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Voorwoord

Greet Bothe

IVN Apeldoorn is een veelzijdige club met mensen die al-
lemaal een bepaalde interesse hebben en daarover
schrijven.
Het thema van IVN is water en daar besteden we in
Groenvoer ook volop aandacht aan. Jolanda Denekamp
schrijft in het thema-artikel over een ander soort water dan
‘onze columnist’ Gerard Koops.
Via een interview met landschapsarchitecten wordt de
ontwikkeling van een vernieuwd Park Berg en Bos beschre-
ven.
Je kunt ook lezen wat zout doet met stadsbomen. We willen
bij gladheid veilig rijden en lopen, maar bomen en struiken
hebben het er moeilijk mee.
De Natuurgidsencursus heeft een nieuwe opzet gekregen.

Er wordt nu gewerkt met modules. Je leest er alles over in
dit nummer en op de website. De start is in januari 2014.
Marieke Sprey doet een oproep aan IVN-ers om samen een
scholenwerkgroep op te richten. Gedacht wordt aan een
(kleine) werkgroep die zich concentreert op organisatie,
coördinatie en aanbod richting onderwijs én buitenschoolse
opvang. Daarnaast zijn álle IVN’ers op oproepbasis welkom
om mee te doen met de activiteiten.
Voldoende artikelen dus die je interesse kunnen wekken
en misschien ertoe leiden, dat je ingaat op een oproep.
Tenslotte gaat het daarom: mensen (we kunnen niet jong
genoeg beginnen) betrekken bij natuur, milieu en landschap
in onze eigen leefomgeving.
Veel leesplezier.

Voorpagina: Natuurwerkdag Berg en Bos
Foto: Joop Bothe
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Thema

Blauwe bordjes in de natuur
Jolanda Denekamp

Al wandelend of gidsend ben je vast wel eens het blauwe
bordje ́ waterwingebied´ tegengekomen. Welke organisatie
zit daar eigenlijk achter en waarom worden die borden
geplaatst?
We gebruiken met z’n allen ontzettend veel water: gemid-
deld 121 liter kraanwater per dag. Voor het wassen van je
gezicht en handen, tandenpoetsen aan de wastafel gemid-
deld per dag 5 liter water, de wc doorspoelen kost gemiddeld
6 liter per keer.
Drinkwaterbedrijven winnen water uit de grond, uit rivieren,
rivieroevers of uit de duinen. Vitens, het drinkwaterbedrijf
in Gelderland en een van de grootste in Nederland, gebruikt
voornamelijk grondwater om drinkwater te maken. Water
dat ooit als neerslag op de aarde terechtgekomen is of is
meegevoerd door rivieren en uiteindelijk de grond is inge-
sijpeld. Eenmaal in de grond legt het water een lange reis
af naar de plaats waar het nu gewonnen wordt. De bodem
fungeert als filter, waardoor het water meestal al van een
goede kwaliteit is als het uit de grond wordt gehaald.
 
Waterwingebieden
De gebieden waar het water opgepompt wordt om er schoon
drinkwater van te maken, heten waterwin- en grondwater-
beschermingsgebieden; te herkennen aan de blauwe
bordjes langs het pad of de weg waar ‘waterwingebied’ of
‘grondwaterbeschermingsgebied’ op staat. Vaak zijn dit
natuurgebieden. De Nederlandse drinkwaterbedrijven be-
heren zo’n 21.000 hectare natuurgebied. Dat is ongeveer
0,5 procent van het totale oppervlak van Nederland.
Het grondwater dat Vitens gebruikt, zit op een diepte van
20 tot meer dan 200 meter in de grond. Het water kan niet
bederven: de bodem heeft een constante temperatuur van
ongeveer tien graden Celsius.

Het water bevat meestal geen bacteriën en virussen meer;
die zijn namelijk achtergebleven in ondiepere bodemlagen
en hebben zo diep bovendien geen voeding om te groeien.
Het water neemt stoffen op uit de bodem, zoals kalk, ijzer
en mangaan. Die stoffen worden eruit gehaald. De bodem
is overal in Nederland verschillend en daardoor verschilt
ook de samenstelling van het grondwater per winlocatie.
Vitens heeft ongeveer 110 waterwingebieden waar grond-
water wordt opgepompt om er drinkwater van te maken. De
gebieden liggen in of nabij natuurgebieden, in landbouw-
gebieden of middenin de stad. Soms zie je al wandelend
wel eens zo’n winput liggen. Vanuit de waterwingebieden
brengt Vitens het opgepompte water via leidingen onder de
grond naar een productiebedrijf om het te zuiveren.
De wingebieden van Vitens worden duurzaam en ecolo-
gisch beheerd. Waar mogelijk stimuleert het bedrijf dat er
gewandeld en gefietst kan worden in een wingebied. De
260 hectare grote Wezepsche Heide is het grootste eigen
waterwingebied van Vitens en heeft er zelfs een eigen
wandeling (app) uitgezet.

Strenge regels
Om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, gelden
allerlei extra strenge regels, opgesteld in de Provinciale
Milieuverordening (PMV). Zo wordt de lozing van afvalwa-
ter verboden of aan zware eisen onderworpen. In geval van
het vrijkomen van gevaarlijke stoffen wordt extra aandacht
besteed aan het voorkomen van het weglekken van die stof
in de grond. De eisen worden gesteld naar de kwetsbaar-
heid van het gebied. De zogenaamde eenjaarszone is het
gebied waar een lekkage van gevaarlijke stoffen binnen
één jaar door zou kunnen dringen tot de grondlaag waarin
de waterwinning plaatsvindt; aangegeven door die blauwe
borden met de tekst ‘waterwingebied’ en een telefoonnum-
mer voor de melding van bijvoorbeeld verdachte lozingen.
Zo kan het publiek helpen met het bewaken van het milieu.

Foto: Joop Bothe
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Verdroging
Minder aangenaam is dat de drinkwaterwinning van invloed
kan zijn op de grondwaterstand of verandering van de sa-
menstelling van het grondwater en in het geval van de
omgeving van Apeldoorn, ook op de beken en sprengen.
Zo neemt Vitens liters water uit het Apeldoorns Kanaal en
gaat dat via vennen bij de drinkwaterwinning Schalterberg
(bij de Woeste Hoeve) infiltreren. Hierdoor wordt de invloed
van de winning gehalveerd.
Agrariërs kunnen bij de verbouw van hun gewassen last
hebben van verdroging en ook de natuur kan dus effect
ondervinden van het onttrekken van grondwater. Vitens:
‘We zoeken altijd naar plekken waar grondwater ‘over’ is of
waar de waterwinning niet van invloed is op de grondwa-
terstand. Wanneer we zo’n plek niet vinden, gaan we ver-
laging van de grondwaterstand tegen door bijvoorbeeld het
vasthouden van water in sloten.’

Cultuur en landschap

Foto: Joop Bothe

Op 21 september 2013 is het park Berg en Bos feestelijk
heropend. Een gesprek met de herontwerpers van deze
bijzondere plek aan de rand van Apeldoorn is dan ook wel
op zijn plaats.  Het wordt een gesprek met twee gedreven
vrouwen die steeds weer laten merken hoe nauw ze zich
nog betrokken voelen bij hun bijzondere project ook al zijn
ze inmiddels - in ieder geval deels – al weer met andere
projecten bezig. Opvallend is hoe we in ons gesprek heen

en weer gaan tussen grote lijnen en details, tussen bijvoor-
beeld een brede stelling over het belang van een stadspark
en de toegankelijkheid ervan en de zorgelijke observatie
dat er gaatjes vallen in het asfalt op de plekken waar ijzer-
houdende steentjes in het teer gevat zitten. Ons gesprek
vindt plaats op het terras van het nieuwe restaurant en
natuurlijk lopen we daarna nog even langs een paar mooie
plekjes van het park.

Berg en Bos nieuwe stijl
Tjitske Wijngaard in gesprek met landschapsarchitecten
Linda Hooijer en Jolanda van Looij

         Provincie Gelderland, Waterwingebied Amersfoortseweg

Water-voetafdruk
In Nederland gebruikt een volwassen persoon ruim 120 liter water (voor drinken, tandenpoetsen, douchen, afwassen,
de wc doorspoelen). Indirect gebruikt elke Nederlander 3300 liter water per dag.
Een kopje koffie bestaat uit ongeveer 2 deciliter water. Om de koffie te maken is echter 140 liter water nodig. En dat
geldt voor heel veel producten. Zelfs voor producten waar geen water in zit, zoals een katoenen T-shirt, is water gebruikt:
bij de groei en het maken van het shirt (2700 liter!). Dit (indirecte) waterverbruik heet de 'water footprint', de water--
voetafdruk.
 
Een paar voorbeelden van de water-voetafdruk: voor een reep chocola (puur) is 2400 liter nodig, voor 100 gram
rundvlees 1550 liter, voor een kop koffie 140 liter en voor een boterham 40 liter.
Op deze water-voetafdruk heb je veel minder invloed dan op het directe verbruik. Je kunt de kraan dichtdraaien bij
het tanden poetsen of minder lang douchen. Maar je kunt niet minder water verbruiken voordat je een T-shirt aantrekt.
Nederland kan wel andere landen helpen minder water te verbruiken, bijvoorbeeld bij de productie van katoen.
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Foto: Joop Bothe

Hoe begon het?
‘Het was al langere tijd duidelijk dat het park was verwaar-
loosd. Onze opdracht was dan ook om Berg en Bos te
herstellen en daarnaast om een goede toegang tot Apen-
heul te maken. Allereerst keken we naar de historie om te
zien of we het terug konden brengen tot de oorsprong, maar
dat paste toch niet meer bij de functies die het park nu had
en moest hebben. Toen keken we naar wat er door de jaren
heen hetzelfde is gebleven en daarbij kwamen we uit op de
vijver en het pad daaromheen. De rondwandeling om de
vijver met de wisselende blik op verschillende elementen
zoals de stenen bank en de cascades was daarbij ons
uitgangspunt. De paden waren in de loop der jaren steeds
breder geworden dus die hebben we versmald en de vele
paaltjes en hekwerkjes hebben we verwijderd. Een van de
lastigste problemen was daarbij hoe we de taluds die er
waren op een goede, duurzame manier konden behouden.
Daar hadden we misschien niet zo hard over hoeven na te
denken als we meteen naar het verleden hadden gekeken
voor een oplossing. Want bij de aanleg zijn jeneverbesplag-
gen gebruikt om de grond te keren. Wij hebben dat nu met
graszoden gedaan… en je had de gezichten van de
bouwvakkers moeten zien toen ze begrepen dat ze de
graszoden op elkaar moesten stapelen’.
 

Hoe zit het met de elementen natuur en cultuur in het
park?
‘Wij hebben ons vooral bezig gehouden met het centrale
parkgedeelte. Het achterste deel met de ruigere natuur en
het natuurpad valt onder het beheer van Accres. Wat het
centrale gedeelte betreft hebben wij ons in ontwerp en
uitvoering onder andere sterk gericht op het behoud van
bomen. Zo zitten we hier naast een eik die behouden is
gebleven dankzij die insteek en de samenwerking met de
restauranteigenaar die resulteerde in een vlonder als terras
waardoor de wortels van de eik konden blijven groeien. Een
ander mooi voorbeeld van een dergelijke samenwerking is
te zien bij de Staart. Wij wilden twee grote thuja’s behouden
die in feite in de weg stonden voor de bouw van het Natuur-
huis. Wij vonden: je kunt toch niet voor de bouw van een
natuurhuis twee levensbomen weghalen. Dat is para-
doxaal. Gelukkig konden we hiervan de architect ook
overtuigen en niet alleen zijn de thuja’s gespaard gebleven
maar het dak is ter hoogte van de bomen zelfs aangepast
om ruimte te laten aan de bomen’.
 
Als je een jaar of vijf vooruitblikt – hoe moet het dan
gaan met Berg en Bos? Wat zou jullie blij maken?
Ze kijken mij - en elkaar - even aan, enigszins verbaasd:
 

Foto: Jolanda van Looij Foto: Jolanda van Looij
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Jeugd

De Vijfster en de natuur
Annika Braak en Simone Gunter 

‘Die vraag hebben we nog nooit gehad’, maar vervolgens
beginnen ze meteen enthousiast te praten. ‘Het moet
vooral doorgaan zoals het nu is en alleen maar meer zo
worden. Ik hoor van alle kanten dat mensen er gebruik van
maken, dat ze met een picknickmand naar de Speelwei zijn
gegaan en er de hele dag zijn gebleven, dat ze in hun
lunchpauze naar het park gaan en hun boterham daar al
wandelend opeten. En dat soort gebruik willen we ook nog
uitbreiden als het kan. Er moeten nog meer ingangen komen
en een fietspad om de speelwei nog beter te ontsluiten’.
‘Ja, als ontwerper heb je allerlei ideeën en dan visualiseer
je wat je wilt en er is weerstand onderweg en er zijn allerlei
belangen en dan probeer je te vertellen hoe het allemaal
 

kan worden en ja, als het dan zover is en je loopt op een
mooie zomerdag hier en alles is in bloei en er zit een jong
stelletje te zoenen op een bankje…dan is het alsof je door
je eigen tekening loopt’.
Samen lopen we dan nog even door die tekening en kijken
naar de vloeiende lijnen van water en groen, pad en zitvlon-
der en naar de kleine mosjes die zich op en in de graszoden
nestelen. Grote lijnen en kleine details.
In 1934, toen de vijver werd gegraven, had een enthousi-
aste journalist het over het begin van dit werkverschaffings-
project waarvan ‘niemand toen nog vermoedde tot welke
schoonheid het uit zou groeien’. Na jaren van verwaarlozing
is de schoonheid duidelijk terug.
 

Begin van dit jaar vond IVN Apeldoorn
onderdak in De Vijfster, een van de
ruim 90 vrije scholen in Nederland en
de enige in Apeldoorn. De scholen zijn
gebaseerd op het gedachtegoed van
de antroposoof Rudolf Steiner. Hoe vrij
is een Vrije School en wat heeft de
Vrijeschool met de natuur ? Aan het
woord directrice Annika Braak en Si-
mone Gunter, juf van klas 3 (groep 5).
De naam Vrijeschool roept wel eens
verkeerde gedachten op. Het betekent
niet dat kinderen aan kunnen romme-
len of zelf mogen bepalen wat ze willen
leren, maar het duidt erop dat elk kind
de vrijheid krijgt om op zijn eigen ma-
nier te leren. Wij ondersteunen en sti-
muleren de ontwikkeling van een vrije
persoonlijkheid. Net als op andere
scholen geven wij de vakken lezen,
taal en rekenen. Deze vakken worden
op de Vrijeschool gecombineerd met
kunstzinnige vakken, zoals schilderen,
boetseren en houtbewerking. Ook de
natuur betrekken we in onze lessen,
vervolgt Juf Simone. We onderhouden
met klas 3 en 4 de moestuin en we
geven heemkunde onderwijs (bijvoor-
beeld periodeonderwijs over bijen,
granen, wol, papier). Ook gebruiken wij
de natuur als ondersteuning in onze
lessen. Je kunt nergens beter dan in
het bos tussen de bomen, de hoogte
van de bomen ervaren en hiervan een
schatting maken. Wij werken graag in
wisselwerking met de natuur. Kinderen
leren niet alleen met hun hoofd maar
ook met hun handen en hun hart. Im-
mers, wanneer in de granenperiode
ontdekt wordt hoeveel graankorrels er
nodig zijn om één brood te bakken,
ontstaat als vanzelf een enorm respect
voor dat wat de natuur ons geeft.

In de kleuterklas hebben de kleuters
iedere week een bosdag. De kinderen
ervaren de natuur aan den lijve.
Nieuwsgierig en spelenderwijs ontdek-
ken en beleven de kleuters de natuur.
Ook hun prachtige natuurplein nodigt
hiertoe dagelijks uit.
De seizoenen en het daardoor natuur-
lijke ritme door het jaar zijn door het
vieren van verschillende jaarfeesten
als een rode draad door de school
terug te vinden. Waar de diverse fees-
ten in de lagere klassen nog heel intens
met de natuur verbonden zijn, wordt
het in de hogere klassen meer als
cultuurfeest gevierd.

Denk hierbij niet alleen aan de grotere
traditionele feesten zoals Pasen en
Pinksteren maar ook aan het Michaëls-
feest, het Sint Maartensfeest of het
Palmpasenfeest. Deze feesten wor-
den niet alleen met de kinderen gevierd
maar ook ouders en andere betrokke-
nen spelen hierin een belangrijke rol.
Het gemeenschapsgevoel vinden wij
belangrijk.
 
Meer weten:
www.vijfster.nl of
www.verenigingvanvrijescholen.nl
 

Foto: De Vijfster
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Natuur om de hoek

Zoutschade bij straatbomen in Apeldoorn
Anton Dekker (Boomspecialist, Dienst Beheer en Onderhoud gemeente Apeldoorn)

Gladheidbestrijding, zout strooien op wegen wordt als
vanzelfsprekend beschouwd, iedereen wil graag met de
winterdag zonder uitglijden van A naar B. Jaarlijks gaan er
vele tonnen zout de weg op die vervolgens in de berm of
in het riool terechtkomen. Een deel van het strooizout komt
in de berm terecht als spat- of smeltwater dat vervolgens
bij de boomwortels terechtkomt.
Langs de snelwegen (zoals de A50) zijn de effecten en de
schadebeelden van zout heel typerend, bijvoorbeeld het
voorkomen van het Engels gras (Armeria) langs de weg-
randen van de snelwegen en vaak door stuifzout bruin
gekleurde naalden van de grove dennen. In het stedelijk
gebied vertonen de bomen langs hoofdwegen door zout-
schade vaak bruine bladranden en twijgsterfte. Het zoutbe-
standdeel Natrium veroorzaakt stagnering van de opname
van voedingselementen in de bodem. Het zoutbestanddeel
chloride wordt door de hele boom getransporteerd en op-
geslagen in de takken, bladeren, knoppen waar vervolgens
necrose (afsterving) ontstaat. Door een continue zoutbe-
lasting kan de boom uiteindelijk doodgaan. Het eenmaal in
de boom opgeslagen chloride gaat er moeilijk uit, alleen via
bladval of snoei van takken verdwijnt een deel.
Het verschil in schadebeelden tussen droogte en zout is
moeilijk te onderscheiden. Beide schades hebben dezelfde
symptomen, in beide gevallen worden de bladranden bruin
of sterven af. Een vermoeden van zoutschade kan via een
bladanalyse worden bevestigd maar meestal verraadt de
standplaats al wel wat er aan de hand is. Eiken kunnen
redelijk goed tegen zout, linden daarentegen zijn erg ge-
voelig.

Zout is niet goedkoop en in kwakkelwinters wordt er veel
gestrooid, tot wel veertig keer. Daarom wordt al zo uitge-
kiend mogelijk gestrooid. De zouthoeveelheid per strooi-
beurt is sterk afhankelijk van het weertype en de strooime-
thode of type zout. Er wordt meestal natzout gebruikt, een
mix van zogenaamd droog vacuümzout en in water opge-
loste natriumchloride in de verhouding van 2:1. Per strooi-
beurt komt er zo’n 7 gram zout per m2 terecht op de ver-
harding. De winter 2008/2009 was extreem, er was maar
liefst 41 keer op alle routes met natzout gestrooid.
Afhankelijk of de boom in een constructie staat of langs de
rijbaan zonder kantopsluiting, kan per strooibeurt 120 gram
zout naar het wortelstelsel van de boom infiltreren. Met de
boom rekening houden is in de praktijk moeilijk. De groei-
plaatsen van de bomen langs doorgaande wegen krijgen
dan ook een flinke mep zout. Uit een onlangs gehouden
bladonderzoek bij een aantal bomen bleek dat de Honing-
boom voor de ingang van de Oranjerie een te hoog percen-
tage chloride bevatte. De boom had al zichtbare schade
aan het blad. De essen aan de Molenstraat hadden even-
eens een te hoog percentage chloride maar gelukkig nog
geen zichtbare schade. Groenblijvers kunnen er slecht
tegen, daar zijn de gevolgen direct zichtbaar. Het kunstwerk
aan de Deventerstraat, de groene golf van Taxus, heeft het
slecht door al het spatzout. De zoutschade aan bomen via
spatten of stuiven valt in de regel wel mee. Afhankelijk van
hoe nat het voorjaar verloopt, kan de schade door zout
meevallen. Zout in een losse bodem kan door flinke regen-
buien goed uitspoelen
 

Foto: Joop Bothe
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Column

Ander water
Gerard Koops

Een paar keer heb ik het al gehad over
ons grondwater. En dat we daar zuinig
op moeten zijn. Maar we hebben op de
Veluwe ook ander water. Water dat niet
in verbinding staat met het grondwater.
Dat zijn de vennen en flessen. Die
worden, net als de rest van de Veluwe,
gevuld door regenwater. Maar omdat
er een waterdichte laag onder zit, zakt
het water niet naar het grondwater. Die
waterdichte laag kan je beschouwen
als een bord, waar het water in blijft
staan. Wel kan, als er erg veel regen
valt, water over de rand stromen. En
als het lang niet regent, kan een ven
veel van zijn water kwijtraken.
Dan is het géén goede gedachte het
ven uit te graven, want dan kan de
waterdichte laag beschadigen. Een lek
ven loopt leeg; dat is moeilijk te her-
stellen. Dat is ooit gebeurd bij Klein
Zwitserland; reparatie was erg duur.
Op een aantal plekken op de Veluwe
komen we die vennen tegen. Bijvoor-
beeld tussen Beekbergen en Loenen
(Varkensven), langs de weg naar As-
selt, bij de Bakenberg (Salamanderga-
t) maar ook in Epe. De meeste zijn
maar klein; de Gerritsfles is daarop een
uitzondering.
We kennen ook het Uddelermeer en
het Bleekemeer. Dat lijken ook ven-
nen, maar zijn het niet. Dit zijn zoge-
naamde pingo-ruïnes. Die zijn ont-
staan in de laatste IJstijd uit een groot
brok ondergronds ‘dood ijs’.

Aan de onderkant werd dat aangevuld
door grondwater; de ijsbrok werd
daardoor steeds groter. Maar omdat ze
in contact staan met het grondwater,
zijn het dus geen vennen!
Water in een ven is, anders dan bij een
spreng of beek, stilstaand water. Daar
hoort dan weer een hele andere plan-
ten- en dierenwereld bij. Bijvoorbeeld
zonnedauw. In de omgeving van zo’n
ven zijn maar weinig voedingsstoffen.
Daarin voorziet de zonnedauw door

insecten te vangen. Ook zijn er diverse
libellen, die echt gebonden zijn aan
stilstaand water en dus bij vennen
voorkomen.
Maar ook diverse reptielen en amfi-
bieën. Zoals de ringslang. Bij het Sa-
lamandergat (achter de Bakenberg) is
die ringslang wel in het water aange-
troffen. Zelf heb ik ze daar niet gezien.
Deze foto heb ik dus echt elders ge-
maakt.

Voor jou getipt

Voor het eerst dit jaar is er een prijs uitgereikt voor ‘het beste Nederlandse
natuurboek’. De prijs is een initiatief van Wereld Natuur Fonds, Vroege Vogels
en de Volkskrant en het is de bedoeling dat elk jaar een breed scala aan na-
tuurboeken in aanmerking komt voor de prijs. Dat is ook te zien aan de lijst van
vijf genomineerden van dit jaar waarin leesboeken staan, maar ook een naslag-
werk als De Nederlandse Bijen van Theo Peeters.
De prijs is dit jaar gegaan naar een jeugdboek, Spinder, van Simon van der
Geest. In het juryrapport wordt de keus toegelicht met onder andere deze
woorden: ‘Op elke bladzijde krioelt het van de beestjes, in woord en beeld.
'Spinnen hebben nooit broers, wist je dat? Zodra de eerste uit zijn ei is gekropen,
begint hij meteen alle andere eitjes op te vreten.' … zelden zo’n spannend boek
gelezen waarin kennis over en liefde voor weinig populaire diersoorten zo mooi
werd beschreven.’
 

Het beste groene boek
 

Foto: Gerard Koops
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Aandacht voor ...

Nominatie IVN voor Apeldoorn Trofee
 
IVN Apeldoorn was één van de drie genomineerden voor
de Apeldoorn Trofee. Dit is een prijs voor vrijwilligersorga-
nisaties in Apeldoorn.
Tijdens de vrijwilligers‘night' op de bosweide in Park Berg
en Bos eind augustus, waar naast de bijna 30 IVN'ers nog
1770 andere Apeldoornse vrijwilligers aanwezig waren,
werd de prijs uitgereikt.
Er deden dit jaar 28 vrijwilligersorganisaties mee. De
Stichting Speelgoedbank Apeldoorn ‘De Schatkist’  won de
Trofee. Evenals Kunst in de Wijk – ook genomineerd -
ontving IVN Apeldoorn een mooie bos bloemen horende bij
de nominatie die symbolisch wordt doorgegeven aan alle
leden en donateurs die het IVN werk mogelijk maken.
 
Natuur in schijnwerpers
Reden voor de nominatie: ‘IVN Apeldoorn organiseert al
bijna zestig jaar excursies begeleid door daarvoor opgelei-

Ingezonden

Elke keer als ik in het Beekbergerwoud loop, bekijk ik het
verlaten hoornaarnest dat daar al jaren in een holte van een
dode wilg hangt. Een flatgebouw van meerdere etages
zeskantige broedcellen.
Onlangs vond ik er ook een bewoond hoornaarnest.
Eveneens in een boom, ditmaal een majestueuze es. On-
danks de stromende regen vlogen de hoornaars in en uit.
Vanaf een afstand viel de bruinrode kleur goed op. En de
grootte natuurlijk want deze papierwespen zijn behoorlijk
aan de maat.
In de zomermaanden zie je vooral werksters vliegen. In de
herfst zijn de angelloze mannelijke wespen en geslachts-
rijpe vrouwtjes vliegrijp. Wie toevallig ’s winters een hoor-
naar waarneemt, ziet een bevrucht vrouwtje, oftewel toe-
komstige koningin, dat nog niet in winterslaap is. Het hele
volk, op de koningin na, sterft namelijk na de eerste vorst.

Piramide
Een koningin bouwt haar nest graag in een boomholte. Ook
deze soort profiteert dus van de toename van staand dood
hout, natuurlijke boomholtes en oude loofbomen. Een ko-
lonie komt pas in de zomer, augustus, tot volle wasdom.
Dat heeft te maken met hun leefwijze. De larven worden
gevoed met insecten. Daarbij kan de hoornaar grote insec-
ten zoals libellen, rupsen en spinnen gemakkelijk aan. Ook
bijen worden gepakt om de nectar uit hun maag te zuigen.
Deze insecten zijn zelf vooral in de zomer actief of aanwe-
zig omdat hun voedsel dan tot volle wasdom is gekomen.
Hoornaars staan dus hoog in de voedselpiramide; reden
ook waarom zij in de jaren zeventig erg te lijden hadden
onder landbouwgif zoals DDT. Gelukkig gaat dat nu weer
beter.
Het Beekbergerwoud is een ideale plek voor de hoornaar,
want het ligt op zandgrond, de voorkeursstek van de
hoornaar, met voldoende oude bomen en boomholtes

en een keur aan lekkere libelles en juffers dankzij de natte
ruigtes en waterpartijen. Maar ’s winters is ook daar geen
sprake meer van een feestdis en zit er niets anders op om
te sterven als werkster en een vorstvrije plek te zoeken voor
de koningin en te wachten op betere tijden.
 
Bronnen: Wie het Duits machtig is, kan genieten van deze
uitgebreide site http://www.muenster.org/hornissenschutz/
inhalt.htm. Anders: www.gardensafari.net / www.wikipedia.
org / www.soortenbank.nl /www.biesbosch.nu / www.ne-
derlandsesoorten.nl

Foto: Harry Nijhof

De hoornaar - grootste wesp van Europa
Kris Vanopstal

de natuurgidsen, en ook diverse cursussen voor iedereen
met interesse in de natuur en in het beter leren kennen van
de eigen omgeving.
 IVN is een bijzonder actieve vrijwilligersorganisatie, die
haar sporen al heeft verdiend maar niet achterover leunt.
Vernieuwende initiatieven en het gedeeltelijk vullen van de
leemte die de sluiting van het Natuurhuis heeft achtergela-
ten, zorgt ervoor dat IVN aan de weg blijft timmeren. In deze
vluchtige tijden is aandacht voor de natuur voor veel
mensen wellicht van ondergeschikt belang.
 
De vrijwilligers van het IVN doen er alles aan om de natuur
een rol in ‘the spotlight’ te geven. Ook via de website
waarin in 2011/2012 ruim 20.000 keer ‘ommetjes’ zijn ge-
download. Samenwerkingsverbanden met andere (vrijwil-
ligers)organisaties, zoals de Bekenstichting en Natuurmo-
menten, zijn opgezet.’
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Ingezonden

Natuurgidsencursus 2014-15 in de maak
Ria Brouwers en Monic Breed
  
Al lange tijd verzorgt IVN Apeldoorn een twee jaar durende Natuurgidsencursus (NGC) met als doel mensen enthousiast
te maken voor natuur, milieu en landschap, hun kennis daarover te vergroten en hen voor te bereiden om hun inzichten
en deskundigheid over te brengen op anderen. De cursus heeft tot veel nieuwe initiatieven in de afdeling geleid.
 
Na de NGC 2010-2012 heeft de afdeling zich in 2012-3 bezonnen op de toekomst van de natuurgidsencursus, omdat
de gebruikelijke opzet van de cursus erg arbeidsintensief was voor een vrij klein cursusteam. Er is gezocht naar een
manier om de bestaande vormen van kennisoverdracht binnen de afdeling ook te gebruiken voor de opleiding van na-
tuurgidsen en om de verantwoordelijkheid voor die opleiding te spreiden over een groter aantal mensen.
 
Het resultaat is een modulaire cursus waarbij cursisten zelf een pakket samenstellen uit het aanbod publiekscursussen
van IVN Apeldoorn over kennis van de natuur, aan te vullen met onderdelen natuurkennis waarover momenteel geen
cursussen bestaan (zoals evolutie, kringlopen, mens en milieu en maatschappij) en met bijeenkomsten voor het leren
van educatieve vaardigheden. Voor dat laatste is vooral de praktijk van belang, waarvoor de werkgroepen en excursies
van IVN Apeldoorn goede mogelijkheden bieden en waar cursisten van de NGC stage kunnen lopen. In schema ziet het
er als volgt uit:

 

6 november heeft het NGC team een bijeenkomst gehouden met presentatie en gedachtewisseling voor en met alle
medewerkers en meedenkers over onder andere wat IVN-werkgroepen en ngc-cursisten elkaar de komende twee jaar
kunnen bieden.
 
16 november heeft het NGC voorbereidingsteam een aantal workshops bijgewoond bij het IVN-Cursushuis: ook een over
een nieuw te starten natuurgidsencursus inclusief cursistendossier en de nieuwe module Mens Milieu en Maatschappij.
 
20 november heeft het NGC team een informatie- en inschrijvingsbijeenkomst gehouden voor mensen die belangstelling
hebben de komende jaren een actieve rol te vervullen bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten van IVN
Apeldoorn om zo hun bijdrage te leveren weer anderen te betrekken bij natuur, milieu en landschap in de eigen (Apeldoorn,
Voorst en Epe) leefomgeving.
Half december 2013 kijken we of zich minimaal 16 mensen (liefst natuurlijk maximum 24) hebben opgegeven / betaald
om de cursus van start te kunnen laten gaan.

Natuurkennis

Verwerven door middel van:
2 NGC modules:
- Module Ecologie
- Module Mens Milieu Maatschappij

Groencursus najaar / voorjaar
Themacursussen - minimaal 2 te kiezen uit:
Bomen, Sprengen, Planten, Vlinders, Libellen,
Landschap
Lezingen bijwonen (facultatief
 

 Educatieve vaardigheden

Verwerven door middel van:
1 NGC module:
- Module Vaardigheden Project Studiegebied, met bij-
eenkomsten over theorie en praktijk
- Deelname aan IVN werkgroepen – stage
- Zelf gidsactiviteit uitvoeren
Eigen werkzaamheden
- studiegebied
- (eind)opdracht,
- presentaties,
- huiswerk / literatuurstudie
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Ingezonden

Twentse bunkers in het Beekbergerwoud
Nel Appelmelk

Door de sluiting van Twente als militai-
re vliegbasis waren de bunkers over-
bodig geworden.
De Zoogdiervereniging kwam met het
idee deze bunkers een nieuwe be-
stemming te geven namelijk als winter-
verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn
vier soorten vleermuizen die er gebruik
van kunnen maken: de grootoorvleer-
muis, de watervleermuis, de baard-
vleermuis en de franjestaart.
Het is prachtig dat Defensie dit gedaan
heeft. Het kan voor vleermuizen veel
betekenen want in de buurt van het
Beekbergerwoud zijn geen kelders of
grotten waar ze kunnen overwinteren.
 

De Moestuin

Eten wat de tuin verschaft 
Ulrik van der Laan  

Mij is gevraagd om voor het komend seizoen iets te vertel-
len over de moestuin. Sinds vier jaar hebben Jacqueline en
ik een moestuin op een volkstuincomplex in Apeldoorn Zuid.
Daarnaast hebben we ook de natuurgidsenopleiding ge-
daan (2010-2012) en ik vond het heel bijzonder dat ik het
geleerde van de natuurgidsenopleiding terug vind op de
tuin. Bijvoorbeeld over hoe de planten groeien, bevrucht
worden en vruchten vormen. Ook genieten we altijd van de
insecten en vogels die we er aantreffen. We zijn vaak
verwonderd van de onverwacht mooie natuur op het com-
plex. In de winter staat het tuinieren op een laag pitje. Toch
zijn er al voorbereidingen gaande voor het nieuwe seizoen,
en daar gaat dit eerste deel over.
 
Mest
Het seizoen loopt ten einde. De volkstuin heeft ons dit jaar
weer veel te eten opgeleverd. Maar voordat de eerste
groentes op de tuin oogstrijp zijn, is een goede voorberei-
ding nodig. De aarde waar de plantjes in groeien, moet van
de nodige voedingsstoffen worden voorzien. Wij verkeren
helaas niet in het stadium dat onze tuin zichzelf van alle
voedingsstoffen voorziet, en moeten daar zelf wel wat voor
doen. Voor een goede gezonde oogst is het dus nodig om
eerst te zorgen voor goede gezonde aarde.
 Om verarming van de grond tegen te gaan, is bemesting
nodig. Onze voorouders waren hier al lang van op de
hoogte. Kijk maar naar de enken waar de grond verrijkt werd
met plaggen en potstalmest. De potstalmest werd verkre-
gen door de schaapskuddes in de potstal te laten overnach-
ten. De bodem van de stal werd bedekt met heideplaggen
waar de schapen op poepten. Daaroverheen ging weer een
laag heideplaggen, totdat de schapen zowat tegen het
plafond werden gedrukt. Dan werd de potstal geleegd en
werd de mest over de enk verspreid en omgeploegd.

Jaarlijks groeiden de enken hierdoor een millimeter in
hoogte, wat neerkomt op 10 centimeter per 100 jaar!
Het gebruik van potstalmest is begin vorige eeuw vrijwel
verdwenen. Dit komt doordat de heide uitgeput werd door
de beplagging (met zandverstuiving tot gevolg) en het ge-
bruik van kunstmest veel goedkoper was. Toch spreekt het
principe van de potstal tot mijn verbeelding.
Tijdens een IVN-zomeravondwandeling in Loenen, maak-
ten we een rondleiding op de Modderkolk. Hier wordt het
brandrode runderras gehouden voor begrazing van de
graslanden van Natuurmonumenten. In de winter staan de
koeien in de potstal, waar de koeien op stro staan. Na de
winter staan de koeien bijna een meter hoger op een laag
van stro en uitwerpselen. Deze mest gaat dus nu bij mij in
de grond, waardoor ook onze volkstuin jaarlijks een milli-
meter hoger komt te liggen. En ik hoop van harte dat dit de
tien centimeter mag halen.
 

Foto: Nel Appelmelk

Foto: Ulrik van der Laan
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Verenigingsnieuws

Van de voorzitter
Hans Hogenbirk

IVN is een vereniging: de leden bepalen dus wat er gebeurt.
Daarom houden we twee maal per jaar een ledenoverleg.
(Kleine) werkgroepen bereiden activiteiten voor en voeren
ze uit en werken zelfstandig binnen de kaders van het
verenigingsbeleid. Het bestuur is daarbij een middel om
overzicht te krijgen en verbinding te leggen tussen de leden
en de verschillende activiteiten. Het bestuur vertegenwoor-
digt de vereniging naar buiten en initieert en bewaakt af-
spraken die zijn gemaakt.
Dat de activiteiten in werkgroepen worden gedaan heeft zo
zijn voordelen. Ten eerste is de binding tussen de werk-
groepleden veel hechter dan bij een grote groep. Je kent
elkaar beter en kunt ook even snel overleggen. In veel
gevallen werkt het sneller, makkelijker en leuker. Ten
tweede is de continuïteit groter. Immers, ook als er bijvoor-
beeld maar een beperkt bestuur is, gaan de werkgroepac-
tiviteiten gewoon door. Dat geldt uiteraard ook voor het
bestuur. Doordat we de taken goed kunnen verdelen is de
'werklast' beperkt en mocht er iemand uitvallen, dan is de
'schade beperkt'.
Maar er zijn ook wel nadelen: Het is soms lastig om als
nieuweling bij de werkgroep binnen te komen. Ook kan het
gebeuren dat de werkgroep teveel haar eigen koers gaat
varen en afdrijft van de rest van de vereniging. Daar moeten
werkgroep en bestuur dus goed op letten. Vandaar dat we
als bestuur maandelijks overleggen en jaarlijks met de
werkgroepen bepalen wat we het komend jaar gaan doen
en hoe we de activiteiten op elkaar afstemmen.
 
Voorheen was de coördinatorenvergadering (overleg tus-
sen de coördinatoren van de verschillende werkgroepen)
een belangrijk middel om tussen de werkgroepen af te
stemmen. Sinds enige tijd hebben we dit overleg verplaatst

naar het bestuur. Daartoe zijn de coördinatoren van de
grootste werkgroepen (excursies, cursussen, PR) opgeno-
men in het bestuursoverleg. Dat werkt snel en goed. Maar
er zijn nog wat werkgroepen die nog niet direct in het bestuur
zijn vertegenwoordigd, zoals VENEL, heemtuin en de
werkgroepen in oprichting voor lezingen en natuureducatie
op basisscholen. Daarom zijn we op zoek naar een extra
bestuurslid die als contact optreedt naar deze groepen. Dat
maakt de vertegenwoordiging in het bestuur compleet.
 
En als we het dan toch over vacatures hebben. We zoeken
nog steeds een secretaris (m/v). Nu neem ik als voorzitter
deze taak waar, maar dat past niet echt in ons streven om
de taken te verdelen en continuïteit te waarborgen. Het zou
dus fijn zijn als iemand zich daarvoor zou willen inzetten.
Denk niet direct 'dat is niets voor mij, want veel te veel werk'.
De tijdsinvestering is beperkt (maximaal circa 6 uur uitge-
smeerd over de dagen van de week en wat wisselend per
jaar) en de taken zijn overzichtelijk: bestuursvergaderingen
(maximaal 1x per maand) en ledenvergaderingen (2x per
jaar) agenderen en notuleren, telefoon en mail beantwoor-
den (is zeer beperkt), afdelingsarchief, zoekboek en cen-
trale agenda bijhouden. En natuurlijk kun je er nog van alles
bij doen, maar dat is afhankelijk van je eigen enthousiasme,
wensen en mogelijkheden. Als secretaris maak je kennis
met alle aspecten van de afdeling en draag je een steentje
bij aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Uiteraard
word je goed ingewerkt. Deze taak is overigens ook goed
als duo-taak op te pakken. Interesse? Meld je dan bij mij
aan.
En als we die vacature(s) hebben opgevuld is het bestuur
weer compleet en kunnen we zonder al te zware tijdbelas-
ting 2014 in.
 

Uitgelicht

 

Wat is er leuker dan je eigen energie
op te wekken. Met elkaar, in je eigen
buurt en ook nog eens duurzaam. Dat
is het idee achter deA, de duurzame
energiecoöperatie Apeldoorn. De eer-
ste plannen ontstonden in 2010 en
inmiddels speelt deA een belangrijke
rol bij tal van duurzame projecten en
krijgen ook al veel Apeldoorners duur-
zame energie geleverd.
 
deA van en voor leden
Op 6 juni 2012 is de duurzame ener-
giecoöperatie Apeldoorn (deA) opge-
richt. Er is bewust gekozen voor een
coöperatie omdat dit een organisatie-
vorm is waar de leden (de Apeldoor-
ners) het voor het zeggen hebben.
Inmiddels telt de coöperatie 301 leden,

Onze eigen Apeldoornse energiecoöperatie

die dus allemaal mede-eigenaar zijn
van deA. Als lid betaal je een jaarlijkse
contributie van €25 en neem je eenma-
lig minimaal één participatie (een soort
aandeel) af van €50. Iedereen, zowel
inwoners als bedrijven, kan lid worden
van deA.
 
Ook levering van stroom uit
Apeldoorn
deA staat voor ‘duurzame energie van
en voor Apeldoorn’. Het doel is dan ook
om veel duurzame energie op te wek-
ken en dat wordt op verschillende
manieren gedaan. Enkele voorbeel-
den zijn de zonnepanelenactie in het
voorjaar, Zon op school, Powerpapa
en Zon voor huur. In de projecten wordt
veel samengewerkt met andere lokale

partijen zoals installateurs, woningcor-
poraties en basisscholen. Sinds maart
levert deA ook groene energie uit
Apeldoorn. Hiervoor werken we samen
met Greenchoice en de prijs is heel
aantrekkelijk, die is namelijk goedko-
per dan de variabele prijs van Nuon.
Inmiddels zijn al veel Apeldoorners
overgestapt. Dat verloopt allemaal
goed en zonder gedoe.
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IVN en deA 
Onlangs hebben Hans Hogenbirk en Michael Boddeke van
deA gekeken of er raakvlakken zijn voor beide organisaties.
Dit heeft ertoe geleid dat deA tijdens de ledenvergadering
op 21 november een korte presentatie heeft gegeven en in
het voorjaar een workshop energiebesparing verzorgt,

 
speciaal voor de leden van IVN. Als u meer over deA wilt
weten, kunt u kijken op www.de-A.nl. Op de site kunt u zich
ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, lid worden of
overstappen.
 

deA in het kort
deA is een duurzame energiecoöperatie van en voor Apeldoorners. De eigen leden (Apeldoorners zoals u en ik)
hebben het er voor het zeggen, zij zijn eigenaar van de coöperatie. Het doel is om samen Apeldoorn duurzamer te
maken waarbij het geld dat wordt verdiend direct weer geïnvesteerd wordt in duurzame projecten in Apeldoorn. Bij
deA kunt u energie afnemen en zonnepanelen aanschaffen. U kunt natuurlijk ook lid worden of meedoen aan één van

Verslag

Natuurlijk naar buiten met kinderen; IVN en het onderwijs
Marieke Sprey

Foto: Marieke Sprey

‘Gaan we beestjes zoeken?’ Favoriet bij kinderen tijdens
een buitenactiviteit. Bodemdiertjes, waterdiertjes - een
beetje eng af en toe - maar in een loeppotje en een zoek-
kaart erbij om te determineren, ook fascinerend. ‘Wat is ie
mooi’ (de loopkever), ‘ik noem 'm Julian’ (de vuurwants) en
die prachtige hommel ‘Necci’ (nectar). Ver hoef je er niet
voor te gaan, ze zijn overal: in het plantsoentje, op het plein,
in de schooltuin, in het park.
Het zoeken en bekijken van beestjes was onderdeel van
een aantal Brede School Natuuractiviteiten die IVN Apel-
doorn dit jaar verzorgde. Binnen Brede Schoolactiviteiten
werken Wisselwerk (welzijnswerk) en basisscholen in een
bepaalde wijk samen om thematische activiteiten te orga-
niseren voor kinderen. Soms binnen schooltijd, soms buiten
schooltijd. De projecten worden in samenwerking met an-
dere instellingen ingevuld. In de wijken Zevenhuizen en
Sprenkelaar werd IVN Apeldoorn gevraagd ‘natuur’ voor
haar rekening te nemen. Dit jaar zijn een zestal van dit soort
buitenactiviteiten gerealiseerd waaronder in maart een
lentewandeling in het bos bij Hoog Buurlo inclusief een be-

zoek aan de schaapskudde (uiteindelijk meer een midwin-
terwandeling dankzij een ijzig koude oostenwind), diverse
natuurcircuits in het Mheenpark waar kriebelbeestjes, wa-
terbeestjes en vlinders aan bod kwamen en een boswan-
deling in het Woudhuis. Bij alle activiteiten waren kinderen
zelf actief bezig met ontdekking en beleving.
Voor IVN Apeldoorn betekende deze projecten een start
van samenwerking met het basisonderwijs. Er zijn dit afge-
lopen jaar contacten gelegd en waardevolle ervaringen
opgedaan. De Werkgroep Scholenwerk is echter nog
steeds in oprichting en zoekt behalve versterking ook naar
een vorm om optimaal te kunnen functioneren. Gedacht
wordt aan een (kleine) werkgroep die zich concentreert op
organisatie, coördinatie en aanbod richting onderwijs +
buitenschoolse opvang. De uitvoering van de activiteiten
kan door álle IVN'ers die tijd en zin hebben om deel te nemen
aan een activiteit met kinderen gedaan worden. Wat betreft
de aard van de activiteiten kan het bijvoorbeeld gaan om
een boswandeling, waterexcursie, vlinderactiviteit, bekijken
van natuur bij de school, een combinatie van een aantal 

thema’s, noem maar op. Dit ook afhan-
kelijk van de wensen en mogelijkheden
van de school en de leeftijd van de
kinderen. Ook cursussen voor ouders
en grootouders (cursus Scharrelkids)
komen wellicht in aanmerking om in
samenwerking met scholen te gaan
opzetten.
De afgelopen vier jaren heb ik veel tijd
besteed aan educatieve natuuractivi-
teiten met kinderen. Uren kan ik er over
vertellen, want ik vind het belangrijk
kinderen en natuur bij elkaar te bren-
gen en bovenal: ik heb er zo enorm
veel plezier in! Het was mijn drijfveer
om de gidsencursus te volgen en me
in te zetten voor de natuureducatie op
basisscholen. Werken met kinderen is
en blijft voor mij verrassend, verrijkend,
onvoorspelbaar, inspirerend en leer-
zaam. Kinderen zien veel, hebben een
open blik, zitten nog niet zo met ‘de
waan van de dag. Hun zicht is op een
lager niveau dan het gezichtsveld van
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grote mensen en dat zorgt voor leuke verrassingen. Omdat
kinderen eerlijk zijn en hun spanningsboog kort is, merk je
snel genoeg dat je verhaal, hoe interessant ook, te lang is...
dus laat ze lekker zelf aan de slag gaan en ontdekken;
nieuwsgierig zijn ze van nature en spontaan gebeuren er
de leukste dingen.
Regenwurmen worden gekoesterd en op een veilig plekje
weggezet. Door een loepje naar regendruppels kijken. En
wat te denken van: ‘Ik heb iets gevonden waar je van kan
leren’ (kleuter over mooie zwammen op een boomstam).
Het meisje dat consequent ‘pannenstoelen’ blijft zeggen,
de ‘feeënbankjes’ op de boomstammen. En niet te vergeten
de kikkers: kikkers zijn enorme ‘onruststokers’. Een kikker-
tje in beeld tijdens een buitenactiviteit? Daar ga je het niet
van winnen... al maak je het nog zo spannend. Er blijft maar

één ding over: je overgeven aan de kikker!
Natuurlijk is werken met kinderen ook vermoeiend en soms
veeleisend. Het zijn tenslotte net zulke mensen als wij: ieder
kind is anders, reageert anders en heeft behoefte aan
aandacht. Vind je daar je weg in dan krijg je zo veel terug!
 
Wie meldt zich? Voor de Werkgroep zoeken we meeden-
kers en regelaars die wel/ niet meedoen met activiteiten.
Voor de activiteiten die vanaf het voorjaar 2014 van start
gaan zal de werkgroep actief per activiteit gaan werven.
Een aantal IVN’ers staat al genoteerd om deel te nemen.
Geef je naam door als je enthousiast bent geworden, je
bent van harte welkom!
Opgave en informatie: Marieke Sprey, jwms@hetnet.nl of
telefoon 055-3121821

 

Ruïne Nijnebeek lijkt gered
 
Voorst - Gedeputeerden van Gelder-
land zijn bereid 2,5 miljoen euro uit te
trekken om verder verval van de ruïne
De Nijenbeek te voorkomen.
Van herbouw in de oude glorie is geen
sprake, maar de historisch waardevol-
le ruïne op een bijzondere locatie aan
de IJssel blijft op deze wijze behouden.
Het wachten is nog op de bekrachtiging
van dit besluit door de Provinciale
Staten.
Een begrotingsgat van vijf ton vraagt
ook nog om invulling. Barones van
Lynden, eigenares van het Landgoed
De Poll, waar de ruïne onderdeel van
uitmaakt, en rentmeester Pieter Witte
zijn verheugd over de gang van zaken.
Het streven is om de werkzaamheden
in 2014 aan te vangen en in 2015 af te
ronden.
De Nijenbeek is in de 13e eeuw als
verdedigingsburcht gebouwd en werd
tot 1873 bewoond. Door beschietingen
van de geallieerden op 12 april 1945
raakte de burcht danig beschadigd.
Bron: De Stentor 10-10-2011
 

Foto: Yvonne Zwikker

Meer groen in het Apeldoornse
winkelgebied
Aanvankelijk was valse christusdoorn
(Gleditsia triacanthos) met een bankje
eromheen voor de uitgang van de
Oranjerie aan de Hoofdstraat hoek
Beekstraat de enige boom in het Apel-
doornse wandelgebied. De valse
christusdoorn behoort tot de vlinder-
bloemenfamilie en heeft een ijle wui-
vende kroon, de samengestelde bla-
deren worden in de herfst helder geel.
Wanneer de boom eenmaal vruchten
geeft, kan hij ook herkend worden aan
de lange, bruine, smalle peulen. Het is
een boom die steeds vaker in het
stadsbeeld te zien is.
Deze boom in het winkelgebied heeft
gezelschap gekregen. Vlakbij de krui-
sing van de Hoofdstraat met de Kapel-
straat is een amberboom (Liquidambar
styraciflua) geplaatst, even verder
richting Caterplein een tweede amber-
boom. Het markante handvormige
blad met vijf of zeven spitse punten

Foto: Willem Kuijpers
Zuidbroek van bovenaf gezien

Volg je de ontwikkelingen in Park
Zuidbroek ook op de voet?
Het toekomstig parkgebied op de
grens van de woonwijken Zevenhuizen
en Zuidbroek is flink op de schop!
Overal zie je de bulldozers, graafma-
chines en kiepwagens af en aanrijden
en als je kennis hebt kunnen nemen
van een van de laatste, meer gedetail-
leerde tekeningen, dan zie je lang-
zaam de contouren ontstaan van de
brede watergang, smalle watergan-
gen, het wandel / fietspad in de lengte
as en enkele zijpaden die de woonwij-
ken via het parkgebied met elkaar
moeten gaan verbinden. Voor het
echter zover is moet er nog veel grond
worden verzet, duikers geplaatst en
waterlopen worden aangelegd.
 
Lees de ervaringen van Willem Kuij-
pers op www.ivn-apeldoorn.nl>na-
tuur>parken in de stad

kleurt in de herfst als een toorts. Voor
de bibliotheek aan de Vosselmanstraat
is een Ginkgo (Ginkgo biloba) aange-
plant. In de Nieuwstraat ter hoogte van
filmtheater Gigant zijn ook voorberei-
dingen getroffen voor groen in de
straat.
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Agenda publieksactiviteiten

   zondag 15 december    Wandeling: Hoe overleven dieren         
   de winter?   

   aanvang 14 uur

   zaterdag 12 januari 2014 
 

   Jeugd: Overwinteren in het bos    aanvang 14 uur, aanmelden

   vrijdag 17 januari 
 

   Wandeling Berg en Bos: Uilentocht    aanvang 20 uur

   zondag 26 januari    Wandeling: Loenermark, bos en heide 
   in een winters kleed

   aanvang 14 uur

   zondag 16 februari    Wandeling: Loenen Landgoed 
   Groenouwe

   aanvang 14 uur

 

   Landschapsonderhoud

   zaterdag 14 december 2013    aanvang  9 uur
   zaterdag 4 en 18 januari 2014    aanvang  9 uur
   zaterdag 1 en 15 februari 2014    aanvang  9 uur

 

  Ommetjes
   Wandel eens een ommetje. Op de website vind je 25 verschillende ommetjes in en om Apeldoorn, Epe en Voorst

  Cursussen
   Groencursus: Maak kennis met de natuur in en rond Apeldoorn.
   Cursusavonden 9 en 23 april, 7 en 21 mei en 4 juni 2014
   Excursies: 12 en 26 april, 10 en 24 mei en 7 juni 2014
 
   Libellencursus (samen met KNNV): De in onze omgeving vliegende juffers en echte libellen nader bekeken.
   Cursusavonden: 12 en 26 mei 2014
   Excursies: 17 en 31 mei 2014
 
   Natuurgidsencursus 2014 -2015
   De IVN-Natuurgidsencursus bestaat uit 6 modules. Meer informatie en opgave:
   www.ivn-apeldoorn.nl en natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl
 

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


