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Voorwoord

25 maart was het zover. De nieuwe locatie van IVN Apel-
doorn werd geopend door wethouder Hans Brouwer. De
fotocollage in deze Groenvoer geeft u hier een beeld van.
Een aantal IVN’ers heeft hard gewerkt om dit lokaal op te
vrolijken en in te richten. Dat is goed geslaagd en IVN
Apeldoorn mag er trots op zijn. Inmiddels hebben de eerste
cursusbijeenkomsten al plaatsgevonden.
Het Beekbergerwoud is kortgeleden op de schop gegaan.
Natuurmonumenten had hoge verwachtingen van het
Beekbergerwoud na de aanleg. Er kwam veel nieuw leven,
maar de ontwikkeling van de plantenvegetatie was teleur-
stellend. Nu is de aanwezige fosfaatlaag afgegraven. Dit
biedt nieuwe kansen voor het Beekbergerwoud. U leest
hierover in het thema artikel op pagina 3.
Riet is een plant die onderdeel van ons leven is. Ik heb er

nooit zo bij stilgestaan, maar riet heeft veel mogelijkheden:
als plant, in de kunst, als dakbedekking en als symbool. In
de rubriek cultuur en landschap wordt er uitgebreid op in
gegaan.
Er is binnen de werkgroep Excursies een nieuwe groep die
activiteiten in Berg en Bosgroep oppakt. In Zuidbroek is een
groep van bewoners (waaronder ook een IVN’er) actief om
een bijdrage te leveren bij de inrichting van park Zuidbroek.
Naast de primaire functies van het park gaat het om het
behoud van de natuurwaarden.
Weer andere artikelen in deze Groenvoer laten de verschei-
denheid aan activiteiten van IVN Apeldoorn zien. Misschien
nodigt het uit ook mee te werken aan die activiteiten?
Veel leesplezier.
 

Voorpagina: Beekbergerwoud
Foto: Monic Breed
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Thema

Beekbergerwoud blijft verrassen
Yvonne Zwikker  

Een woud dat 8000 jaar zijn gang mocht gaan, ging in 1871
voor de bijl. Het stond te boek als onland waar niemand wat
aan had, behalve een enkeling die de weelde aan planten
en dieren wist te waarderen. Door het te ontginnen, was er
winst voor hen die er gedurende de ontginning werk konden
vinden en voor hen die er straks gras of akkerland kregen.
Boerderijen werden gebouwd met schuren om de te ver-
wachten opbrengsten van de akkers te kunnen bergen.
Maar de waterhuishouding zorgde ervoor dat alles drassig
bleef, ondanks allerlei maatregelen. De oogsten waar men
op gehoopt had bleven weg.

 
Terug naar de wildernis baanbrekend  
Het plan van Natuurmonumenten in 1993 om het voorma-
lige Beekbergerwoud enigszins terug te brengen naar zoals
het was, was baanbrekend in de wereld van de natuuror-
ganisaties. Terug naar de wildernis was niet alleen uit
nostalgie. De ligging van het bos aan de voet van de Velu-
we maakte dat bepaalde waterhuishoudelijke randvoor-
waarden zoals de aanwezigheid van uniek kwelwater voor
herstel nog steeds aanwezig waren. De doelen die voor de
eerste fase op schrift stonden betroffen de ontwikkeling van
bloemrijke graslanden, vochtige bossen, moeras en open
water, herstel van de voormalige horsten met overgang
naar droge bostypen en het verzorgen van de ecologische
verbinding tussen Veluwe en IJssel. 

 
Plantenvegetatie blijft ver onder de maat  
Bij de opening in 2007 was Natuurmonumenten de eigenaar
en beheerder van het terrein zeer trots. De verwachtingen
waren hoog gespannen. Binnen de kortste keren schoten
de elzen omhoog, de kikkers voorzagen het water van dril,
de libellen zaten te zonnen op de vlonders en ook de vogels
ontdekten het gebied zoals de ijsvogel, de wespendief en
de blauwborst. De ontwikkeling van de plantenvegetatie
was echter teleurstellend. Er vertoonden zich hoofdzakelijk
ruigtevegetaties met onder andere pitrus, liesgras en
brandnetel. Oorzaak: fosfaten die de voormalige landbou-
wers hadden aangevoerd om de arme grond te verrijken. 

 
Nieuwe kansen voor het Beekbergerwoud   
In 2012 ging het Beekbergerwoud opnieuw op de schop
voor herstelwerkzaamheden. Omdat de fosfaatlaag op
verschillende plekken op verschillende diepte zit is het af-
gravingspatroon zorgvuldig afgewogen. Ook de bewatering
van het gebied heeft aanzienlijke wijzigingen ondergaan.
Bestaande sloten zijn dichtgegooid en diepe poelen zijn
ondieper gemaakt. Het water volgt in bredere banen en
grilliger patronen de hoogtelijnen. Horsten zijn verhoogd en
aanplant is ingeplant. Dit zijn slechts enkele maatregelen,
die gebaseerd zijn op uitgebreide studies. En nu maar kijken
of het klopt of dat het Beekbergerwoud weer verrassingen
in petto heeft. Denk aan bodemlagen die ondoordringbaar
blijken of juist onverwacht doordringbaar zijn of kwelwater
dat een andere route neemt of verbindingen aan gaat. Het
is boeiend om te volgen wat de natuur gaat doen, welke
planten en dieren er zich zullen vestigen.

Foto Nel Appelmelk
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Wilt u met eigen ogen zien hoe de stand van zaken nu
is in het Beekbergerwoud en kijken naar de herstelwerk-
zaamheden die zijn toegepast? Zondagmiddag 22 sep-
tember heeft  IVN-Apeldoorn een publiekswandeling in
het Beekbergerwoud op de agenda staan: 'Nieuwe
kansen voor het Beekbergerwoud'. De wandeling begint
op de parkeerplaats aan de Woudweg,                           
zie www.ivn-apeldoorn.nl 

Foto: Nel Appelmelk

Tip

Cultuur en Landschap

Riet
Tjitske Wijngaard

Riet…het is zo gewoon dat we er vaak niet eens bij stilstaan
hoe deze plant een deel is van ons leven, van ons persoon-
lijke leven allicht – ik hoef maar te denken aan de rietfluitjes
die ik als kind maakte - maar ook van ons Nederlandse
leven. We zijn een waterland en dat betekent per definitie
dat we ook een rietland zijn, want riet groeit immers het best
op de grens van water en land.
Op het moment van schrijven, begin april, is het riet nog
niet aan het ontbotten; het is nog veel te koud, maar het is
misschien juist daarom heel duidelijk aanwezig in het
landschap met zijn lange blonde staken met vaak nog wat
plukjes pluim bovenaan waar de harde wind nog niet alles
weggevaagd heeft.
 

Riet als plant
Riet is een van onze grootste grassen en kan wel enkele
meters hoog worden. Sommige soorten, zoals het niet in
ons land voorkomende pijlriet, kunnen zelfs tot tien meter
hoog worden. Riet sterft bovengronds af in de winter en dan
blijven alleen de dode halmen met wat pluimen over die een
paar jaar kunnen blijven staan. Die dode halmen zijn wel
absoluut noodzakelijk voor de overleving van de plant on-
dergronds, want ze zorgen voor zuurstof. De bladeren van
riet kunnen draaien, waardoor riet net als koren plat kan
waaien onder invloed van stevige wind.
 
Riet in samenhang met andere natuur
Riet is net als alle andere natuur ook altijd onderdeel van
een groter geheel. Er zijn een paar diertjes die riet absoluut
nodig hebben zoals de rietspinner en de rietstengelboorder.
Maar er zijn veel meer soorten die om verschillende redenen
rietvelden en/of ruigtes met riet nodig hebben of goed
kunnen gebruiken. Vogels zoals de grote en de kleine ka-
rekiet, de rietgors en de blauwborst, waarbij aangetekend
mag worden dat de laatste soort het opvallend goed doet
de laatste jaren, waarschijnlijk vanwege toegenomen op-
pervlakten moeras. En er zijn natuurlijk ook planten die zich
thuis voelen in een rietomgeving zoals de grote lisdodde en
koninginnekruid. Rietlanden moeten overigens wel worden
beheerd. Als je niks doet, wordt een rietland uiteindelijk
gewoon bos.
 
Riet in gebruik
Riet is door de eeuwen heen voor allerlei dingen gebruikt.
Vanwege de holle constructie lag gebruik als fluit natuurlijk
zeer voor de hand en dit gebruik is al heel oud. In de
Egyptische piramides zijn afbeeldingen gevonden van
rietfluiten; de rietfluiten zelf hebben de tand des tijds uiter-
aard niet doorstaan. En bij moderne blaasinstrumenten als
hobo en fagot heeft men nog steeds ‘rieten’ oftewel speci-
ale rietbladen nodig, die gaan vibreren als men erop blaast.
Riet werd en wordt ook in de bouw gebruikt. Het bekendst
zijn natuurlijk de rieten daken, vroeger een goedkope op-
lossing om toch een goede bescherming tegen alle moge-
lijke weersomstandigheden te hebben, nu een prijzige maar
volgens de rietdekkers en vele rieten-dak huizenbezitters
wel een mooie en duurzame dakbedekking. Maar riet werd
niet alleen voor daken gebruikt. Om een scheiding in een
huis aan te brengen kramde men in de 19de eeuw in Bra-
bant riet op planken dat vervolgens bedekt werd met
pleisterwerk.

Foto: Nel Appelmelk
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Riet is ook veel gebruikt als teken- en schetsmiddel. Van
schilders als Rembrandt en Van Gogh is bekend dat zij
graag de rietpen gebruikten om bepaalde effecten te be-
werkstelligen zoals een wat hoekige lijnvoering.
 
Riet in de kunst
In de schilderkunst zien we riet vaak in het landschap, soms
als klein onderdeel en soms als het belangrijkste onderwerp
in het schilderij; vaak heb je dan als beschouwer het gevoel
van ‘een typisch Nederlands landschap’, zoals bij de
schilderijen van de 19de-eeuwse Jan Willem van Borselen.
Maar schilders zagen ook de ‘schilderachtigheid’ van rieten
daken in het landschap, dus ook in die vorm zie je het riet
terugkomen op schilderijen. En de decoratieve vorm van
een enkele rietstengel zie je bijvoorbeeld in een werk als
Courtisane van Van Gogh, waarbij riet een belangrijk ele-
ment is in het raamwerk rond de afgebeelde Japanse dame.
En riet wordt natuurlijk ook bezongen door dichters. Door
Engelstalige dichters zoals Yeats, Kipling en Blake, waarbij
de laatste riet verbond met het dichten door te spreken over
het fluiten van zijn lied en het neerpennen van zijn gedicht
met een rietpen: ‘And I pluck'd a hollow reed, And I made
a rural pen…’.
Maar ook in het Nederlands kan riet prachtig worden be-
zongen zoals naar voren komt in een gedicht van Guido
Gezelle, waarvan hier een korte passage:
              O! ’t ruisen van het ranke riet!
              o wist ik toch uw droevig lied!
              wanneer de wind voorbij u voert
              en buigend uwe halmen roert.
 Riet als symbool
Het riet heeft kwaliteiten die de mens blijkbaar altijd hebben
aangesproken. Het kan meebuigen met de sterkste stor-
men, maar droog riet kan juist gemakkelijk breken. Zo
spreekt men regelmatig in trendy organisatiekringen over
‘meebuigen als een riet’ om aan te geven dat men flexibili-
teit moet betrachten. En in een andere context kun je weer
de uitdrukking ‘als een geknakte riet’ tegenkomen. Ook in
de Bijbel komen we riet als symbool voor de mens tegen,
zoals in Jesaja (42:3), waar wordt geprofeteerd over de
komst van de Messias die ‘het geknakte riet niet zal breken’.

 

Jeugd

Boomfeestdag 23 maart 2013
Marieke Sprey

Foto: Carla Wijngaard

Het Waterschap is er achter gekomen… Loenense kinde-
ren, met name de leerlingen van basisschool De Poort, die
weten wel wat spitten is…
Elk jaar bepaalt gemeente Apeldoorn een geschikte plant-
locatie voor de Boomfeestdag. Dit keer kwam de keuze tot
stand in samenwerking met het Waterschap Veluwe en
werden er struiken geplant op een prachtige plek in het bos
langs de Vrijenbergerspreng, vlakbij de grote waterval in
Loenen.
 IVN verzorgde traditiegetrouw de invulling van het educa-
tieve deel van de activiteiten. Leerkrachten en kinderen van
groep 5/6 van KBS De Poort in Loenen reageerden direct
enthousiast op de uitnodiging van IVN om mee te komen
helpen met planten en daarna deel te nemen aan een
aantal activiteiten rond ‘bomen’. De officiële opening van
de ochtend werd verzorgd door Simon van der Meij, pro-
jectleider van het Waterschap Vallei en Veluwe met een

korte toelichting op de functie van het Waterschap en de
sprengen op de Veluwe. Samen met Floor Derksen uit
groep 5 plantte Simon van der Meij de eerste struik. En toen
was het de beurt aan de andere leerlingen en begeleiders:
spitten maar… en dat viel nog lang niet altijd mee tussen
al die boomwortels! Het Waterschap had gezorgd voor een
flinke hoeveelheid struiken om te planten dus was het
stevig doorwerken. Wel goed om warm te worden want het
was echt koud, die ochtend. Gelukkig bleef het droog, was
de stemming opperbest en was er een knetterend kamp-
vuurtje om koude handen en voeten op te warmen.
Na een korte pauze met drinken en lekkers gingen de
kinderen in groepjes aan de slag met verschillende activi-
teiten.
                                                                                           -
                                                                                            
                                                              Vervolg pagina 6

Riet in de waterzuivering
Weer een heel andere kant van riet komt naar voren in vrij
recente pogingen om riet ook te gebruiken voor waterzui-
vering. Het wortelstelsel van riet heeft namelijk een zeer
groot zuiverend vermogen en heb je een flinke plek over in
je tuin, dan is een rietveld voor de zuivering van eigen af-
valwater allicht een optie.
En er wordt ook al gedacht aan andere toepassingen van
riet zoals voor de productie van energie. Men spreekt door
al die al bestaande of toekomstige mogelijkheden van riet
dan ook al van ‘rieteconomie’.
Riet - je raakt er gewoon niet over uitgepraat.

En de christelijke godsdienst is niet de enige die de sym-
boolwaarde van riet zag. In de dertiende eeuw was het riet
ook voor de oosterse soefi Rumi een plant die symbool kon
staan voor de mens, in dit geval een mens afgesneden van
zijn wortels:
Luister naar het riet van de fluit, hoe het vertelt
En hoe het klaagt, gekweld door de pijn van het afscheid!
“Sinds ik gesneden werd uit het riet van mijn vaderland,
huilt heel de wereld mee op mijn klanken.”
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De bodemdiertjes konden opgelucht ademhalen, ze waren
zo diep weggekropen voor de kou dat we ze met rust gela-
ten hebben. Maar er was genoeg te doen: de laatste
struiken planten met de medewerkers van het Waterschap,
het spel boompje wisselen om in beweging te blijven en
natuurschilderijen maken met wat er zoal los op de grond
ligt aan (natuurlijk) afval. Voor de meeste kinderen een ware
ontdekking hoe inspirerend een bos op die manier kan zijn.
Er ontstonden prachtige kunstwerken in allerlei variaties.
De afsluiting was rond 11.45 uur, kinderen terug naar
school, opruimen en voor de overgebleven medewerkers
een lunchpakket, aangeboden door de gemeente. Zo met
z’n allen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rond het kampvuur smaakte dat uitstekend! Het was weer
geslaagd, Boomfeestdag 2013.
Voor meer foto’s: zie www.ivn-apeldoorn.nl. Ze geven een
indruk van de sfeer.
Er werd aan deze activiteit meegewerkt door: Gemeente
Apeldoorn (Petra Bennink, Dick van Beek, Henk Bonekam-
p), Waterschap Vallei en Veluwe (Dennis Dorman, Simon
van der Meij en andere medewerkers), IVN Apeldoorn
(Ruud Knol (foto’s), Corry van Eyken, Barbara Pijnappel,
Marieke Sprey en Jettie de Vries (vroeger vrijwilligster
Natuurhuis).
 

Foto: Ruud Knol

Foto: Ruud Knol

Op Pad met

Activiteiten op aanvraag: Wie wil meedoen?
Monic Breed

Onder de button Meer… op www.ivn-apeldoorn.nl staat de
titel Activiteiten op aanvraag. Gerard Koops blijkt dit feno-
meen te coördineren. Ik ben reuze benieuwd naar de soort
activiteiten en wie hierin actief zijn. Gerard maar eens op-
gezocht!
Regelmatig krijgt Gerard een mailtje of telefoontje met een
verzoek om een wandeling met een introductie (lezing,
power point presentatie) te verzorgen. De verzoeken
komen van een school, een klas op werkweek, een perso-
neelsvereniging, een NIVON-afdeling, een IVN-afdeling,
een buurtvereniging, of zoals recent een Duits bedrijf dat
een dagje op De Veluwe wil wandelen.
Over het algemeen bereiden Gerard Koops en Fiona
Grakist de activiteiten voor (steeds vaker een combinatie
van lezing/introductie met wandeling) en voeren ze ook uit.
Vaak vinden de activiteiten door de week plaats, maar ook
in het weekend.

Er zijn vast meer IVN’ers die zo nu en dan een aangevraag-
de activiteit willen verzorgen. Recent voorbeeld daarvan is
Yvonne Zwikker die een korte lezing over Bomen in Apel-
doorn heeft gehouden bij de Vereniging Oud Apeldoorn of
Willem Kuijpers die een presentatie over het ontstaan van
de landschappen van de Veluwe heeft gehouden bij OK-
W-Café, met aansluitend een wandeling in het Wilhelmina-
dal.
We zijn benieuwd welke natuurgidsen zin hebben om zo
nu en dan een aangevraagde activiteit uit te voeren voor
een specifieke doelgroep.
En ook welke natuurgidsen een min of meer kant-en-klare
presentatie, lezing, activiteit beschikbaar hebben, waarvan
je zegt: ik wil dat wel graag vaker uitvoeren?
In beide gevallen: Meld je bij Gerard Koops.

 

6 Groenvoer



 

Een nieuwe locatie voor IVN Apeldoorn Maandag 25 maart
opende IVN-Apeldoorn haar nieuwe locatie in Vrije School
De Vijfster. De opening werd voorafgegaan door onderte-
kening van het huurcontract door Hans Hogenbirk (voorzit-
ter IVN Apeldoorn) en Geert Looyschelder (Bestuurder van
de Stichting Athena Vrije Scholen). Daarbij bood IVN de
Vijfster een cadeau aan in de vorm van een prehistorisch
weerstation en twee vogelkastjes. Vervolgens sprak wet-
houder Hans Brouwer namens de gemeente Apeldoorn en
verrichtte de formele openingshandeling door het starten
van een presentatie over de activiteiten van IVN-Apeldoorn.
Hij roemde IVN om zijn zinvolle, actieve en maatschappelijk
relevante rol in de Apeldoornse samenleving.

 

 

Foto's: Nel Appelmelk

7Groenvoer

 



Column

Water op de Veluwe
Gerard Koops

Een vorige keer had ik het over de
regen op de Veluwe. En dat een
emmer, als hij steeds voller wordt, zal
overlopen.
Normaal zakt op de Veluwe het water
hard de bodem in. Weg water, tot ziens
in de lager gelegen gebieden. In spren-
gen, beken, sloten of als kwelwater.
Zelfs onder de IJssel, de Rijn en de
Randmeren door stroomt in de onder-
grond Veluws water. In Flevoland
wordt Veluws grondwater gewonnen.
Maar soms zakt dat water niet weg.
Dan is de ondergrond niet poreus ge-
noeg. Het water kan niet wegzakken.
Dan kan er een moeras ontstaan
(Kootwijkerveen!) of een ven. Dat
komt, doordat er een ondoorlatende
laag in de bodem zit. Dat kan een
leem/kleilaag zijn of een door de na-
tuurlijke bodemprocessen gevormde
laag: een oerbank. Zo’n oerbank be-
staat uit diverse mineralen, al dan niet
met ijzer, die eerst door het regenwater
zijn opgelost. Later zijn ze weer
 
 

samengeklonterd tot die oerbank. En
dan heeft zich misschien geen emmer,
maar toch minstens een schotel ge-
vormd. Op die schotel komt alleen re-
genwater. Dat is, afgezien van lucht-
vervuiling, relatief schoon en licht zuur.
Op zo’n schotel blijft dus een laag
water staan. Als het teveel wordt, loopt
het over de rand en zakt naar het
grondwater. Zo’n wateroppervlak dat
niet in verbinding staat met het grond-
water, noemt men een schijngrondwa-
terspiegel (helaas te lang voor het
Scrabblebord). Door dat schone en
zure water ontstaat een heel specifiek
milieu. In dat water leven bijzondere
planten en dieren, die je in voedselrijke
sloten en plassen niet vindt. Denk maar
eens aan allerlei libellen, die heel spe-
cifiek gebonden zijn aan vennen, zoals
de maanwaterjuffer. Die komt op de
Veluwe bijna alleen voor bij het Koot-
wijkerveen en de Deelense was. En op
de oevers van die voedselarme, 

vochtige plekken groeien ook heel
bijzondere planten, zoals zonnedauw
en beenbreek. De beenbreek komt op
de Veluwe voornamelijk voor bij (weer)
het Kootwijkerveen en de Deelense
was. Daarnaast ook veel bij de Staver-
dense leemputten.
Zo’n gebied moet heel zorgvuldig be-
heerd worden. En dat ging het ook wel
eens verkeerd. Men wilde een teveel
aan bemesting verwijderen. Die be-
mesting was ‘vanzelf’ ontstaan, door
fosfaat, stikstof en ammoniak uit de
regen. Om dat op te lossen ging men
afplaggen. Maar dat gebeurde te grof:
de schotel raakte lek. Dan blijft er dus
geen water meer in de schotel: de
schotel loopt leeg. Wil je dan alsnog je
ven behouden, dan kost dat veel geld
en moeite voor reparatie.
En dan zie je maar weer: zelfs al valt
er veel regen op de Veluwe, op het
water moet je zuinig zijn.
 

Voor jou getipt

Mijn favoriete website
Hilly Schãffer

Mijn favoriete site op internet voor natuur is: www.waarne-
ming.nl. Op deze site heb ik een eigen toegangsnaam en
wachtwoord en kan ik alle waarnemingen van flora en fauna
in Nederland kwijt. Deze site kan ook gebruikt worden door
groepen en er zijn links met de site van de vogelbescher-
ming voor vogelwaarnemingen, maar ook voor vlindertel-
lingen, paddenstoelen enzovoorts.
Ik vind deze site zo leuk, omdat ik er zo veel van leer. Ik
weet in welke gebieden bepaalde soorten voorkomen en ik
kom achter de naam van soorten die ik nog niet ken. Dit
heb ik vooral gemerkt met paddenstoelen, omdat lang niet
alle soorten in de boeken staan. Als ik een foute soort heb
opgegeven, dan krijg ik van een speciale moderator com-
mentaar en kan ik de soort aanpassen. Heel veel foto’s van
waarnemingen heb ik al toegevoegd, ook om een soort
beter te kunnen determineren.
 

Foto Hilly Schäffer
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Natuur om de hoek

Werkgroep Zuidbroek Natuurlijk
Willem Kuijpers

Foto: Willem Kuijpers

Foto: Willem Kuijpers

Ingezonden

Meer open zand voor kleine heivlinder dankzij geocachers
Jolanda Denekamp

Meer dan honderd geocachers kwamen op zaterdag 16
maart naar Kootwijk speciaal voor de kleine heivlinder.
Begeleid door tientallen vrijwilligers van Staatsbosbeheer
en De Vlinderstichting werd er erg hard gewerkt. Vanaf 9
uur verzamelden de mensen zich bij de werkschuur van
Staatsbosbeheer in Kootwijk, waar de koffie al klaar stond.
Om half tien was er in de volle werkschuur een korte in-
structie. Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting legt uit:
‘We gaan vandaag aan het werk om het stuifzand weer
meer kans te geven. Het stuifzand, dat het leefgebied is

voor deze zeldzame vlindersoort, groeit steeds verder
dicht. Het grijs kronkelsteeltje (een mos) legt grote stukken
zand vast en er kiemen erg veel dennen, waardoor het zand
nog verder wordt vastgelegd. Vandaag gaan we in groepen
het terrein in en gaan dennen weghalen en plaatselijk
kleinschalig mos wegplaggen, zodat het zand weer kan
gaan stuiven.’ Opgedeeld in kleine groepjes, en gewapend
met zagen, scharen en schoppen ging iedereen op weg.
Cache‘ De deelnemers kwamen uit heel Nederland en
                                                               Vervolg pagina 10

Thema genoeg maar eerst de gebiedsindeling met wandel-
en fietspaden en in een latere fase de gedetailleerde invul-
ling. Gisteren was het dan zover. Handen uit de mouwen!
Onder leiding van Luc Veldhuis werd een eerste begin
gemaakt aan het verwijderen van opslag van een veld wat
zich typeert als pioniervegetatie. Er groeien hier de prach-
tigste mossen en korstmossen op de een na laatste ijstijden
hier ontstane puinwaaiers. Dit gebied willen we zo lang
mogelijk in stand houden, dus moesten de jonge berken en
elzen het veld ruimen. Daar waren op zaterdag 16 februa-
ri dertien enthousiaste natuurvrienden van KNNV, IVN en
de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bij betrokken. Er werd niet
alleen hard gewerkt maar ook veel aan informatie uitgewis-
seld over de wetenswaardigheden die het werk in dit
veldje die dag met zich meebracht. Ontdekkingen als
moeraswolfsklauw, het blauwgroen trechterzwammetje en
de aanwezigheid van kornoelje brachten kleur aan het
samenzijn in een nog ruderaal ogende maar voor de toe-
komst prachtig nat natuurgebied, Parkgebied Zuidbroek.
Woon je ook in de omgeving van dit parkgebied en wil je
jezelf betrekken bij de inrichting? Stuur mij een mailtje (w.
a.kuijpers@planet.nl) en dan zetten we je op de lijst. Zodra
we weer tot nieuwe initiatieven komen dan zullen we je
betrekken en kun je meebeleven!
 

Nee, geen nieuwe werkgroep bij IVN-Apeldoorn maar het
initiatief van een van de bewoners van het toekomstig
parkgebied om natuurvrienden bij elkaar te brengen die zich
met gemeente, wijkraad en bewoners wil gaan betrekken
bij de inrichting van dit voormalig natweidegebied.
Initiatiefnemer voor de werkgroep, Jan Bulthuis, benaderde
leden van KNNV, IVN en de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe.
Hij wist contact te leggen bij gemeentelijke instanties als
landschapsarchitect, Linda Hooijer, projectleider Zuid-
broek, Luc Veldhuis en bestuursleden van de Wijkraad
Zevenhuizen/Zuidbroek. Eerste gesprekken werden ge-
voerd om te kijken of een bijdrage bij die inrichting gewenst
was en hoe wij dit gestalte konden geven. De Gemeente
stelt samenwerking in de toekomst met de werkgroep
Zuidbroek Natuurlijk zeer op prijs. Tijdens de eerste ge-
sprekken met gemeente en wijkraad zijn de mogelijkheden
en onmogelijkheden in grote lijnen besproken zoals de
primaire functies voor dit parkgebied als recreatie, natuur
en waterretentie. En dus ook het behoud van natuurwaar-
den. Het gebied krijgt langs de A50 unieke kansen voor
weide- en oevervogels en zo passeerden in die gesprekken
ook het thema zwaluwenheuvel en de vraag: wat kunnen
we betekenen voor de ijsvogels in dit gebied?
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hebben gemeen dat ze allemaal aan geocaching doen’,
vertelt Ineke Radstaat van De Vlinderstichting. ‘Geocaching
is een zoektocht, een ‘cache’: een schat die ergens verbor-
gen ligt en met GPS gevonden kan worden. Dit geocache-
event op het Kootwijkerzand was de laatste in de serie van
tien.
We zijn vorig jaar een project Geocaching voor vlinders en
libellen gestart met deze - voor ons geheel nieuwe - groep
vrijwilligers.’ En als je zo’n activiteit voor geocachers orga-
niseert, gaat dat onder de naam CITO(Cache In, Trash Out)-
event. Tijdens zo'n CITO Event gaan de vrijwilligers aan de
slag in de natuur, ten behoeve van vlinders en libellen. De
Vlinderstichting overlegt met beheerders waar activiteiten
gedaan kunnen worden. De activiteiten worden gepubli-
ceerd op www.geocaching.com en men kan zich inschrij-
ven.
 

Na afloop verdienen alle deelnemers een CITO-icoontje,
dat ze kunnen toevoegen aan hun lijst van gevonden ca-
ches. Tegelijkertijd profiteert de natuur van het beheer.’
 
Kruiwagens 
Het weer was prima, met af en toe zelfs een bleek zonnetje
en het was een prachtig gezicht om groepje na groepje,
onder begeleiding van een vrijwilliger van Staatsbosbeheer
het Kootwijkerzand op te zien gaan. Op een gegeven mo-
ment waren overal verspreid over dit uitgestrekte terrein de
werkers aan de slag. Jong en oud, man en vrouw staken
de handen uit de mouwen voor de kleine heivlinder en
natuurlijk al die andere specialisten die open zand nodig
hebben. Dennetjes werden verwijderd en met schoppen
werd er oppervlakkig geplagd. In kruiwagens werd het mos
afgevoerd naar verzamelplekjes.
Doordat er zoveel geocachers op dit CITO Event waren
afgekomen is er in drie uur tijd enorm veel bereikt volgens
De Vlinderstichting. Na afloop was er voor alle deelnemers
van de CITO een unieke Vlinderstichting-geocoin.
Komend voorjaar zullen studenten van De Vlinderstichting
in het terrein op zoek gaan naar rupsen en komende zomer
worden ook de vlinders weer geteld. Hopelijk kan de soort
zich na de werkzaamheden de komende jaren verder uit-
breiden.

 

 

Foto: Kars Veling

In memoriam

Op maandag 4 maart 2013 is Arend van Werven overleden.
Arend was heel bekend bij veel IVNers en KNNVers.
Arend was onmisbaar als vraagbaak, als natuurgids, als
docent, als coördinator.
Maar nu moeten we hem toch missen. Een ernstige ziekte
heeft hij niet overleefd.
Arend was een IVNer in hart en nieren.
In 1997 gaf ik me op voor de vlinderwerkgroep in oprichting.
Natuurlijk was mijn eerste contactpersoon Arend.
Met een groepje verdiepten we ons in de wereld van de
vlinders. Arends enthousiasme werkte aanstekelijk.
Niet alleen vlinders hadden zijn belangstelling, maar alles
wat leefde in de natuur.
Het was geen boekenwijsheid die hij had, maar hij woonde
in die wereld met zijn hart. Altijd was hij op pad om te zien
wat er leefde. Met eigen ogen heeft hij veel kennis en we-
tenschap verzameld. Hij bleef niet op een afstand staan,
maar hij kroop in elke huid. Dat leverde hem nogal eens
schrammen, deuken, natte pakken en vrolijke verhalen op.
Hij was een bijzonder mens, met aandacht voor wat vlak
voor je voeten groeit en bloeit.
Velen zullen hem wel eens gevraagd hebben: Arend wat is
dit, ken je deze rups, deze bloem ,deze nachtvlinder?
Hij keek ook vaak naar de sterren en kende ze bij naam.
De twee en een half jaar dat hij ziek was hebben we hem
bewonderd om de manier waarop hij met zijn ziekte omging.
Tot het einde toe hield hij interesse.

Hij vond het heel erg dat hij dit jaar niet in staat was om
eitjes van de sleedoornpage te tellen.
In het IVN-koor Zangzaad zong hij tien jaar lang als bas
mee. Zingen was ook een passie voor hem. Tot het laatst
toe bleef hij komen op de fiets.
Dat was Arend, altijd present en helemaal aanwezig. Zijn
naam staat gebeiteld binnen het IVN.
We zullen hem erg missen.
Cathrien Oskamp

 
Tien voor twaalf
De kleine heivlinder komt in Nederland voornamelijk nog
op het Kootwijkerzand voor. Uit de rest van de Veluwe is
de vlinder vrijwel verdwenen. Daarom is de kleine heide-
vlinder een van de doelsoorten uit de campagne ‘Tien voor
Twaalf’ van De Vlinderstichting. Wil je deze, of een van de
andere elf soorten steunen, ga dan naar www.vlinderstich-
ting.nl en adopteer een vlinder.
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Ingezonden

Op zaterdag 23 maart verzamelden
zich om half tien achttien natuurgidsen
voor de ingang van de Hoge Veluwe.
Ondanks de bittere kou pakten ze een
witte fiets en trapten zich warm naar
de Koperen Kop. Die dag namen orga-
nisatoren van publieksactiviteiten de
tijd om bepaalde onderdelen onder de
loep te nemen. Herman Finkers gaf in
een heerlijk komisch filmpje het voor-
beeld door te laten zien hoe hij vindt
dat je waar aan de man moet brengen.
Op de agenda stond als eerste: hoe
verwelkom je een groep? Iedereen
was het erover eens dat als je als pu-
bliek aankomt het een welkom gevoel
geeft wanneer je deelnemers persoon-
lijk begroet.
Denk eraan jezelf en de gidsen die op
pad gaan voor te stellen en het IVN te
omschrijven. Het is belangrijk het
thema te benoemen en de duur van de
excursie aan te geven.
De lijst over hoe je als organisator 

Organisatorendag op de Hoge Veluwe
Yvonne Zwikker

maximale publiciteit voor je excursie genereert bracht veel
bekende aandachtspunten, maar goed om op te frissen en
aan te vullen. De media kunnen soms een punt aankaarten
dat actualiteit voor het onderwerp of gebied oplevert. Hou
ze in de gaten.
Over hoe je de ideale routebeschrijving aanlevert waren de
meningen verdeeld. Zet je punten langs de route met apart
de tekst of verweef je de aandachtspunten in de route?
Zoveel mensen zoveel wensen. Het gebruik van een topo-
grafische kaart met hoogtelijnen en kleuren is het meest
ideaal. Ook het intekenen van een verkortingsmogelijkheid
is aan te bevelen.

Tot slot was er aandacht voor de documentatie die de or-
ganisatoren verzorgen. Nu er een archief in oprichting is,
wordt iedere organisator gevraagd zijn digitale informatie
naar secretaris@ivn-apeldoorn.nl te sturen.
Na het gepraat binnen bracht Atze Oskamp buiten het
gidsen in praktijk, met levendige tips en aandacht voor
herkenbare valkuilen. Een van de conclusies van deze zeer
geslaagde en goed georganiseerde dag was dat het stap-
penplan voor de organisatie van een publieksactiviteit in
het Zoekboek om aanpassing vraagt. Stilstaan bij de orga-
nisatie van activiteiten is geen overbodige luxe, maar vraagt
om meer bijeenkomsten zoals deze.

Foto: Alex Eeninkwinkel

Uitgelicht

Werkgroep Berg en Bos uit de startblokken
Yvonne Zwikker

Natuurpark Berg en Bos is aangepakt en opgeknapt, een
passend tijdstip voor de nieuwe IVN-werkgroep om met
vertrouwde maar ook met verfrissende publieksactiviteiten
op de agenda en website te verschijnen.
Wat dacht je van een Vogelzangontbijt in Berg en Bos op
27 april van dit jaar, een variant op het landelijke Natuur-
ontbijt. De eerste zeventien ontbijtgasten staan al snel op
de lijst. Per activiteit is een van de werkgroepleden organi-
sator, coördinator van het hele team is Pieter de Vrijer. Hij
vormt samen met Bert van Es, Brenda de Ruiter, Remco
Moree, Herma en Jan van der Velden en Jan-Wicher en
Marianne Veen de werkgroep.
Berg en Bos verkennen
Begin januari maakt de voltallige werkgroep kennis met de

groene leidinggevenden van Berg en Bos/Accres Richard
Zunnebeld en Joop Schoneveld. Om Berg en Bos te ver-
kennen staat iedere tweede vrijdagochtend van de maand
een wandeling door een deel van het park in de agenda’s.
Onlangs nam Dick van Beek de werkgroep mee op excur-
sie, de boswachter die via de IVN Bomencursus al contac-
ten heeft met de afdeling. Steeds meer ervaren de leden
van de werkgroep dat Berg en Bos een park is met een
bijzondere Apeldoornse geschiedenis, waar je heel veel
kanten mee uit kunt zowel cultuurhistorisch, ecologische
en misschien wel geologisch. Medewerking is er van alle
kanten. Affiches van de komende activiteiten mogen
overal hangen. Ook de snackbar-eigenaar denkt
mee.                                                      Vervolg pagina 12
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Water in Apeldoorn

Ommetjes langs water

Eerste ervaringen
De diersporen voorwandeling in januari vindt onder optima-
le omstandigheden plaats. De sneeuw geeft ongekend veel
soorten sporen prijs. Op de dag van de echte wandeling
dooit en regent het. Het zijn de slechtst mogelijke weers-
omstandigheden, tenzij je van regensporen houdt. Vijf
deelnemers geven achteraf te kennen een waardevolle
wandeling gemaakt te hebben. Een bezoek aan Haps in
maart pakt succesvoller uit wat het aantal bezoekers betreft.
Het vijftig koppige publiek vindt het boeiend een kijkje in het
prehistorisch Hapskamp te nemen, dat normaal niet
openbaar toegankelijk is. De bedoeling is dat IVN-gidsen
de rondleiding gaan overnemen van de HAPS-medewer-
kers.
 

Plannen
De overzichtelijke activiteitenkalender van het eerste en
tweede halfjaar van 2013 laat thema´s zoals de vleermui-
zenwandeling terugkomen. De paddenstoelentocht, dit
keer een rondwandeling met makkelijke insteekmogelijkhe-
den staat voor een heel weekend genoteerd. De werkgroep
gaat na hoe scholen benaderd kunnen worden om ouders
op deze wandeling te wijzen. De nostalgische Sprengen-
route krijgt vorm in een ommetje. Geocaching, oftewel
schatzoeken met behulp van GPS, pakt de werkgroep ook
op. Wanneer er activiteiten met aanmelding zijn, wil de
werkgroep uitwerken of je ook met een reservedatum kunt
werken om te voorkomen dat al het voorwerk in het water
valt. Het opbouwen van een gedegen archief staat nog in
de kinderschoenen maar is een punt van aandacht.

Wandelen langs water geeft een extra
dimensie. Is het niet de weerschijn van
de wolken of de reflectie van de zon,
dan zie je wel de rimpeling van de wind
of juist de spiegel van de windstilte op
het wateroppervlak. Planten langs de
waterkant en op het water drijvend
verrassen doordat vele verschijnen en
verdwijnen. Zomers zie je het water-
hoen over de bladen van de gele plomp
lopen en ’s winters is het water totaal
bladerloos. Neem eens de tijd om vo-
gels te spotten. Langs de Grift achter
Marialust heeft u de kans een ijsvogel
in de kijker te krijgen. Vogels drinken
van het water badderen er of leven op
en in het water. Van de insecten zijn
bijvoorbeeld de razend snel vliegende
libellen van water afhankelijk om er hun
eieren in af te zetten. Langs het water
is de verscheidenheid aan organis-
men – de biodiversiteit - groot. Boven-
dien geeft ieder seizoen een ander
beeld.

Ruitersmolenspreng, foto: IVN Apeldoorn

Foto: Pieter de Vrijer
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Niet voor niets voeren veel ommetjes die door afdeling
Apeldoorn zijn gemaakt langs vijvers, beken en/of spren-
gen. U kunt de ommetjes vinden op de website www.ivn-
apeldoorn.nl onder publicaties.
 
Wandeltips langs Apeldoorns water: 
Dubbelbeek: tussen twee sprengen wijk Apeldoorn-Zuid
Eendracht: van water en werk wijk Apeldoorn-Zuid
Winkeweijert: van kop langs spreng wijk Ugchelen / Zuid
Ruitersmolen: water in beweging Beekbergen
Orden: beken verdwijnen en verschijnen wijk Orden
Spreng en park: bijzondere bomen wijk Orden
De Grift: opnieuw in Apeldoorns hart gegrift wijk De Parken
Oranjepark: oudste park Springlevend wijk Centrum
Waterschap: land en water wijk Zevenhuizen/Zuidbroek
 
Het aantal ommetjes groeit en blijft groeien. Momenteel
worden de ommetjes onder andere van ons nieuwe logo en
gebiedseigen foto’s voorzien. Ook liggen er een aantal in
de wacht. In de maanden mei en juni is een vitrine in de
bibliotheek De Maten ingericht met de focus op IVN-Om-
metjes. Dit omdat De Maten (als wijk) in de schijnwerpers
staat en twee nieuwe IVN ommetjes in deze wijk gereed
komen. Het zijn Matenpark: Groene oase en Heemtuin de
Maten.
Wensen blijven er wat gebieden en doelgroepen betreft.
Blijft u kijken welke nieuwe wandelmogelijkheden in het
Apeldoornse groen zijn toegevoegd aan de al imposante
serie?

 Loop een ommetje eens in een ander seizoen of als zomeravondwandeling.
Meld de website waardevolle waarnemingen langs de route.
Geef een buurman of -vrouw, een vriend of vriendin een cadeaubon voor een ommetje met of zonder picknick.
Draai ommetjes uit en je hebt een gezond cadeau, duurzamer dan een bos bloemen.
Wilt u voor een speciale gelegenheid een ommetje met een IVN-natuurgids lopen? Dat kan. Vraag het aan via     
secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Foto: Willem Kuijpers

Foto: Willem Kuijpers
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Verenigingsnieuws

Van het bestuur
Hans Hogenbirk

IVN is een landelijke vereniging met lokale afdelingen,
waarvan IVN-Apeldoorn er één van is. IVN leden zijn altijd
lid van de landelijke vereniging. De laatste jaren is het beleid
om IVN sterker landelijk te profileren. Daarom is in 2011
het verenigingsbeleid aangepast. Meer aanpassingen zit-
ten in de pen.
Veel afdelingen hanteren allerlei soorten lidmaatschappen.
Er zijn al drie besluiten genomen die moeten leiden tot meer
éénduidigheid:
- Het verschil tussen actieve – en niet-actieve leden is      
  vervallen.
- Er is een landelijke aanmeldingsmogelijkheid voor leden  
  o.a. via de website.
- Contributie  bij  landelijke  aanmelding is  €24,-, met  af-    
  dracht aan de afdeling van €12,-.
Er zijn tot nu toe zo’n 300-350 landelijke aanmeldingen
binnengekomen. Deze nieuwe leden wordt gevraagd of ze
lid bij een afdeling willen worden. In Apeldoorn hebben we
inmiddels enkele leden die op deze wijze lid zijn geworden.
Wel is het zo dat er in afdelingen, ook in Apeldoorn, nu
opeens twee soorten leden zijn. De één betaalt de afde-
lingscontributie, de ander betaalt de landelijke contributie.
Verwarrend dus, en het landelijk bestuur wil graag toe naar
een gezamenlijk palet aan lidmaatschapsvormen en een
harmonisatie van de contributies. Voor een geleidelijk naar
elkaar toe laten groeien van contributies is weliswaar be-
grip, maar veel afdelingen willen de vrijheid om zelf de
hoogte van de contributies te bepalen niet opgeven, zo ook
IVN Apeldoorn en de andere Veluwse afdelingen.
Momenteel houden (landelijke) bestuursleden in elke
IVN-Regio 'hoorzittingen'. Het landelijk bestuur doet in juni
verslag in de Landelijke Raad en wil in het najaar nieuwe
besluiten voorleggen. We hopen voor onze afdeling dat in
onze ledenvergadering van komend najaar
 

meer duidelijk is. Er is veel roep vanuit de afdelingen om
IVN beter landelijk te profileren en te promoten. Een ge-
meenschappelijke uitstraling is niet mogelijk zonder een
zekere mate van afstemming. Om een nieuwe start te
maken is hiervoor het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl
ingevoerd.
Omdat de kracht van IVN voor een groot deel zit bij de af-
delingen - daar vinden immers de meeste activiteiten plaats
en is er contact met het publiek - is het belangrijk dat alle
afdelingen zich op dezelfde wijze naar buiten presenteren.
Als alle 170 afdelingen dat doen, ontstaat vanzelf een groot
publiciteitsvolume en betere herkenbaarheid. Kijk bijvoor-
beeld naar de nieuwe website, waar IVN afdelingen direct
herkenbaar zijn als IVN.
Dat is best lastig want het gebeurt nog wel eens dat afde-
lingen of werkgroepen binnen afdelingen het leuk vinden
om zelf iets te ontwerpen waarmee ze zich als werkgroep
kunnen presenteren. Dit doet echter afbreuk aan de her-
kenbaarheid.
Bij IVN-Apeldoorn hebben we dan ook besloten om ons te
houden aan de IVN huisstijl en naar buiten op te treden als
IVN-Apeldoorn en niet als specifieke werkgroep bijvoor-
beeld. Het publiek kent ons als IVN en het is voor hen niet
interessant of een activiteit nu door de ene of door de an-
dere werkgroep is georganiseerd.
Onze werkgroep PR houdt zicht op het gebruik van de
publiciteitsuitingen en zal reageren op het moment dat er
van wordt afgeweken. Dat is niet echt leuk, maar wel be-
langrijk. Nog handiger is het om je te houden aan de IVN
huisstijl, of even contact op te nemen met de werkgroep
PR, als je iets te publiceren hebt. Het scheelt mogelijk veel
frustratie en overbodig werk. Veel hulpmiddelen hiervoor
vind je al in het Zoekboek onder het hoofdstuk Publiciteit.
 

Voorpremière Nieuwe Wildernis in Apeldoorn
Op dinsdagavond 24 september vindt om 20.15 uur in
filmtheater Gigant in de theaterzaal de voorpremière plaats
van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis, de avond voor de
landelijke première. Een film met het predicaat BBC-kwali-
teit over de Oostvaardersplassen door veldregisseur en
filmer Ruben Smit. Vanaf 1 juli begint de voorverkoop.
Een lezing door Ruben Smit, de filmer van de Nieuwe
Wildernis, bleek voor onze afdeling niet haalbaar. Op ver-
zoek van de IVN Werkgroep Lezingen is het de program-
meur van filmtheater Gigant wel gelukt de voorpremière van
deze unieke film naar Apeldoorn te halen.
De Oostvaardersplassen stond veertig jaar geleden onder

water en had de bestemming Industrie. Onder de rook van
Amsterdam heeft zich een uniek natuurgebied van interna-
tionale allure kunnen ontwikkelen waar de natuur zijn gang
mag gaan. Het niet geheel onomstreden natuurbeleid wordt
wereldwijd gevolgd. Voor velen is dit gebied onbekend,
omdat het grootste gedeelte niet voor het publiek toegan-
kelijk is. Ecoloog Ruben Smit wil de kijker verrassen en
verbazen over hoe geniaal het ecologische systeem func-
tioneert.
Mis deze speciale voorstelling niet en reserveer vanaf 1 juli
bij Gigant je plaats voor deze speciale voorpremière!
Meer info www.gigant.nl

Foto: Staatsbosbeheer
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De bilnaad van de teek
Beesten door de bril van een bevlogen
bioloog
De Rotterdamse bioloog Kees Moeli-
ker bundelde zijn fijngepenseelde na-
tuurstukjes in ‘De bilnaad van de teek’.
‘Zijn beschouwingen zijn puntig, vrij
van pastorale tuttigheid die veel ande-
re natuurcolumns ontsieren en stralen
fascinatie uit zonder opzichtige liefdes-
verklaringen aan de natuur. Een frisse,
grootstedelijke benadering van de
natuurcolumn. [...] Een groter compli-
ment kunnen we Moeliker niet geven,'
volgens Maarten Keulemans in de
Volkskrant.
'Moeliker behandelt met humor en
kennis van zaken onbekende kanten
van het dierenleven en springt van dier
naar dier als een dorstige vlo'. NRC
Handelsblad.
 

 

 

 
Vacatures 
Medewerkers voor de werkgroep Basisscholen
Medewerkers voor de werkgroep Natuur in de zorg
Medewerkers voor de werkgroep PR
Nadere informatie zie de website ivn-apeldoorn.nl
Aanmelden: secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Heemtuin de Maten 
Woensdag 5 juni om 19.30 uur en zaterdag 22 juni om 10 uur wordt er een
wandeling gehouden in Heemtuin de Maten met als thema 'orchideeën'. Hier-
onder een schema van de heemtuin.
 
Landschapstypen en grondtypen
A.    het schiereiland, schraalgrasland afgegraven tot op het gebiedseigen      
        ‘witte’ zand
B.    Sloot-moerasgebied, idem gebiedseigen zandgrond met  daaronder          
        blauwgrijze keileemlaag
C.    Klei- en dijkgebied, opgebrachte klei uit het IJsselgebied en de dijkta-      
        ludsbevatten leemhoudendzand.
D.    Voormalig heideterrein, opgebracht dekzand met heidestrooisel
E.    Schrale zandgebied, opgebracht voedselarm dekzand Veluwemassief
F.    Bosrand, opgebrachte rijkere zandgrond met meer organische stoffen

             Plattegrond Heemtuin de Maten

Matense ommetjes
In het kader van De Atlas van Apel-
doorn (een CODA-project met mede-
werking van het Erfgoedplatform (waar
IVN ook deel van uitmaakt) staat in
2013 wijk De Maten centraal. Dit was
ook een stimulans voor het team Om-
metjes van IVN Apeldoorn om het
ommetje Matenpark en het ommetje
Heemtuin de Maten te vernieuwen.
Tijdens de maand juni worden de om-
metjes in de vitrine in CODA-vestiging
De Stolp in de wijk De Maten en spe-
ciaal met het Ommetje Matenpark en
Heemtuin De Maten onder de aan-
dacht gebracht.
 

     Foto Jacqueline Quist

     Foto Jacqueline Quist
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  Agenda publieksactiviteiten
    woensdag 5 juni     Wandeling: Heemtuin de Maten 

    Orchiedeeën
    aanvang 19.30 uur

    zaterdag 8 juni     Jeugdactiviteit: Wegwijs in de natuur     aanvang 14 uur tot circa  
    20 uur aanmelden

    zondag 9 juni     Wandeling: Loenen - Groenouwe 
 

    aanvang 14 uur

    zaterdag 22 juni     Wandeling: Heemtuin de Maten 
    Orchideeën

    aanvang 10 uur

    zondag 23 juni     Fietstocht: Over stuifruggen, langs  
    veen  en urnenvelden

    aanvang 10 uur

    vrijdag 28 juni     Wandeling: Begraafplaats  
    Soerenseweg

     aanvang 19.30 uur

    dinsdag 9 juli     Zomeravondwandeling: Verstilde 
    monumenten in een verborgen
    landschap

     aanvang 19.30 uur

    dinsdag 16 juli     Zomeravondwandeling: Cultuur in 
    Apeldoornse parken

     aanvang 19.30 uur

    dinsdag 23 juli     Zomeravondwandeling: Verstilde  
    monumenten in een verborgen
    landschap

    aanvang 19.30 uur

    dinsdag 30 juli     Zomeravondwandeling: Cultuur in 
    Apeldoornse parken

    aanvang 19.30 uur

    zondag 18 augustus     Wandeliing: Wisselse veen en 
    Tongerense heide

    aanvang 14 uur

    zondag 25 augustus     Fietstocht: langs bos en heide door 
    berg en dal

    aanvang 10 uur

   Activiteit voor leden en donaterus

    Zaterdag 13 juli,  
 
    Wandeliing Avenvoorderpad, aanvang 10 uur

 

 

   Voor recente informatie zie de website ivn-apeldoorn.nl
 


