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IVN Apeldoorn timmert aan de weg. Steeds meer mensen
kennen IVN Apeldoorn en haar activiteiten. We netwerken
volop en werken samen met andere organisaties zoals
Natuurmonumenten, Waterschap Vallei en Veluwe en
KNNV. Ook zijn er waardevolle contacten met onderne-
mers.
IVN Apeldoorn werkt mee in de klankbordgroep voor de
inrichting Park Zuidbroek. We doen mee met de werkgroep
Ugchelse beken en sprengen.
De nieuwe IVN werkgroep lezingen heeft inmiddels –
samen met de KNNV - een lezing Huilende wolven op
Nederlandse bodem georganiseerd: zie de aankondiging
in deze Groenvoer. En in het OKW-Café gaf Willem Kuijpers
een lezing met een excursie in Achterpark Het Loo.
De gemeente Apeldoorn weet IVN Apeldoorn te vinden:
regelmatig zijn er contacten en worden we betrokken bij
activiteiten. We waren aanwezig bij de Open Dag van de

Weteringse Broek. En we waren betrokken bij een avond
over Stad te Voet georganiseerd door Wandelnet in samen-
werking met twee studenten van Saxion Hogeschool en de
gemeente Apeldoorn.
 
De jeugd wordt ook niet vergeten. In de wijk Woudhuis is
een speeltuin geopend met als naam De Vlindertuin. In dit
kader heeft IVN Apeldoorn samengewerkt met de Denktank
Breed/Natuurlijk Nieuwsgierig van de wijk Osseveld-
Woudhuis. Er was een vlinderprogramma voor de kinderen,
die erg geïnteresseerd waren.
Naast deze samenwerkingsverbanden kunt u in deze
Groenvoer in het thema artikel lezen hoe het gebied Wis-
selse Veen is ontstaan. Het is een erg mooi natuurgebied,
dat de moeite waard is te bezoeken.
Ik wens u veel leesplezier.
 

Greet Bothe
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Thema

Wisselse veen 
Marjolein Koopmans

Over een boer, KNNV-ers en een terreinbeheerder
Hoe een klein biezenlandje een groots natuurgebied
werd…

Hoe het begon: met mama en papa naar het Wisselse Veen;
kijken of het vetblad er nog is… Als kind maakte het diepe
indruk op mij dat daar zomaar een vleesetend plantje
groeide. En natuurlijk liepen we dan langs het meest
waardevolle stukje van het verder al grotendeels ontgonnen
veengebied: het Landje van Jonker.
Dat landje was er bijna niet meer geweest. In 1971 stonden
er ineens draglines bij dit planten-paradijsje. Als er niet
toevallig een oplettende gemeente ambtenaar en een groep
volhardende KNNV-ers waren geweest, was dit laatste niet
ontgonnen en onbemeste schraalland met het elzenbosje
op dat moment diepgeploegd, ontwaterd en in cultuur ge-
bracht. Er volgden vele heftige discussies. Uiteindelijk vond
de eigenaar, boer Jonker, het goed dat het belangrijkste
stukje veengebied dan maar natuur bleef. Die natuurmen-
sen moesten dat landje dan wel zelf gaan beheren. En dat
deden de Eper KNNV-ers. Ook ikzelf heb helpen hooien.
En zo werd het Landje van Jonker het begin van de natuur-
ontwikkeling in het Wisselse veen. Het Wisselse veen is
inmiddels uitgegroeid tot één van de meest waardevolle
bezittingen van Het Geldersch Landschap en Kasteelen.

Het Wisselse veen nu: kwelgebied
In het Wisselse veen (en aangrenzende Tongerense veen)
komt van oudsher grondwater aan de oppervlakte: kwel. Dit

Vegetaties
Na de verwerving van steeds grotere oppervlakten door Het
Geldersch Landschap en Kasteelen zijn er veel bijzondere
planten teruggekomen. Die koloniseerden het gebied op-
nieuw vanuit het Landje van Jonker of groeiden op uit nog
in de zaadbank in de bodem aanwezige zaden. Je vindt er
bruine snavelbies, klimopwaterranonkel, blauwe knoop,
heidekartelblad, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan, ste-
kelbrem, stijve ogentroost, rietorchis, gevlekte orchis,
vlottende bies, ronde zonnedauw,gevlekte orchis, armbloe-
mige waterbies, padderus, galigaan en teer kransblad. Qua
plantengemeenschappen kunnen we spreken van dotter-
bloemhooiland, heischraal grasland, blauwgrasland en
moerasvegetaties.
En dat vetblad van toen? Ook dat is terug! Vanaf 2007 groeit
dit ‘kleefviooltje’ weer in het veen.                                ►

Foto: Marjolein Koopmans

vormde de basis voor de ontwikkeling van een nat veenge-
bied. Het gebied was maar voor een klein deel geschikt
voor landbouw en bleef dus lang ongemoeid. Op hoge
plekken waren er enkele boerderijen met akkers en hout-
wallen. Verder werd er turf en kluun - natte veendrap -
gewonnen, wat gehooid en vee geweid.
Er waren en zijn veel gradiënten van open water, nat veen
en hooiland, naar wat hoger gelegen akkers en bosjes en
naar de Tongerense heide. Dat maakt het een rijk gebied
voor planten, maar ook voor heel veel soorten vogels, libel-
len en vlinders en andere dieren.
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Cultuur en landschap

Dieren
Voor dieren is de samenhang met de aangrenzende Ton-
gerense hei belangrijk. We vinden er dassen, haviken,
ransuilen, nachtzwaluwen, klapeksters, roodborsttapuiten,
blauwe kiekendieven en boomvalken. In het veen broeden
watersnip, waterral en rietgors. Ook vliegen er zeldzame
libellen, de vroege glazenmaker de venwitsnuitlibel, de
bruine winterjuffer en de bruine korenbout. Natuurlijk ont-
breken ook de vlinders niet. Er komen veel soorten voor in
het gebied. Van de amfibieën reptielen is de rugstreeppad
bijzonder. Het is al met al veel te veel voor een uitgebreide
opsomming.
 
Verloren Beek
Vanuit het Wisselse veen wordt de Verloren Beek gevoed.
De cascade, het begin van de beek, is een bekend en geliefd
punt. De Verloren Beek in het moeilijk te ontginnen veen-
gebied is nooit commercieel gebruikt. Er lagen geen molens
aan. Het water ging dus verloren: vandaar de naam. In het
schone water groeien diverse soorten glanswieren, dui-
zendknoopfonteinkruid en andere fonteinkruiden. Bijzonder
is ook de grote populatie elritsen in de beek, een echte
beekvis, net als de rivierdonderpadden, beekprikken en
bermpjes. Op het water leeft de beekschaatsenrijder, een
grote schaatsenrijdersoort, die in tegenstelling tot andere
schaatsenrijders echt zeldzaam is.
Op de beekwallen groeit Gagel. De beek maakt deel uit van
het stelsel van de Eper beken, dat uiteindelijk uitmondt in
de Grift.

Beheer
Na de verwerving van het gebied is allereerst de hydrolo-
gische situatie verbeterd. Over vele hectares werd de hele
voedselrijke bovenlaag verwijderd, sloten werden veron-
diept of gedempt. Van een gebied van vier hectare werd
nog twintig cm extra afgegraven om de restveenlaag aan
de oppervlakte te brengen. Er is nu een natuurlijke afwate-
ring via een aantal plassen naar de cascade.
Natuurlijk moet het gebied na aanleg verder onderhouden
worden: maaien en boomopslag verwijderen, de beek on-
derhouden. Nog steeds vindt verdere ontwikkeling en uit-
breiding plaats. Eén van de maatregelen van de afgelopen
jaren is het maken van een doorsteek naar de Tongerense
heide, zodat je vrij zicht hebt over het gehele landschap van
laag en nat naar hoog en droog. Ook is er begrazing met
schapen.
 
Bronvermelding
In 2011 werd een speciale Natuurklanken (blad van KNNV
Epe-Heerde) uitgebracht waarin veel informatie en herin-
neringen gebundeld zijn. Het grootste deel van bovenstaan-
de informatie komt hieruit, verder van de websites van
Geldersch Landschap (www.glk.nl) en Kasteelen en Wa-
terschap Vallei en Veluwe.
De eerste exemplaren van de Natuurklanken-special wer-
den in 2011 uitgereikt aan KNNV-ers Henk Menke en Els
Koopmans-Grommé, de ‘vader en moeder van het veen’.
Ik draag ook dit artikeltje aan hen op.
 

Foto: Nel Appelmelk, Wisselse Veen

Machtige tuin
Jolanda Denekamp

Macht & pracht’ is het thema van de Open Monumentendag
in het weekend van 14 en 15 september dit jaar. De rijkdom,
schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is
overal om ons heen in gebouwen terug te vinden: kastelen
en paleizen, grachtenpanden en patriciërshuizen of buiten-
plaatsen en landgoederen.
Tuinen werden ook gebruikt om de macht en overheersing/-
dominantie van een heerser te tonen. In de 18de eeuw
bestonden er twee soorten tuinen:
- de Franse barokke tuin: symbool voor de absolutistische
macht. De natuur moest beheerst worden. De tuinen waren
niet enkel om te ontspannen maar dienden ook als symbool
van ontzag van het gewone volk tegenover de eigenaar.

Tot op de dag van vandaag hebben de Franse tuinen vaak
nog het formele en strakke uitzicht die een zekere vorm van
prestige uitstraalt. Symmetrie is belangrijk.
- de Engelse tuin: het tegenovergestelde van de Franse
tuin. Het dient als plaats waar mensen kunnen vluchten uit
de realiteit van stad en politiek.

De Engelse landschapstuin was vooral in zwang in de
tweede helft van de 18de eeuw en het begin van de 19de
eeuw. Engeland was in oorlog met katholieke machten in
binnen- en buitenland en dit uitte zich onder andere in de
wens om de Franse barokke , geometerische strakke tuin
te vervangen door de Engelse losse, 'natuurlijke',   
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liberale landschapstuin. Park Sonsbeek in Arnhem is een
voorbeeld van zo’n tuin. Het park achter huize De Schaffe-
laar in Barneveld heeft behalve barokke elementen, ook
kenmerkende onderdelen van een Engelse landschaps-
tuin.
Engelse landschapstuinen werden aangelegd zonder
symmetrie en evenwicht, in tegenstelling tot de Franse
barokke tuinen achter bijvoorbeeld paleis Het Loo. Politiek
liberalisme & Engelse landschapstuin met wanorde, onre-
gelmatigheid, vrijheid gaan hand in hand. Geen strakke
scheiding meer tussen tuin en omringende platteland. Deze
stijl kenmerkt zich onder meer door romantische doorkijkjes
en waterpartijen. Een ander gevolg in Engeland was
vooral in de 19de eeuw de aanleg van openbare parken als
reactie op trek van platteland naar stad (industrialisatie),
volle steden, ontspanning en sociaal contact in parken.
 
Sonsbeek in Arnhem
Hendrik J.C.J. baron van Heeckeren kocht Sonsbeek in
Arnhem in het begin van de 19de eeuw en nam de beken-
de landschapsarchitecten Zocher en Petzholt in dienst om
zijn landgoed op grote schaal in de Engelse landschapsstijl
te hervormen: fraaie glooiingen, kronkelende paden, cou-
lissenachtige bosschages, verrassende zichtassen, schit-
terende waterpartijen, pittoreske bruggetjes. Het beekdal
(St.Jansbeek), met de sprengen lag er al: de watermolens
werden deels vervangen door quasi-natuurlijke elementen
als watervallen en de heide werd overwegend beplant met
naald- en loofbos.
Met de grond die door het graven van de waterpartijen

vrijkwam, werd nog meer reliëf aangebracht. De familie Van
Heeckeren resideerde in het hooggelegen Huize Sons-
beek, ook wel de Witte Villa genoemd en had een prachtig
uitzicht op haar landgoed.
Beelden komen weinig voor in de landschapstuinen. Water
(kunstmatige meertjes) des te meer. Sonsbeek heeft zelfs
een Grote Waterval. Door het hele park tref je fraaie pano-
rama's en zichtassen aan, waarvan delen bewust door
boomgroepen zijn afgeschermd. Geen strakke perken,
zoals in de baroktuinen, maar juist het belemmeren van het
zicht, moest de wandelaar nieuwsgierig maken. De afwis-
seling tussen bos en open veld en de hoogteverschillen
bieden verrassende uitzichten op de stad Arnhem.
Veel mensen vinden de Engelse tuin zeer natuurlijk over-
komen. In werkelijkheid heeft de tuinarchitect er dus een
fikse vinger in de pap en komen in veel Engelse tuinen juist
veel exoten voor zoals coniferengeslachten.
 
Sonsbeek is trouwens het eerste monumentale stadspark
van Nederland. Voor 1,1 miljoen gulden, destijds de helft
van wat er op de gemeentelijke begroting van dat jaar stond,
omgerekend naar onze tijd 500.000 euro, kocht de gemeen-
te het park namelijk aan in 1889. Ter vergelijk met de be-
groting anno nu: dat zou betekenen dat Arnhem nu een
park zou aankopen voor 300 miljoen euro! Het is inmiddels
een Rijksmonument.
Het is verrassend om door een landschapstuin te dwalen,
door de vele doorkijkjes, glooiingen, prachtige bomen,
waterpartijen. Houd de website van de open monumenten-
dagen in de gaten voor meer info.

Foto: Monic Breed, Villa Sonsbeek
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IVN Apeldoorn en opening Speeltuin De Vlindertuin
Marieke Sprey

Jeugd

Foto: Cathrien Oskamp

‘Eten rupsen echt zo veel?’ Verbaasde
gezichten… ‘Ja, bij veel soorten is de
rups op een gegeven moment duizen-
den keren groter en zwaarder dan een
net uit het ei gekropen rups…’. Eén van
de ‘weetjes’ waar aandachtig naar
werd geluisterd tijdens de opening van
speelplek De Vlindertuin op woens-
dagmiddag 15 mei in wijk het Woud-
huis in Apeldoorn. De Vlindertuin is een
avontuurlijke speelplek voor kinderen
aangekleed met struiken en planten
die aantrekkelijk zijn voor vlinders.
 
Denktank Breed Osseveld-Woudhuis
deed een beroep op de deskundigheid
van IVN Apeldoorn teneinde samen
een feestelijke activiteit rond vlinders
te verzorgen in het kader van Natuurlijk
Nieuwsgierig Apeldoorn.
Wethouder Paul Blokhuis was uitgeno-
digd voor de officiële opening en daar-
na was het lekker spelen op de speel-
toestellen, waterspeelplaats, schmin-
ken, luisteen naar het Vertelgenoot-
schap of… meedoen aan het vlinder-
programma van Natuurlijk Nieuwsgie-
rig*. Dit Vlindercircuit bestond uit drie
activiteiten: vlinders bekijken in de
verschillende stadia (vlinderkast), de
mooiste vlinders stoepkrijten en het
IVN Vlinderpad van Cathrien Oskamp
en Marieke Sprey.
 
 

Foto: Marieke Sprey

Het Vlinderpad liet verschillende stadia
van ei tot vlinder zien, toegelicht met
grote duidelijke foto’s, brandnetels,
een echte ‘pop’, veldbloemen en een
zintuigenpost. De echte vlinders waren
(nog) niet te zien maar de interesse van
de circa 50 deelnemers was er niet
minder om. De kinderen rouleerden in
groepjes langs de activiteiten die
samen een afwisselend en speels

geheel vormden. Deze succesvolle
samenwerking met de Denktank Breed
Osseveld-Woudhuis / Natuurlijk Nieuws-
gierig Apeldoorn belooft een toekomst
vol bloeiende projecten!
 
Ook andere jeugdactiviteiten als
Boomfeestdag en Brede Schoolactivi-
teiten werden met diverse andere
partners ontwikkeld en uitgevoerd. In
de Brede School Natuurprojecten,
waar IVN Apeldoorn een voorzichtige
start mee heeft gemaakt, wordt sa-
mengewerkt met basisscholen en
Wisselwerk. IVN kan op deze manier
haar deskundigheid inzetten en een
brede doelgroep bereiken.
 
* Natuurlijk Nieuwsgierig is voortgeko-
men uit de Denktank Breed van de wijk
Osseveld-Woudhuis. De wijk telt mo-
menteel rond de 4000 kinderen in de
leeftijd tussen de 4 en 12 jaar. Het
initiatief heeft tot doel kinderen in deze
leeftijdsgroep meer verantwoordelijk-
heid te laten voelen voor hun eigen
leefomgeving en het spelenderwijs
interessant te maken. Ook op langere
termijn, wanneer de kinderen gaan ‘-
puberen’, vermindert dit de kans op
vervuiling en vandalisme in de wijk.
Voor meer informatie www.natuurlijka-
peldoorn.nl en www.wisselwerk.nu.
 

6 Groenvoer



Op pad met

Joint (Ad)Venture met OKW Café
Kris Vanopstal

Wat begon als een simpel verzoek
groeide uit tot een flinke kluif, een
nieuwe aanpak binnen IVN en een
geslaagde joint venture met OKW
Apeldoorn.
Een kennis vroeg me of IVN een lezing
zou willen geven in het OKW Café.
OKW Apeldoorn is een vereniging over
Onderwijs, Kunst en Wetenschap waar
leergierige mensen bij elkaar komen in
onder andere het OKW Café voor bij-
voorbeeld een lezing. De IVN-voorzit-
ter gaf groen licht om deze samenwer-
king aan te gaan met gesloten beurs.
Het verzoek was een onderwerp te
kiezen waarin de aspecten geschiede-
nis, cultuur en natuur verenigd zouden
zijn en aan deze lezing een wandeling
te koppelen. Ik dacht meteen aan de
excursie van Willem Kuijpers in het
Achterpark die hij voor ons, cursisten
van de natuurgidsenopleiding, had
verzorgd en wist dat hij op een verga-
dering een presentatie had gegeven
over geologie. Ik legde hem de vraag
voor of hij een lezing aan onbekend
publiek wilde verzorgen, inclusief ex-
cursie. Dat verzoek willigde hij in.
 
Proefdraaien
Daarna volgde overleg met de coördi-
nator van het OKW Café over inhoud,
data, tijden, publiciteit en dergelijke,
IVN infotafel regelen, excursie melden
bij Kroondomein het Loo, tekstje schrij-
ven voor nieuwsbrief en website,… en
we gingen proefdraaien. Een ‘toehoor-
ders-jury’ werd opgetrommeld die

kritisch Willems presentatie aanhoor-
de en feedback gaf. De werkgroep PR
checkte de powerpointpresentatie op
huisstijl. In totaal leverden veertien
IVN-ers op basis van hun expertise een
bijdrage. Met hartelijke dank!
Deze ‘OKW/IVN joint venture’ leidde
tot een discussie-avond op 1 mei, ge-
volgd door een themawandeling op 4
mei naar het Wilhelminadal. De kern
van de activiteit was de vraagstelling:
‘Geeft kennis van de ontstaansge-
schiedenis van een landschap een
extra dimensie aan de beleving ervan?
En daarmee aan het genieten in de
natuur?’
 
Resultaten
Op een doorsnee OKW Café-avond
zijn tien á twaalf personen aanwezig,
op deze discussieavond twintig OK-
W’ers en vijf IVN’ers. Iedereen kreeg
de activiteitenfolder van het IVN mee.
De infotafel werd goed bezocht. Een
echte discussie kwam niet zo op gang
maar belangstellend was men zeker.
Ik zag één persbericht in het Apel-
doorns Stadsblad. En ook de websites
van IVN en OKW kondigden de bijeen-
komsten aan. Op de wandeling op 4
mei liepen elf OKW’ers en enkele
IVN’ers mee. Niemand gaf helaas ge-
hoor aan de (herhaalde) oproep in de
nieuwsbrief om Willem te assisteren op
de wandeling.
Eén OKW’er is IVN-lid geworden! Bo-
vendien liet OKW weten jaarlijks een
discussieavond met IVN te willen orga-

niseren – bij voorkeur weer een com-
binatie van lezing met wandeling. Dit
zal voortaan als ‘officieel’ verzoek
aangevraagd worden via de reguliere
kanalen binnen IVN.
 
Hoger plan
We mogen tevreden zijn met dit resul-
taat. Het aantal uren voorbereiding
stond in het geheel niet in verhouding
tot het aantal personen dat IVN bereikt
heeft en in de aanpak zaten zeker
punten voor verbetering. Maar we
hebben laten zien te kunnen samen-
werken, ook op onbekend terrein en in
nieuwe formats, en de lezing kan altijd
hergebruikt worden (als aangevraag-
de activiteit). In het bijzonder het proef-
draaien tilde dit project naar een hoger
plan.
 
Willem Kuijpers: ‘Wat voor mij over-
blijft, is de geweldige ervaring die het
proefdraaien heeft opgeleverd!  Zo kon
een gerenommeerd deel van IVN
Apeldoorn kennisnemen van deze
activiteit en ging ik naar het OKW met
het gevoel dat IVN als organisatie
achter de activiteit staat’.
 

Foto: Willem Kuijpers
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Natuur om de hoek

Foto: Yvonne Zwikker

Open dag van het Weteringsebroek
Yvonne Zwikker

De coördinatoren van het Weteringse
Broek – de gemeenten Apeldoorn en
Voorst – vinden eind 2012 de tijd rijp
om de resultaten van het Weteringse
Broek project aan het publiek te tonen.
Op dat moment stapt IVN-afdeling
Apeldoorn op verzoek van de gemeen-
te Apeldoorn in de klankbordgroep, die
al zeker vijf jaar bestaat. In het lente-
nummer 2013 van Groenvoer is uitge-
breid over dit project geschreven.
Zitting hebben in een klankbordgroep
levert waardevolle contacten op met
plaatselijke ondernemers en organisa-
ties als Natuurmonumenten en het
Waterschap Vallei en Veluwe en
naamsbekendheid voor onze vereni-
ging IVN: je krijgt de kans duidelijk te
maken waar je organisatie voor staat.

Zaterdag 25 mei wordt geprikt als de Open Dag van het
Weteringse Broek. Het is vooral de bedoeling dat inwoners
van de drie kernen De Vecht, Beemte-Broekland, Teuge
en de wijk Zuidbroek kunnen zien welke activiteiten er in
hun regio plaatsvinden, welke klein- en grootschalige be-
drijven er achter voordeuren schuil gaan, hobbymatig en
professioneel. En uiteraard willen de organisatoren laten
zien welke kansen in het gebied benut zijn voor de land-
bouw, de natuur en de recreatie. Opvallend is hoe vlot
dingen soms geregeld kunnen worden omdat mensen hier
generatie na generatie wonen en men elkaar goed kent.
 
Een 12-tal kramen fleuren de informatiemarktlocatie
knooppunt 66 op. Met speelse klompenactiviteiten wordt
de jeugd aan het werk gezet. Ook de wethouder trekt de
klompen aan. Om het gebied te verkennen is er een fiets-
tocht door leden van de klankbordgroep uitgezet. IVN
Apeldoorn verzorgt een wandeling met kleine informatiepa-

nelen langs de route en is present met de pr-kraam. De
fietsexcursie met het thema erfvogels van IVN Apeldoorn
past perfect in het programma.
 
In totaal bezoeken ruim 250 personen de infomarkt. Gezien
het gunstige weer, is dat mager. Inderdaad komen er
overwegend bezoekers uit de omgeving zoals men gehoopt
had, maar men wil vooral elkaar ontmoeten, wandelen en
fietsen kan later. Velen blijken IVN Apeldoorn te kennen
van een cursus of excursie. Het is inspirerend om te horen
dat de mensen die de markt bezoeken en bij de IVN kraam
aan de praat raken, trots zijn op het Weteringse Broek; hun
achtertuin.
Het Weteringse Broek zal voor de IVN afdeling Apeldoorn
zeker vaker opgenomen kunnen worden als excursieloca-
tie. De inrichting is in grote lijnen gereed. Aanvragen voor
aanvullende projecten lopen nog tot 2014. Nu neemt de
natuur de inrichting over.

Mijn favoriete website
Kris Vanopstal

Voor jou getipt

Als ik een kruipende medebewoner van deze aarde tegen-
kom en hem of haar niet kan begroeten omdat ik niet weet
hoe het beestje heet, troost ik me met de gedachte dat, als
ik weer thuis ben en achter de PC kruip, ik een website kan
raadplegen die me zelden in de steek laat:
www.gardensafari.nl. Al googelend ook te vinden onder ‘-
tuinsafari’.
 
Deze website beschrijft op een toegankelijke manier dieren
in je tuin: zoogdieren en vogelsoorten. Ik maak vooral ge-
bruik van de site voor onze kleine kruipende en vliegende
tuinbewoners.
Ik ben fan van deze site omdat ik meestal wel vind wat ik
zoek. Zo zag ik laatst een minuscuul ‘keuteltje’ op een
brandnetelblad. Ik pakte het op m’n hand en na enkele

seconden wachten kwam er beweging in. Mijn loepje erbij
gehaald en het grappige beestje bekeken. Maar ja, hoe dit
diertje te noemen? Dus naar gardensafari.nl. Na wat zoeken
en elimineren bleek het een snuitkever te zijn. En dan gaat
er een wereld voor je open, want de site beschrijft wel twaalf
soorten. Bestaat er ook een ‘brandnetelsnuitkever’? Nee,
maar de brandnetel staat onder een walnoot en snuitkevers
en bomen hebben een innige relatie (wat niet altijd prettig
hoeft te zijn voor beide…) las ik.
 
Extra leuk is gardensafari.nl omdat het een particulier initi-
atief is van iemand met passie voor fotografie en natuur.
Ook dat wordt allemaal op de site uitgelegd. Dus neem eens
een kijkje tussen alle pissebedden, miljoenpoten, hooiwa-
gens en springstaarten.
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Ons drinkwater
Gerard Koops

De Veluwe geldt als een droog gebied.
Maar eigenlijk is dat niet zo. Er valt
meer regen dan op de meeste andere
plekken in Nederland. En daardoor
hebben we heerlijk drinkwater. De
drinkwaterwinning in Apeldoorn (aan
de Amersfoortseweg) dateert van
1894. Daarvóór dronk de Apeldoorner
zijn water uit pompen, putten of opper-
vlaktewater. In de 19de eeuw bleek dit
een ernstig gezondheidsrisico, wat
bleek uit cholera-epidemieën.
 
De hoeveelheid grondwater is niet
onbeperkt. Wat er aan regen bij komt,
zakt naar het grondwater en stroomt
daarna ondergronds af naar de randen
van de Veluwe. Soms zelfs nog veel
verder. Het Veluwse water stroomt
onder de Rijn en de IJssel door, om
verderop als kwel aan de oppervlakte
te komen. De afbeelding hiernaast laat
zien, wat de invloed van de wateront-
trekking was op de grond-

 
waterstand in het Koninklijk park.
Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw
zijn de waterwinning Hoenderloo en
Schalterdal in gebruik genomen; aan
de Amersfoortseweg hoefde minder
gepompt te worden. Sindsdien is de
grondwaterstand dus weer bijna drie
meter gestegen!
 
Veel natuur is afhankelijk van het
grondwater uit de Veluwe. Denk maar
aan de sprengen met hun unieke flora
en fauna. Maar ook tot ver in de IJssel-
vallei vinden we kwel-afhankelijke na-
tuur, zoals het Beekbergerwoud.

Bij die kwel-afhankelijke natuur gaat
het niet alleen om de hoeveelheid
water, maar ook om de kwaliteit ervan:
voedselarm en zonder onnatuurlijke
verontreiniging. Vandaar dat er verzet
was, zo rond 1975, toen er plannen
waren om Rijnwater te infiltreren in de
Veluwe. Dat was, zeker toen, onbe-
trouwbaar en sterk verontreinigd wa-
ter!
Tegenwoordig wordt er wel geïnfil-
treerd. Bij Epe wordt sprengenwater
vanuit de Klaarbeek teruggepompt
naar de Veluwe. En dat gaat ook ge-
beuren bij het Schalterdal; de werk-
zaamheden zijn daar al ver gevorderd.
Het water daar komt uit het kanaal,
maar het kanaalwater daar is afkom-
stig uit de sprengen en dus van goede
kwaliteit.
 
Laten we zuinig zijn op ons grondwa-
ter, ons drinkwater!
 

Ingezonden

Zangzaad zingt niet meer
Cathrien Oskamp
  
Na tien jaar besloten wij, een hechte groep zangers, ermee op te houden. In mineur stemde ieder ermee in tijdens de
jaarlijkse gezellige mei-zangavond.
Bij een borrel van een gidsencursus borrelde het idee ooit op. In een groepje viel het woord ‘zingen’ en dat resoneerde
in verschillende oren. In de huiskamer van Herma Millenaar begonnen we en vervolgens stapten we over naar mijn
huiskamer. Een uniek IVN-kamerkoor was geboren. Enig in IVN-land en natuurlijk met veel natuurnoten op haar zang.
Aan het begin van de lente klonk dan het oude lied Dis-moi beau printemps. En aan het begin van de herfst zongen we
altijd: Teder en jong, als werd het voorjaar, maar lichter nog want zonder vruchtbegin. De lijst van liederen groeide gestaag
in die tien jaren. Meer dan 100 nummers prijkten op het zangmenu.
Ongemak en ziekte en natuurlijk het overlijden van Arend moest Zangzaad meemaken de laatste tijd. Nu er ook twee
mensen weg gingen was het niet meer mogelijk om de klankkleuren te behouden. ‘Oorkruipers’ zullen onze oren nog
herinneren aan de vele vrolijke en muzikale avonden.

Foto: Monic Breed
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Ingezonden

Je kunt zomaar parelmoer vinden in Nederland langs de
waterkant. Wanneer watergangen geschoond zijn, worden
de zoetwater- of zwanenmosselen zichtbaar. In het water
zijn ze amper te onderscheiden met hun donkere buiten-
kant. Maar als ze eenmaal op het droge liggen en vogels
de schelpen opengehakt hebben, sta je oog in oog met de
met parelmoer beklede binnenkant.
De bittervoorn profiteert van de beschutting die de schelp
van de zoetwatermossel aan hun nageslacht kan geven.
De vrouwtjes van deze vissoort deponeren met een legboor
eitjes in de mantelholte van de mossel. Vervolgens spuit
het mannetje zijn sperma tussen de kier en dan smelten
eicel en zaadcel samen. Zo kunnen de jonge visjes zich
veilig ontwikkelen en zeg eens eerlijk: een beter behang
dan parelmoer is niet denkbaar. De zoetwatermossel zelf
gooit haar kroost gelijk naar buiten. De larven nestelen zich
dan tijdelijk in de huid van voorbij zwemmende vissen.
 

Aandacht voor water

Kraamkamers met parelmoerbehang
Yvonne Zwikkers

Foto: Yvonne Zwikker, zoetwatermossel

Essentaksterfte
en nu is essentaksterfte in alle provincies waargenomen.
Anton Dekker, de bomendeskundige van de gemeente
Apeldoorn, bevestigt de waarnemingen ook voor Apel-
doorn.
 
Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de schimmel het
vals essenvlieskelkje. De schimmel tast de gewone es
(Fraxinus excelsior) en sommige andere essensoorten aan.
De aantasting is te herkennen aan donkere verkleuringen
in de bast, beginnend bij de bladaanzet en takaanzet. Als
met een mesje de schors eraf wordt gehaald, is duidelijk te
zien dat de bast afgestorven is. Vooral jonge takken worden
aangetast. Als de aantasting zich uitbreidt rond de tak, sterft
het topdeel van de tak af. Bij aanhoudende en zware
aantasting sterft de boom af.
 
De schimmel het vals essenvlieskelkje is uiterlijk vrijwel niet
te onderscheiden van het onschuldige essenvlieskelkje die
leeft van de afbraak van dode essenbladeren. Recent
moleculair onderzoek heeft uitgewezen dat beide soorten
niet verwant zijn. De essentaksterfte komt al 20 jaar voor
in Midden Europa en breidt zich van daar uit. In Midden
Europa varieert het beeld van lokaal massale sterfte tot
verspreide aantasting en sterfte. De verschillen per boom
kunnen groot zijn.
 
Op dit moment is de essentaksterfte in Nederland vooral
massaal te zien in essenverjonging, jonge essenaanplant
en na afzetten weer uitlopende essenstobben in hakhout
en gedunde essenopstanden. Het treedt zowel in bossen
als bij vrijstaande bomen op en er zijn ook al lanen en rij-
beplantingen langs wegen met veel boomsterfte. Het is
zoeken naar resistente klonen.
Voor meer informatie: www.plantenziektekunde.nl
 

Foto: Yvonne Zwikker, aantasting es

Na de iepziekte en kastanjebloedingsziekte krijgt Neder-
land nu te maken met een nieuwe boomsterftegolf: de es-
sentaksterfte. In 2010 werd het fenomeen alleen aangetrof-
fen in het noordoosten van Nederland
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Ingezonden

Natuursymboliek op grafstenen
Tjitske Wijngaard

Foto's: Tjitske Wijngaard

Loop op willekeurig welke begraafplaats rond en je ziet her
en der een stukje natuur uitgebeeld op - of bij - een graf-
steen. Een olijftak of een roos, een afgeknotte boom of een
korenaar, een duif of een vlinder.
De betekenis is vaak overduidelijk: een afgeknotte boom
stelt het afgeknotte leven voor. Zitten er noesten in de stam,
dan zijn er vaak al meerdere familieleden gestorven, ook
al is het niet zo dat je het aantal noesten een op een kunt
vertalen in het aantal gestorven familieleden. En een bloem
waarvan de steel is gebroken is uiteraard symbool van een
gebroken leven. Als de bloem nog fris en mooi lijkt, gaat
het vaak om een jong leven dat te vroeg ten einde is geko-
men.
 
Ook zie je veel vredessymbolen op grafstenen: een duif,
soms met een takje in zijn bek, of een palm- of olijftak. Dat
is in feite een visuele weergave van het traditionele motto
Rust in vrede. Dit klassieke beeld komt veel voor op oude-
re grafstenen. Op de oude begraafplaats aan de Soeren-
seweg zijn bijvoorbeeld veel olijftakken te vinden. Maar ook
op nieuwere graven kun je nog duiven of andere vredes-
symbolen tegenkomen. Soms zie je op een gezamenlijk
graf van een echtpaar ook wel twee olijftakken, beide even
groot of een hoofdtak met een zijtak eraan – wie dan de
hoofdtak was en wie de zijtak wordt er niet bij vermeld.
 

Een ander beeld dat veel voorkomt is de roos, het bekende
symbool van de liefde. En de korenaar, een veelvoorko-
mend Christelijk symbool, verwijzend naar Christus als het
brood des levens. Overigens is het natuurlijk wel zo dat elk
symbool ook een extra persoonlijke of zelfs een andere
betekenis kan hebben dan de doorsnee betekenis. Zo
vertelde iemand mij dat de korenaar op het graf van haar
vader verwees naar zijn bestaan als boer: ‘Het koren was
zijn leven en ons brood’.
 
Heel boeiend is het ook om eens te kijken naar de natuur-
symboliek op grafstenen vanuit het perspectief van de
veranderende tijd. Dan zie je dat er tegenwoordig een veel
groter verscheidenheid is aan symbolen dan een eeuw
geleden en ook dat de symbolen heel anders kunnen
worden vormgegeven. Een hele grafsteen in de vorm van
een boom of zonnebloem bijvoorbeeld is nu al lang geen
uitzondering meer. Ook felle kleuren komen steeds vaker
voor en regelmatig zie je ook heel persoonlijke elementen
of taferelen afgebeeld zoals een sloot waaraan een visser-
tje zit.
 
Hoe zullen de grafstenen er over een eeuw uitzien? Of
zouden er met een verder gaande stijging van het aantal
crematies dan helemaal geen grafstenen meer zijn?
 

Uitgelicht

Water en oogst
Tjitske Wijngaard

Twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met el-
kaar. Maar hoe eigenlijk?
Spectaculair is het gebruik van water om fruitbomen en -
struiken te beschermen tegen vorst: de kou wordt eerst
opgenomen door het water en pas als het water bevroren
is, zakt de temperatuur onder nul. Zolang er nog water rond
de betreffende plantdelen zit, zal de plant dus niet bevrie-
zen.
Water wordt soms ook gebruikt om een oogst binnen te
kunnen halen. Zo is er in de VS een natte methode om
cranberry’s te oogsten: er wordt water over de bessenstrui-

ken gespoten en dat water wordt in werveling gebracht
waardoor de rijpe bessen loslaten en zich laten oogsten.
 
Hoe boeiend deze interacties tussen water en oogst ook
zijn, bij ‘water en oogst’ denken we toch vooral aan de
hoeveelheid water die planten nodig hebben om hun zaden,
bessen, aren en dergelijke tot ontwikkeling te laten komen.
In het droge voorjaar van dit jaar gingen veel boeren op een
bepaald moment sproeien om later in het jaar voldoende
oogst te hebben. En andersom kan een oogst soms ook
ernstig verregenen of overstromen, zoals dat                 ►
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Foto: First Nature
 

bijvoorbeeld in Duitsland gebeurde eerder dit jaar.
Hoeveel water is er nu nodig en op welk moment? Meestal
is er een relatie te zien met de groeispurt van het ‘voedsel--
deel’ van de betreffende plant. Voor bijvoorbeeld een bes
is de essentiële periode gewoonlijk een paar maanden voor
de oogst. Dan moet de bes voldoende water krijgen om te
kunnen ontwikkelen tot de juiste sappigheid. Maar dat be-
tekent nog niet dat zo’n bes dan grote hoeveelheden regen
nodig heeft. Het water kan ook uit de grond komen, vooral
als de bodem veenachtig is en/of met een mulchlaag* is
bedekt.
 
In de druiventeelt waar de economische belangen natuurlijk
groot zijn, wordt veel onderzoek gedaan naar hoeveel water
op welk moment nodig is. Uit die hoek is ook de ontdekking
gekomen dat regenwater niet alleen via de wortels in de
druif komt, maar ook direct via de schil van de druif, wat
een verklaring kan zijn van de waterigheid van sommige
druiven – en allicht ook van ander fruit. En uiteraard leidt te
 veel water ook tot schimmel waardoor de oogst ook weer
kan verminderen.
 
En over schimmels gesproken: hoe zit het met de relatie
tussen water en paddenstoelen? Jarenlang ging men ervan
uit dat een nat voorjaar leidde tot een weelderige padden-
stoelenoogst. Een logische aanname, ook al omdat pad-
denstoelen voor 90% uit water bestaan en omdat het
schimmelweefsel waar de paddenstoelen van afhankelijk
zijn, vocht nodig heeft. En toch pakt dat regelmatig anders
uit. Het is namelijk zo dat als het voorjaar nat is, er vaak
ook veel bodemdieren als springstaarten en pissebedden
zijn. En die diertjes ‘eten’ het schimmelweefsel. Het lijkt er
dan ook op dat als het voorjaar te nat is, die bodemdiertjes
zich al te goed - en snel - kunnen vermenigvuldigen,

waardoor de groei van het schimmelweefsel tot stilstand
kan komen en er zich minder paddenstoelen vormen. Dus
misschien zijn paddenstoelen wel meer gebaat bij een niet
al te nat voorjaar. Dat belooft nog wat voor deze herfst!
 
Water en oogst… Ik ga maar weer eens met mijn gieter
langs mijn appelboompjes. Of is dit nou juist weer het
verkeerde moment?
Meer informatie onder andere op: http://www.natuurbericht.
nl/?id=6171
 
* Een mulchlaag bestaat uit half verrot stro of gras of elke
andere bedekking met de bedoeling de rechtstreekse ver-
damping van water uit de grond tegen te gaan.
 

Ingezonden

Zee-egel gespot op de Veluwe!
Willem Kuijpers

De oorzaak van deze unieke waarneming ligt in de combi-
natie van informatie die werd aangeboden tijdens de
IVN-Natuurgidsencursus en de Minicursus Landschappen!
Geachte lezer, nu niet meteen dit artikel afwaarderen omdat
het onzinnig zou zijn te denken dat tijdens deze cursussen
verteld zou zijn dat er zee-egels leven op de Veluwe!
 
Landschappen hebben mij altijd gefascineerd en altijd was
ik aan het ’terugbladeren’ in de tijd om te willen begrijpen
hoe het allemaal begon. Als we vroeger met ons bootje
afgemeerd lagen in het Reitdiep en over de oude, nog door
Cisterciënzermonniken gebouwde dijken in de richting van
Aduard tuurden, zag ik in gedachten de mannen in grijze
pijen en op sandalen het land bewerken. Zo gaan mijn
gedachten als ik over het landschap tuur en lijnen trek die
vragen oproepen over haar verre verleden.
 
Maar de geschiedenis van de zee-egel, gaat nog veel
verder terug, ruim 65 miljoen jaar! Naar het tijdperk Krijt. In
die periode zou zich vuursteen hebben gevormd. De theo-
rieën over de vraag hoe de fossiele afdrukken in die steen
zijn gekomen, variëren en laat ik hier buiten beschouwing.
Maar dank zij de voornoemde cursussen weet ik nu dat bij

afzettingen op de Stuwwal Veluwe, zoals vuursteen,
sprake kan zijn van een noordelijke als zuidelijke herkomst.
Zo worden wederom lijnen getrokken in het landschap en
gezocht naar antwoorden.
 
De oostelijke helling van het Veluwe Massief, is een geva-
rieerd stuwwallandschap dooraderd met prachtige smelt-
waterdalen. Ik bevind me ergens in het Paleispark van
Paleis Het Loo. Het pad kleurt hier roestig en aan de op-
pervlakte zijn veel kleurige stenen, variërend in vorm. Het
lukt niet altijd om de mooiste te laten liggen en een stukje
vuursteen trekt de aandacht. Omdat er vreemde ‘slakken-
huisjes’ op zitten, gaat het mee naar huis. Daar ga ik met
een oude tandenborstel de lege slakkenhuisjes te lijf maar
zonder succes! Ik ben de koning te rijk als Bauke Terpstra
mij na een mailtje kan bevestigen dat het om de fossiele
afdruk gaat van een zee-egel.
 
Via www.Fossiel.net nog even geprobeerd te achterhalen
of het om een noordelijk of zuidelijk afzettingsgesteente
gaat. Uit de reactie maak ik op dat exacte determinatie al-
leen mogelijk is met gedegen kennis van het zeeleven van
toen. (Foto fossiele zee-egel: zie pag.7 stenen.)
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Verenigingsnieuws

Van het bestuur
Hans Hogenbirk

Als deze Groenvoer uitkomt is het nieuwe IVN seizoen al-
weer begonnen. Hoewel... de IVN activiteiten staan eigen-
lijk nooit stil. Zo werden in juli de zomeravondwandelingen
gehouden en ook in augustus waren er twee excursies. De
vitrine over de Ommetjes in het werkgebied van IVN
Apeldoorn stond in juli in CODA Centrale Bibliotheek en
kreeg zelfs een verlenging in de maand augustus.
 
Deze keer geef ik jullie een kijkje in de wat meer verborgen
activiteiten. Natuurlijk... als bestuur komen we meestal eens
in de vier – acht weken bij elkaar om de lopende zaken te
bespreken en voor te bereiden. Maar er zijn ook activiteiten
die buiten het vergadercircuit plaatsvinden. Die gebeuren
meestal wat achteraf omdat ze veelal niet direct op publiek
zijn gericht. Toch bieden deze bijeenkomsten vaak een
basis voor (publieks)activiteiten in de toekomst.
 
Een paar voorbeelden.
Onlangs werden we getipt dat er paaltjes waren verdwenen
van het IVN natuurpad in het Woudhuis. Hebben we dan
een IVN natuurpad? Jazeker, al sinds ongeveer 1988. Het
bord staat er nog steeds, en de paaltjesroute ook. En
blijkbaar wordt er ook nog gebruik van gemaakt. Bij IVN is
het onderhoud echter niet meer in de jaarlijkse routine
opgenomen. Na wat zoeken kwamen we in contact met
Dick van Beek, bosopzichter van de gemeente Apeldoorn.
Met hem gaan we binnenkort eens praten wat er allemaal
mogelijk is.
 
In april organiseerde Wandelnet in samenwerking met twee
studenten van Saxion Hogeschool en de gemeente Apel-
doorn een avond over 'Stad te Voet'. Dat vond plaats in ons
IVN lokaal De Vijfster.

Stad te Voet heeft tot doel recreatief aantrekkelijke routes
tussen het centrum van de stad en het buitengebied te
maken. Mooie wandelverbindingen vanuit de stad naar
buiten.
De studenten gingen aan de slag en begin juli werd een
kansenkaart voor wandelroutes naar het buitengebied
aangeboden aan wethouder Olaf Prinsen. Met drie IVN'ers
waren wij aanwezig en legden daar weer contacten en
wellicht een basis voor nieuwe wandelroutes.
 
IVN staat voor natuureducatie en duurzaamheid. Maar
momenteel hebben we nog niet veel duurzaamheid in ons
programma. Daar komt wellicht verandering in. Je hebt vast
wel eens gehoord dat Apeldoorn een eigen energiecoöpe-
ratie heeft. Deze energiecoöperatie deA (dat staat voor
duurzame energie Apeldoorn) is van en voor de inwoners
en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Het doel van deA
is om samen met inwoners en bedrijven (de gemeente)
Apeldoorn duurzamer te maken. Dit doen zij door inspiratie,
ontmoeting, het leveren van duurzame energie en het uit-
voeren van duurzame projecten.
Binnenkort praten we met deA om eens te kijken of we
samen iets kunnen doen. DeA geeft in ieder geval een
presentatie tijdens onze ledenvergadering van 21 novem-
ber.
 
IVN is ook vertegenwoordigd in diverse (bewoners)klank-
bordgroepen. Zo is Jan van Vulpen lid van de werkgroep
die zich bezig houdt met de Ugchelse beken en sprengen
en zit Willem Kuijpers in de gemeentelijke klankbordgroep
voor de inrichting van het Park in Zuidbroek. Uiteraard
gebeurt dit onder auspiciën van het afdelingsbestuur.

Lezing huilende wolven op Nederlandse bodem 
Ingezonden

Door :            Bram Houben van ARK Natuurontwikkeling
Datum:          donderdagavond 28 november
Tijdstip:         van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats:           aula van De Vijfster, Texandrilaan 30, 7312  
                      HR Apeldoorn
Kosten:          € 2,- IVN- en KNNV-leden, € 4,- niet leden
Aanmelden:    lezingen@ivn-apeldoorn.nl of tel. 055-5427357
 
De verwachte terug keer van de zowel gevreesde als ge-
wenste wolf houdt de gemoederen in Nederland flink bezig.
Nieuwe robuuste verbindingszones in Nederland scheppen
reële kansen voor het weerzien met deze omstreden vier-
voeter. De ontwikkeling van wolvenpopulaties net over de
grens maken dat de terugkeer alleen een kwestie van tijd
is, aldus deskundigen.
 
Bram Houben, ecoloog bij ARK, zal ingaan op de leefwijze
en leefwereld van de wolf. Al jaren volgt ARK Natuuront-
wikkeling de bewegingen van de populaties onder andere

bij onze oosterburen. Wie is de wolf en wat kunnen we van
zijn komst verwachten. Welke kansen benut de wolf en
welke kansen brengt hij het Nederlandse ecosysteem.
 
Bram Houben is in het verleden werkzaam geweest bij
verschillende wolvenonderzoeken in het buitenland. Hij is
nu verbonden aan ARK, de naam die staat voor een inno-
vatieve natuurorganisatie die al meer dan twintig jaar erva-
ring heeft in het opzetten en uitvoeren van natuurontwikke-
lingsprojecten in binnen- en buitenland. Hun ervaring leert
dat maatschappelijke veranderingen voortdurend leiden tot
nieuwe kansen voor natuur en landschap. Meer ruimte voor
de natuur in ons denken en handelen vergroot de kwaliteit
van leven, voor mens en natuur, aldus ARK.
 
Dit is de eerste lezing opgezet door de werkgroep lezingen
van IVN-Apeldoorn in samenwerking met KNNV Apeldoorn.
Voor informatie www.ivn-apeldoorn.nl of tel. 055-5427357
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Verslag

Verstilde monumenten in een verborgen landschap
Yvonne Zwikker

Foto: Yvonne Zwikker

Landgoederen en een zwoele zomeravond zijn aangename
ingrediënten die de veertig deelnemers aan de eerste zo-
meravondwandeling op 9 juli mogen ervaren. André Kruit-
bosch en Klaas Timmer hebben ook dit jaar gezocht naar
een afwisselende wandeling in de omgeving van Twello,
zeg maar in hun achtertuin. Wanneer je op de kaart kijkt ligt
er een brede gordel van minder bekende landgoederen,
zoals Dijkhof, Beekwolde, ’t Oude Wezenveld, Hartelaar,
Hunderen, Parkelaer, Kruisvoorde en Bruggenbosch. Een
aantal landgoederen ligt langs de route, evenals de Ter-
woldsche wetering en de Fliert.
De zomeravondwandeling start op Landgoed Hunderen,
dat al vanaf de 10de eeuw bekend staat als Vila Hundere.
Het oorspronkelijke middeleeuwse kasteel is door de jaren
heen sterk van aanzicht veranderd. In 1809 werd J. Kerk-
hoven eigenaar van het huis. De zoons en kleinzoons
Kerkhoven vestigden zich als theeplanter op Java. Aan
deze familie is het boek Heren van de thee van Hella
Haasse gewijd. Lezers onder het publiek zijn verrast over
de verbinding met de literatuur.
 
Momenteel is het Hunderen, eigendom van het Geldersch
Landschap en Kasteelen, in gebruik als groepsaccommo-
datie voor trouwerijen, familiereünies, conferenties en be-
drijfsbijeenkomsten.
Wandelend over een oude hessenweg komt al snel huis
Kruisvoorde in zicht. De tuin en het huis zijn niet toeganke-
lijk, maar dankzij investeringen van particulieren is het
hersteld en biedt een verstild aanzicht vanaf de weg. Her-
inneringen komen boven aan de periode tussen 1964 en
1976 waarin het huis in verval raakte en verloren dreigde
te gaan. Gelukkig kon het tij gekeerd worden. De avondzon
reflecteert sprookjesachtig in de Fliert, een eeuwenoude
laaglandbeek die in Gieteloo ontspringt en ons hier bege-
leidt. Het blijkt dat veel deelnemers uit de omgeving komen
en graag hun ervaringen vertellen.
 
Het derde landgoed is de Parkelaer, dat voor het eerst in
een brief in 1434 wordt vermeld. Ook dit is in particulier
bezit en geheel opgeknapt. In 2002 en 2010 werd de Par-
kelaer getroffen door respectievelijk een windhoos en een
valwind. Tuin en huis zijn nadien vakkundig hersteld. Ook

deze gebeurtenis uit een recent verleden roept herkenning
op. In de bocht van de weg heeft een houtbewerker zich
uitgeleefd op een boomstam. Het resultaat is een markant
borstbeeld van een hert.
 
Speciaal voor deze wandeling is toestemming verkregen
het schouwpad langs de Terwoldsche Wetering te bewan-
delen. Een smal pad tussen maïs en wetering, geeft een
weids uitzicht op een eeuwenoud agrarisch landschap. Het
nieuwsgierige jong vee in de wei rent op de wandelaars af.
Daar waar de Fliert en de wetering samenkomen ontstond
een driehoek, die niet geschikt bleek voor de landbouw.
Sinds de begin jaren ’90 is hier een natuurgebied ingericht:
het Schiereiland. Hier staan de deelnemers oog in oog met
een weelderige bloemenweide, zoals je nog zelden ziet. De
zwartrode Sint-Jansvlinder, vooral door loep, verwondert,
net als de geelzwarte rupsen van deze vlinder. Hier mocht
de natuur zijn gang gaan en de diversiteit die zich aandient
is groots.
 
Tot slot vertelt fruitteler Klomp een hedendaags, heel ander
verhaal over werken in en met de natuur. Perenbomen
beslaan 11 hectare van zijn 15 hectare grote grondgebied,
aangrenzend aan het Hunderen. Dit voorjaar bloeiden de
fruitbomen rijk, maar de vruchtzetting bleef achter. Hij
vermoedt dat onder andere de bijenproblematiek een rol
speelt.
 
Als reactie op deze veelzijdige en sfeervolle wandeling hoor
ik een man die zijn fiets van het slot haalt tegen zijn mede-
wandelaar zeggen: ‘Dat was de moeite waard.’

Foto: Yvonne Zwikker
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Lezing: Bomen over Zwammen en
zwammen over Bomen
Dinsdagavond 29 oktober van 20 uur
tot 22 uur houdt Gerrit Jan Keizer een
lezing over Bomen over Zwammen en
zwammen over Bomen in Dok Zuid, 1e
Wormenseweg 460, 7333 GZ Apel-
doorn.
Gerrit Jan Keizer is auteur, vertaler en
bewerker van boeken over bomen en
paddenstoelen. In de lezing gaat hij in
op de unieke relatie die bomen onder-
houden met honderden, soms wel
duizenden organismen, waaronder
paddenstoelen en zwammen. Deze
zijn voor hun levenscyclus afhankelijk
van de boom, hun ‘suikeroompje’, en
omgekeerd is de boom van hen afhan-
kelijk. Gerrit Jan Keizer laat onder
andere zien welke soorten horen bij de
oorspronkelijk inheemse boomsoorten
zoals zomereik, wintereik, beuk, ber-
ken, wilgen, elzen, populieren en de
grove den.
Voor informatie: www5.knnv.nl/Apel-
doorn en ook de digitale nieuwsbrief
van IVN-Apeldoorn.

Tweede leven voor kamerplanten
Is uw kamerplant uw kamer ontgroeid?
Of moet u een huis leegruimen en weet
u met de kamerplanten geen raad?
Sinds een aantal maanden geeft de
kringloopwinkel Foenix kamerplanten
die afgegeven worden een nieuwe
kans. In het riante nieuwe onderkomen
aan de Aruba 6 nemen ze nu nog een
bescheiden ruimte in. Door bekend-
heid aan dit initiatief te geven, kan dat
veranderen.
De Kringloopwinkel van Foenix aan de
Koningslijn is opgeheven. In de Maten
blijft de vestiging gewoon geopend.
Wanneer u goederen aan de Aruba
afgeeft vindt u de omvangrijke nieuwe
winkel tegenover dit inname punt.

IVN QR-code bij Heemtuin Matenpark
Bij de ingang van de heemtuin in het Matenpark is een opvallend tekstbord
geplaatst. Dit bord maakt onderdeel uit van een fietsroute door de wijk de Maten.
In navolging van andere wijken in Apeldoorn heeft CODA op dit moment De
Maten in de schijnwerpers staan met onder andere deze fietsroute. Het bord bij
de heemtuin is het eerste bord van de route en vertelt onder andere over de
relatie IVN en heemtuin. Via een speciale IVN QR-code (de letters QR zijn een
afkorting van Quick Response: snel antwoord) kan de belangstellende passant
met behulp van zijn iPhone meer te weten komen over het IVN: pr op straat.
Een IVN QR-code werd al eerder gebruikt in een NIVON-uitgave: het Maarten
van Rossumpad, Wandelen langs rivierdorpen en kastelen.
 

Foto: Harry Nijhoff

Risicovolle voorbereiding
Er zijn organisatoren van wandelingen,
die heel ver gaan met de voorbereidin-
gen. Harry Nijhoff die in het Beekber-
gerwoud een vreemde blaas in het
water zag stapte zo het water in om
hem vast te leggen. In zijn vertrouwde
studiegebied wist hij bij een voorwan-
deling met de beheerders een nest van
de kleine plevier vast te leggen en
onlangs kreeg hij de blauwborst in
beeld. De excursie in het Beekberger-
woud is op zondag 22 september 2013.

Foto: Yvonne Zwikker
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Agenda publieksactiviteiten
    zondag 15 september Jeugdactiviteit: Het boerenerf en de oogst voor

jeugd en ouders
    aanvang 14 uur

    zondag 22 september Wandeliing: Nieuwe kansen Beekbergerwoud     aanvang 14 uur
    dinsdag 24 september Film: De Nieuwe Wildernis     aanvang 20.15 uur
    zaterdag 5 oktober 
    zaterdag 6 oktober 

Uitgezette paddenstoelenroute wandeling op
eigen gelegenheid

    start tussen 11 en 15 uur

    vrijdag 11 september Wandeling: Naar de bron van de Orderbeek     aanvang 14 uur
    zaterdag 19 oktober Jeugdactiviteit: Landschapsonderhoud met

IVN-team Landschapsonderhoud
    aanvang10 uur

    zondag 3 november Wandeling: Vruchten van het bos     aanvang 14 uur
    zondag 17 november Wandeling: Herfstverschijnselen in de Zandhegge    aanvang 14 uur
    zaterdag  23 november Jeugdactiviteit: Uilen en sterren voor kinderen

en ouders
    aanvang 19 uur

    zaterdag 30 november Wandeling: Diersporen in park Berg en Bos     aanvang 14 uur

Landschapsonderhoud

     zaterdag 7 en 21 september      aanvang 9 uur
     zaterdag 19 oktober      aanvang 9 uur
     zaterdag 2 , 16 en 30 november      aanvang 9uur
     zaterdag 14 december      aanvang 9 uur

 

Activiteiten voor leden en donateurs

Donderdag 28 november, aanvang 19.30 uur, aanmelden
Lezing Huilende wolven op Nederlandse bodem door ecoloog Bram Houben

 

Voor nadere informatie van activiteiten: www.ivn-apeldoorn.nl  
 


