren van oude havens
en in het water groeien zilvergrijze wilgen. Ook dieren zoals
de ijsvogel voelen zich hier prima thuis met al dat stromen-
de water.

Waterloopbos
foto: Yvonne Zwikker

Het bos is bij liefhebbers bekend om zijn paddenstoelen en
libellen. Vleermuisinventarisaties leverden franjestaarten
en grootoorvleermuizen op.
Kortom: een bos met een mystieke sfeer door de bijzonde-
re wisselwerking van mens, techniek en natuur.

Voor meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/
waterloopbos en www.waterloopbos.eu. De uitgezette
kunstroute begint bij het Informatiecentrum aan de Voor-
sterweg 36, 8316 PT in Marknesse.

Voor jou getipt
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Agenda publieksactiviteiten
 vrijdag 7 september  Apeldoorn

 Bomen met een verhaal
 aanvang 17.00 uur
 CODA café

 zaterdag 8 september  Wandeling Loenen
 Groen van toen

 aanvang tussen
 10.00 -  17. 00 uur
 Kasteel ter Horst

 zondag 9 september  Fietstocht Kroondomein
 Monumentaal groen

 aanvang 10.00 uur
 P. Pellikaan, Sportlaan

 zondag 16 september  Jeugdactiviteit 
 Speuren naar sporen

 aanvang 14.00 uur
 aanmelden

 zondag 7 oktober  Wandeling Berg en Bos
 Uitgezette paddenstoelenroute

 aanvang tussen
 12.00 - 15.00 uur
 hoofdingang park

 zondag 21 oktober  Wandeling Motketel/Niersen
 Herfstwandeling

 aanvang 14.00 uur,
 hoek Elburgerweg/
 Niersenseweg

 zondag 4 november  Jeugdactiviteit
 IJs en steen

 aanvang 14.00 uur
 aanmelden

 zondag 11 november  Wandeling Berg en Bos
 Groen van toen

 aanvang 14.00 uur
 hoofdingang
 Berg en Bos

 zondag 18 november  Wandeling Achterpark Het Loo
 Forten en Wilhelminadal

 aanvang 14.00 uur
 P. Emma's oord
 (Pijnboomlaan)

Landschapsonderhoud
Zaterdag: 1 september, 22 september, 13 oktober,17 november, 1 december en 15 december
Landelijke natuurwerkdag: zaterdag 3 november
Aanvang 9 uur, locatie zie de  website ivn-apeldoorn.nl

Acitiviteiten IVN Apeldoorn tijdens Open Monumentendagen in thema Groen
van toen
Vrijdag 7 september:
Lezing in het Historisch Café over herinneringsbomen of bomen met een verhaal door Yvonne Zwikker
Zaterdag 8 en zondag 9 september:
Kasteel ter Horst: Groen rondom Kasteel ter Horst met enkele prachtige oude monumentale bomen. IVN zet samen met
Stichting Wijnand Hackfort een beborde route met informatie uit. Ook begeleiden enkele IVN-natuurgidsen korte excur-
sies.
Zondag 9 september:
Een door IVN’ers begeleide fietstocht: Kroondomein – Monumentaal groen. Het thema is het beheer en onderhoud van
de bossen van het Kroondomein. Aanvang 10 uur, beginpunt kazerne Willem III, door Hoog Soeren (oude beukenbossen:
monumentaal=groen) en Wiesel.

Publicaties in het kader van het thema Groen van toen
 - Ommetje Begraafplaats Soerenseweg
- Ommetje Spelderholt in Beekbergen
- Publicatie: Natuur ontdekken. Negen wandelingen rondom Apeldoorn
- Publicatie: Bomen in beeld. Bellevueroute
- Publicatie: Fietstocht Groen van toen
 
 Meer informatie: www.ivn-apeldoorn.nl en voor het programma www.coda-apeldoorn.nl 
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