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Greet Bothe

Lente 2014
Heerlijk, nieuw leven!
Van het nieuwe leven getuigen Ulrik van der Laan en
Jacqueline Quist, die enthousiast zijn begonnen om hun
moestuin nieuw leven in te blazen. Zij doen het hele jaar
verslag in de rubriek Moestuin van de ontwikkelingen
hiervan. Op de voorkant van Groenvoer prijkt de eerste stap
naar de oogst over enkele maanden.
Ook nieuw is de natuurgidsencursus. De eerste module
Ecologie is ook opengesteld voor andere belangstellenden
en de module is met 20 deelnemers begonnen.
IVN houdt in 2014 het thema water op de agenda. Zo ook
IVN Apeldoorn die daarom een lezing over de onderwater-

wildernis houdt en in deze Groenvoer aandacht besteedt
aan het Salamandergat, waar 6 april IVN-natuurgidsen een
wandelexcursie houden.
Er wordt wat afgewandeld in Nederland. In de rubriek cul-
tuur en landschap gaan we dieper in op het ontstaan en de
geschiedenis van het wandelen. En ‘Op pad’ gaan we dit
keer met een natuurfotograaf. En wie is dat niet? Een ieder
kan zijn of haar Natuurmoment met foto en tekst delen met
andere IVN’ers. Lees de oproep!
Tot slot, om te lente te vieren, kun je je kennis van de
weidevogels, die wellicht wat eerder dan gebruikelijk in ons
land arriveren, testen door middel van een fotoquiz.
Veel plezier!
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Thema

Natuurpad Berg en Bos
Tjitske Wijngaard

Het vernieuwde park Berg en Bos, waarover in het vorige
nummer is geschreven, herbergt ook een door IVN onder-
houden natuurpad. In april gaat IVN hier een publiekswan-
deling houden en het leek daarom een goed moment om
eens nader te kijken naar dit natuurpad.
 
Waar en wat is het natuurpad Berg en Bos?
Vanaf de ingang is het een paar minuten lopen om bij het
begin van het natuurpad te komen. Daar staat aangegeven
hoe lang de route is: 5,8 km en hoe lang je er ongeveer
over doet om het pad te lopen: 90 minuten. Deze tijdsduur
is een aardige indicatie voor mensen die een rustig wan-
deltempo aanhouden, af en toe stilstaan bij de borden van
IVN die langs de route staan en zo nu en dan een kind
moeten laten plassen, op de schouders moeten nemen of
willen aanmanen tot doorlopen. Een gemiddelde wandelaar
zal er ongeveer een uur over doen en een gemiddelde
IVN’er…tja, een uur of drie?
Er staan langs de route zo’n vijftien borden van IVN die al
met al een schat aan informatie geven. Er komt van alles
aan bod: van korstmos tot vingerhoedskruid, van insecten
tot wilde zwijnen, van stormschade tot productiebos en nog
heel veel meer. De aanpak maakt indruk: de wandelaar
wordt niet bedolven onder informatie en komt toch een
heleboel te weten. Bovendien zijn er regelmatig interessan-
te weetjes of verrassende opmerkingen, zoals de eerste zin
op het bord over de zwijnen: ‘Wilde zwijnen zijn schone
dieren’. En als altijd weet IVN ook hier natuur en cultuur
goed te combineren. Een mooi voorbeeld is de legende
over de bosbessen: voor mij een nieuw verhaal: ‘De legen-
de wil dat het de duivel niet zinde dat God zo’n lekkere
gezonde bosbes had geschapen. Hij maakte daarom de
vossebes, die er erg op leek maar giftig was. Gelukkig zag
Maria dit gebeuren. Zij maakte gauw met haar nagel onder
in iedere bes een kruisje.

Nu waren de bessen niet meer giftig en de duivel keek mooi
op z’n neus’. En natuurlijk wordt dan ook het educatieve
waarnemingsaspect niet vergeten, want het verhaal wordt
gevolgd door: ‘Als je goed kijkt, kun je het kruisje op de
vossebes nog zien zitten.’
Toch gaan deze borden weg. Waarom? In een gesprekje
met Jan en Herma van der Velden, de huidige beheerders
van het natuurpad, wordt dat duidelijk.
 
Het pad is aan vernieuwing toe
Een jaar of drie geleden hebben Jan en Herma van der
Velden het beheer van het pad overgenomen van Ernst de
Vries die het vanaf 8 april 1995 onderhield. En dat onder-
houd deed hij met overgave. Regelmatig was hij te zien op
het pad. In zijn fietstas een emmertje sop om de borden
weer mooi schoon te poetsen. En elke zomer en winter de
vleugelmoeren eruit en de borden keren, want zoals in het
persbericht van 1995 staat: ‘Om zoveel mogelijk actuele
natuurinformatie aan het publiek te laten lezen, wisselt de
tekst ieder half jaar’. Dat is meteen een van de redenen
waarom de borden aan vernieuwing toe zijn: het is niet meer
van deze tijd dat een IVN’er, hoe gedreven ook, elk seizoen
borden gaat keren. De borden moeten dus niet meer sei-
zoensspecifiek zijn. Bovendien is onze maatschappij flit-
sender geworden en dat betekent dat de informatie korter
en compacter moet worden. Als mensen meer willen weten,
gaan ze het later wel op internet opzoeken. En dan zijn er
nog de huidige technische mogelijkheden voor dergelijke
borden. Vooral het feit dat men tegenwoordig heel gemak-
kelijk gebruik kan maken van foto’s in plaats van tekeningen
is belangrijk in dit verband. Bovendien kunnen er misschien
ook nog meer doe-dingen op de borden worden opgeno-
men. Vooral voor kinderen altijd een goede aanpak. En dan
is er nog het feit dat de logo’s van zowel Berg en Bos als
van IVN zijn veranderd.
Er word dus geïnvesteerd in nieuwe borden. De vraag rijst
dan natuurlijk ook meteen hoeveel het pad gebruikt wordt –
of gebruikt kan gaan worden.

  

Foto: Hans Hogenbirk
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Het natuurpad en het publiek
De eerste vraag blijkt moeilijk te beantwoorden. We komen
niet verder dan anekdotisch bewijs in de vorm van ‘ik was
er zondagmorgen en toen liepen er een paar mensen
achter mij…’ of ‘door de week kan het zomaar gebeuren
dat je niemand anders tegenkomt…’. Kortom, er wordt
zeker gebruik van het pad gemaakt maar de indruk is dat
het publiek niet voldoende op de hoogte is van het bestaan
ervan. We filosoferen over wat de aantrekkingskracht is van
zo’n pad. Het is een leuke afwisseling van het meer gecul-
tiveerde deel omdat het echt natuurlijk bos is. Het kan goed
gecombineerd worden met een kopje koffie of lunch in het
parkgedeelte. Het is misschien niet het meest spectaculai-
re stukje natuur in Nederland, maar het is een prima wan-
deling door een mooi stukje bos en de borden voegen net
dat stukje extra toe dat zo’n wandeling aantrekkelijker kan
maken. En dat de nieuwe borden dat nog beter gaan doen
dan de huidige, daarvan hebben Herma en Jan mij inmid-
dels wel overtuigd.
Het beheer van het natuurpad is door Jan en Herma inmid-
dels ingebracht in – en ondergebracht bij – het team Berg
en Bos (als onderdeel van de werkgroep publieksexcursies)
dat een tijdje geleden weer nieuw leven is ingeblazen. In
het najaar van 2013 heeft dit team het natuurpad al gebruikt
voor een boeiende paddenstoelenexcursie en nu is het pad
zelf dus het doel van een publieksexcursie op 27 april 2014.
Of de nieuwe borden er dan al zijn is nog even afwachten,
maar mocht dat niet lukken dan kan de excursie een gele-
genheid zijn om nog een laatste nostalgische blik op de
oude borden werpen. Ik had het lezen van de bessenlegen-
de niet willen missen en ik kan me zo voorstellen dat zoiets
op de nieuwe borden niet meer terug zal komen.

Natuurpad Berg en Bos
Foto: Nel Appelmelk

Cultuur en landschap

Van verplaatsen naar flaneren
Jolanda Denekamp

De uitspraak van de Griekse geneesheer Hippocrates:
´Wandelen is de beste medicijn´ is weer helemaal actueel.
Wandelcoaches gaan met je op pad na een burn-out,
wandelen jaagt de stress weg, en de kilo’s… Dat was
eeuwen geleden wel anders.
Eeuwen lang was wandelen noodzaak. Een manier om
voedsel te zoeken, om je te verplaatsen, om handel te
drijven zoals marskramers omdat ze zich geen ander ver-
voermiddel konden veroorloven, om familie te bezoeken,
naar de kerk te gaan, om te vluchten, ten strijde te trekken,
om als kruisvaarder naar het beloofde land te trekken; het
was gewoon de goedkoopste manier van vervoer. Literaire
mannen als Goethe wandelden en beschreven wat ze on-
derweg zagen – nu zijn er zelfs themapaden naar hen ge-
noemd.
In vroeger eeuwen kon je makkelijk verdwalen, tegenwoor-
dig kan dat amper meer door het woud aan markeringspa-
len en tekens op bomen en straatmeubilair, gps’en waarop
je routes kunt downloaden. Niemand wandelde vroeger
voor zijn lol: de natuur was gevaarlijk, onveilig, door moe-
rassen en ook door gespuis wachtend op een rijke passant.
Ook dat is flink veranderd, hoewel veel alleengaanden
liever meelopen met een gegidste IVN-wandeling dan al-
leen het bos in te gaan.
 

Potje vet
In het begin van de twintigste eeuw kreeg wandelen een
sociaal karakter: de welgestelden flaneerden door de straat
om gezien te worden of een praatje te maken. 1909 orga-
niseerde de KNBLO-NL de eerste wandelmarsen of wan-
delvierdaagsen. Wie zong tijdens zijn lagere(basis)school
niet avond na avond ‘ik heb een potje met vet…’ en werd
vol trots door zijn ouders binnengehaald met een bos dui-
zendschonen. In 1928 zetten de eerste wandelaars hun
stappen (dagmarsen van 30-40-50 km) op de Nijmeegse
Vierdaagse met als doel het befaamde kruisje. Anno 2014
is die prestatiedrang niet minder geworden.
De Wandelsportverenigingen uit de jaren dertig zijn inmid-
dels tanende, echter wandelen is weer onverwacht populair:
vriendinnen kletsen een dagje bij op een NS-route, gezin-
nen maken zich uit de voeten met bewegwijzerde knoop-
puntensystemen en georganiseerde wandeltochten zoals
de Bloesemtocht in de Betuwe trekken duizenden deelne-
mers. Vrienden spreken een Pieterpad-weekend af. Ook
de 19de eeuwse kerkpaden en huidige klompenpaden
nodigen uit voor een ommetje. Keuze genoeg.
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Eerste lange-afstandwandelpad in Drenthe
‘Op de zondag vóór de opening in mei 1975 vroeg Bert
Garthof, presentator van het VARA-programma Weer of
geen weer bijzondere aandacht voor ons pad, dat ‘als een
parelsnoer’ door Drenthe liep’, vertelt Nivonner Lau van
Schaik die samen met Ton Langebeek en Henk Bosch aan
de wieg stond van het ruim 110 kilometer lange Nivon-
Drenthepad.
Het Drenthepad was in 1975 het eerste lange-afstandwan-
delpad dat in Nederland het levenslicht zag – niet het be-
kende Pieterpad van Pieterburen naar de St. Pietersberg -
zoals zovelen denken. Beide paden zijn eigendom van het
Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en
Natuurvriendenwerk). De natuurvriendenorganisatie met
natuurvriendenhuizen, waar altijd een overnachtingsplek
wordt vrijgehouden voor wandelaars viert in 2014 haar
90-jarig bestaan.
 
In acht dagen rond
In acht dagen was de wandelaar rond, over onverharde
paden. De oud-Nivonbestuurder en fervent bergsporter
herinnert zich: ‘Er waren (en zijn) heel veel leuke dingen en
ontmoetingen.
 

Pelgrimage
Pelgrimage is al zo oud als de weg naar Rome. In de middeleeuwen ontstonden in Europa pelgrimstochten naar een
heiligdom of naar het graf van een heilige.
Iedereen kent nu vast wel iemand in zijn omgeving die tijdens een sabbatical op pad is gegaan? Bezinning op je leven
en in een paar maanden naar Santiago de Compostella wandelen, andere pelgrims treffen in de vele refuges onder-
weg naar Spanje. Saamhorigheid onderweg, kaarsje aansteken in de doelkerk en uitgerust en verlicht thuiskomen.
Wie Spanje of Italië een stap te ver vindt, begint gewoon op het Nederlandse deel van het Jacobs- of Pelgrimspad.

De veldverkenningen bijvoorbeeld, want je kunt niet zomaar
overal markering aanbrengen. Daar moet vooraf overleg
worden gepleegd met grond- en wegeigenaars en beheer-
ders. Zodra je vanuit het Nivon-natuurvriendenhuis het
Hunehuis het veld in gaat, kom je op terrein van Defensie.
En de boswachter daar is een adjudant. En mijn maatje
Fokke was dienstweigeraar en zat daarvoor in de gevan-
genis. Toch samen naar de kazerne. Aan de hand van de
kaart de route uitgelegd, samen in een jeep het veld in,
eindigend bij de boswachter van de eigenaar van het
Oostelijk deel van dit natuurgebied (een graaf), die de ter-
reinrechten heeft verhuurd aan Defensie en, nietsvermoe-
dend, daarbij ook zijn jachtrechten. Toen deze ‘Hoogedele’
dan ook met zijn buks zijn kerstbraadje wilde ophalen, werd
hij door een enthousiaste luitenant gearresteerd. Misver-
stand werd opgelost en de graaf mag nu in december op
vooraankondiging van de data een paar dagen van zijn
eigen wild genieten’, grinnikt Van Schaik.
 
Vervolg pagina 14
 

Foto: Jolanda Denekamp
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Natuur in de zorg

Natuur in de zorg
Tientallen keren per jaar bezoeken we met een powerpoint presentatie de zorgcentra. We laten dan mensen met een
beperking kennis maken met de natuur middels beelden en filmpjes over lente, zomer, herfst of winter. Daarnaast
hebben we presentaties over Berg en Bos, Het Loo, Beken en Sprengen of Vlinders.
Doel is onder meer herinneringen tot leven te brengen om vervolgens tot een (soms klein) gesprek te komen. Verrassend
is het te zien dat mensen, die normaal gesproken vrij gesloten zijn in hun kleine wereld, enthousiast gaan vertellen over
hun verleden. Bij het zien van ijspegels herinneren velen zich weer dat ze daar heerlijk aan hebben zitten sabbelen. Bij
het zien van krokusjes in het Oranjepark herinnert iedereen zich dat plaatje alsof ze er gisteren nog zijn geweest. Bij de
rode paddenstoel met witte stippen wordt er niet zelden gezongen van kabouter spillebeen. Ook het roodborstje zet wel
eens aan tot het zingen van Roodborstje tikt tegen het raam, tik, tik, tik!
Bij de presentatie over Beken en Sprengen gaan de watermolens weer leven en het ijsje van de firma Klomp herkent
iedereen wel. Bij de presentatie Berg en Bos zien we de gondels van Lumido en de tunnel der verliefden. Menigeen
herinnert zich dat met veel plezier en een licht rode kleur vanwege de eerste kus.
Er gaat vaak veel werk aan vooraf eer zo’n nieuwe presentatie klaar is en steeds komen er weer nieuwe beelden bij.
Korte filmpjes van het spinnen van een web, dansende koeien of kwakende kikkers verlevendigen deze presentaties.
Het resultaat is geweldig, ik bedoel dan niet de kwaliteit van het materiaal, alhoewel we over mooie apparatuur beschik-
ken, maar meer de voldoening je medemens met een beperking weer een dag met een sterretje te hebben gegeven.
Als dit je aanspreekt en wil je meedoen (presentaties en/of de technische begeleiding), geef je op bij Marie Thérèse Ter
Horst, Herma van der Velden of Jan van der Velden via natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl. De vraag vanuit de zorgcen-
tra is groter dan wij op dit moment aankunnen.

Foto: Jan van der Velden

Natuur om de hoek

Dalend in zuidoostelijke richting vanaf de 59 meter hoge
Bakenberg ligt aan de voet het Salamandergat: een natuur-
lijk ven. Een naam die al honderden jaren oud is. Het ven
dat gevoed wordt door kwel en regenwater is gelegen in
het bos Bruggelen ten zuiden van Ugchelen. Water in zo’n
droog en zanderig gebied heeft een grote aantrekkings-
kracht op dieren en herbergt een variatie aan planten.
 
Verrijkende kaalslag
Eind jaren negentig maakt de beherende organisatie
Staatsbosbeheer een smalle verbindingszone tussen de
Wapenberg (noordelijk heidegebied) en het Armenveld
(zuidelijk heidegebied) met in het midden het Salamander-
gat. Deze zone is bedoeld om het leefgebied van insecten,
reptielen en amfibieën te verbinden. Dit betekende dat alle

bomen verdwenen en de zon vrij spel kreeg. Hoe kaal het
er ook uit zag, de natuur neemt weer snel het heft in handen.
Een tweede ingreep volgde omstreeks 2010. De corridor
werd verbreed en verschraald. Als je niets aan het Sala-
mandergat doet verlandt dat, dus werd het ven gedeeltelijk
uitgebaggerd omstreeks 2001 en opnieuw in 2011. Al weer
een paar jaar is de rust weergekeerd en kan de natuur zich
herstellen en naar men verwacht verrijken.
 
Natuur rondom het ven
Tijdens de opleiding tot natuurgids heeft Cees van Vliet in
2009 dit ven als zijn studiegebied gekozen en de vegetatie
nauwkeurig in kaart gebracht. Afhankelijk van water, wind,
bodemgesteldheid en zon vestigen zich er vele soorten.     
                                                                   Vervolg pag.7

Salamandergat: het ven van de gouden klokken
Yvonne Zwikker
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Tips
-Wil je meer te weten komen over de wondere onderwaterwereld van de Veluwse wateren, je bent welkom op de IVN-
lezing op 20 maart om 19.30 uur in De Vijfster: Veluwse sprengen en beken: een blik onder water door Blikonderwa-
ter.
-Wil je het Salamandergat met eigen ogen zien en de legende horen, wandel mee op zondag 6 april om 14 uur met
de publieksexcursie vanaf Van Golsteinlaan hoek Hoenderloseweg in Ugchelen. De wandeling is getiteld Langs
Koppelsprengen en Salamandergat. Zie voor meer info www.ivn-apeldoorn.nl
-Wil je zelf op pad: de route kun je vinden in het boekje Natuur ontdekken. Negen wandelingen rondom Apeldoorn en 
Ugchelen: Het Leesten, Bakenburg, Salamandergat en de gouden klok (pag. 64-74).

Wat de dierenwereld betreft, noteerde hij ree, edelhert, das,
vos en wild zwijn als bezoekers. Eiersnoeren in het vroege
voorjaar duiden op de aanwezigheid van padden en kikker-
dril wijst op kikkers. Staatsbosbeheer geeft aan dat deze
soorten er nog steeds zijn evenals de kleine salamander,
de naamgever. In 2008 inventariseerde Marian Schut libel-
len en juffers in het ven. De zon geeft het salamandergat
nieuwe kansen, maar de recreatiedruk neemt ook toe nu
het ven meer zichtbaar is.
 
Ringslangen
Toen ik op en zonnige dag met een fotograaf van de
Apeldoornse Krant naar het Salamander ging trapte hij bijna
op een ringslag. Hij raakte volkomen in de ban van deze
zonaanbidder die zich goed liet bewonderen. Tijdens een
excursie nog geen twee jaar geleden bukte de natuurgids
Jochem Oostendorp zich om het publiek een kikker te laten
zien. Op het moment dat hij naar de kikker reikte had een
ringslag die kikker al te pakken. Dat allemaal voor de ogen
van het publiek: eten en gegeten worden. Ringslangen zijn
er nog steeds. Het houten bankje met een persoonlijke
inscriptie is een heerlijke waarnemingspost.
 
Legende
Een paar jaar geleden stond eind maart in de krant dat het
Salamandergat onderworpen zou worden aan een onder-
zoek naar de gouden klokken. De gouden klokken die
vluchtende monniken ooit in het ven achtergelaten hadden.
Ik was verbaasd en boos. Ze mochten het Salamandergat
niet overhoop halen, een legende is een legende. Na het
nog eens rustig over gelezen te hebben begreep ik dat ze
van plan waren op 1 april te gaan graven.

Salamandergat
Foto: Nel Appelmelk

Ingezonden

De weidevogels zijn (bijna) weer in het land. Hieronder de poten van zes bekende weidevogels. Doe de quiz met je
huisgenoten of met je (klein)(buur)kinderen. Van wie zijn deze poten?  Op pag. 12 vind je de snavels.

Weidevogelfotoquiz

   

                                          Antwoord op pag. 15
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Op pad met...

 
Zodra het in de winter wat gaat sneeu-
wen of vriezen word ik onrustig. Ik houd
de weerberichten goed in de gaten. ‘s
Avonds zet ik al mijn spullen klaar. En
ga dan in het halfdonker op pad. Zo
ook op woensdag 11 december 2013.
Ik hoop ook nog wat wild aan te treffen.
Niet zozeer voor de foto maar voor de
beleving. Helaas geen wild gezien.
Vanaf een uitkijkpunt zie ik door de mist
de zon opkomen over de Asselse hei.
Daar sta ik dan geheel alleen te genie-
ten van de stilte en de veranderende
weersomstandigheden. Ganzen vlie-
gen over. Een raaf laat zijn gekras
horen. Op de achtergrond de geluiden
van de voorbij rijdende treinen. Onder-
tussen neem ik vanaf mijn statief diver-
se beelden. Maar het genieten staat
voorop.
Daarna zoek ik de oude beukenbossen Foto: Nel Appelmelk

op bij Hoog Soeren. Het is luchtvochtig, er is geen wind en de temperatuur is - 2 graden: ideaal voor het vinden van
ijshaar. Ik ga op de grond liggen met mijn pittenzak onder mijn toestel en probeer het ijshaar er zo goed mogelijk op te
krijgen. Naast me ligt een andere fotograaf. Na ongeveer een half uur stellen we ons aan elkaar voor…
Hierna ga ik lichtelijk verkleumd weer naar huis. Maar dan volgt het toetje. Op de Hoog Buurlose weg zijn diverse zon-
neharpen te zien. Ook zijn de laatste blaadjes in de bomen door het strijklicht mooi.
Thuis zet ik snel de foto's op de computer om te zien wat het resultaat is geworden. Het blijkt dat ik – bovenop mijn
beleving - een fantastische morgen gehad heb qua resultaten.

Column

Als ik dit schrijf, is het nog geen half
januari. Maar de temperatuur lijkt wel
maart. En dat betekent, dat veel orga-
nismen zich in de luren laten leggen.
Bollen die uit gaan lopen, bomen die
hun knoppen laten zwellen. En ook
sommige insecten, die al te voorschijn
komen.
Toch kunnen die planten en dieren
letterlijk van een koude kermis thuis-
komen. Als planten maar ook dieren
hun beschermende omhulsel hebben
verlaten, kan een plotselinge vorstinval
flink huishouden. Maar ook het tegen-
overgestelde is mogelijk. Een flink
aantal jaren geleden hebben we ook
eens een hele zachte winter gehad.
Het gevolg was, dat flink veel insecten
de winter niet doorkwamen. De larven/
poppen raakten beschimmeld.
 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Gerard Koops

Voor sommige planten en dieren pakte
dat dus slecht uit. Positief voor mij was,
dat ook de wespen dat jaar erg onder
de vochtige winter geleden hadden: Er
volgde dus een zomer met weinig
wespen.
Normaal kan je bijna je horloge er op
gelijk zetten: de eerste bloembollen
boven de grond (ze zijn er al!); de
eerste zingende merel; de eerste fitis.
Afwijkend weer maakt het dus minder
normaal. Ook bij planten en dieren
kunnen gewoontes veranderen. In mijn
jeugd was bijvoorbeeld de kievit in de
winter vertrokken. Tegenwoordig kom
je ze de hele winter (bijvoorbeeld langs
de IJssel) tegen, zolang het niet streng
vriest.
Maar in maart zien we altijd weer het
eerste kievitsei.
 

Foto: pbase.com

een natuurfotograaf
Nel Appelmelk

8 Groenvoer



Natuurmoment

Op een heldere winterochtend het donkere bos uitstappen en een berijpt heideveld in de zon zien liggen. En me dan
even bukken en zien hoe de rijp extra reliëf en schoonheid heeft gegeven aan de mossen en korstmossen. Meer is die
dag niet nodig om me heel blij te maken.

Foto: Tjitske WijngaardFoto: Tjitske WIjngaard

Aandacht voor...

Natuurdag Apeldoorn

 

In het weekend van 27 en 28 september houden we de
Natuurdag Apeldoorn, een manifestatie die wordt georga-
niseerd door IVN, KNNV en Veldwerk Nederland in en bij
Het Woldhuis.
Via de Natuurdag Apeldoorn nodigen we burgers uit
Apeldoorn en omgeving uit om kennis te maken met de
natuur in de eigen omgeving. Natuurliefhebbers uit Apel-
doorn en omgeving kunnen meteen ook kennismaken met
de verenigingen IVN en KNNV en hun activiteiten met het
doel lid te worden en/of mee te doen.
Bovendien is deze manifestatie een mooi project om tot
meer samenwerking tussen IVN en KNNV te komen.
Tijdens deze dagen bieden we de bezoekers diverse
(korte) activiteiten zoals excursies in het landschap en
(natuur)cursussen. Tijdens een informatiemarkt kunnen
allerlei natuurorganisaties acte de présence geven. Er komt
een (foto)tentoonstelling, bezoekers kunnen op eigen ge-
legenheid een route lopen. Speciaal voor kinderen en hun
ouders komt er een natuurcircuit waar de kinderen allerlei
opdrachten kunnen doen.

Iedere IVN’er heeft regelmatig een natuurmoment. Graag ontvangen we van jullie een mini-verslagje van zo’n moment
(max. 50 woorden), liefst vergezeld van een foto. Dat wordt dan geplaatst in Groenvoer. 

En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten. Binnenkort start de promotie van dit evenement, maar je kunt het
alvast in je agenda zetten en anderen informeren.
 
Wil je nog meedoen?
We zoeken nog diverse medewerk(st)ers voor het voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten, zoals het regelen van
de informatiemarkt, de PR/promotie voor dit evenement, het opzetten van een (foto?)expositie, et cetera.
Er is vast iets van je gading bij.
Wil je meedoen, meld je dan aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl.
30 januari is er een informatieavond geweest voor de IVN leden die willen meedoen. Daar is de basis gelegd.
Dinsdag 25 maart om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst voor IVN medewerk(st)ers.
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Moestuin

Voorjaar
Ulrik van der Laan

Op de moestuin komt ieder jaar weer dezelfde vraag terug.
Wanneer kan ik beginnen met het zaaien? Op de verpak-
kingen van de zaadjes staan aanwijzingen en in boeken
over tuinieren nog meer praktische tips. Maar één factor is
bepalend. De temperatuur.
De zaden hebben allemaal hun eigen voorkeur om te gaan
ontkiemen. Bij het verschijnen van deze Groenvoer zijn bij
ons als eerste de spinaziezaadjes al gezaaid. Deze soort
kiemt namelijk al goed bij koude temperaturen. Daarna
volgen de tuinbonen, peul en zomerprei (maart). Twee
maanden later worden in het laatste stadium de warmte-
minnende zaden als tomaat, boon en courgette gezaaid
(mei). Het grootste deel wordt echter gezaaid in april:
wortel, rode biet, sla en diverse kolen.
Natuurlijk kan de natuur een handje geholpen worden. Veel
plantjes kunnen in een kas worden gekweekt of zelfs bin-
nenshuis worden gezaaid om later naar de tuin te verplan-
ten. Daarmee wordt al snel een maand tijd gewonnen. Ook
kunnen de plantjes op de tuin worden overdekt met een
tunnel van plastic. De plantjes worden daarmee beschermd
tegen de vaak koude wind en eventuele nachtvorst.
Het is namelijk lang wachten voordat de eerste groentes

geoogst kunnen worden. Bij ons duurt het zeker nog wel
tot eind april voordat de eerste verse groente gegeten kan
worden. Dit is net als in de natuur. De dieren in de natuur
moeten aan het eind van de winter lang wachten op het
eerste eetbare groene blad. De sterkste dieren overleven
het hier. Wij hebben gelukkig de groentes van afgelopen
jaar ingevroren en maken deze nu eerst op. Maar dat neemt
niet weg dat ik mij al weer verheug op ons eerste maaltje
verse raapsteel.
Het kiemen van zaadjes is een bijzonder proces. Dit kun je
zelf van dichtbij meemaken! Leg wat bonen in een schaal-
tje met water (al dan niet op een roostertje) en zorg dat deze
nat blijven. Zet dit in de vensterbank op een warme lichte
plek. Na enkele dagen tot 2 weken steekt er uit de boon
ineens een knobbeltje dat zich tot wortel ontwikkelt. Deze
wortel zal zich proberen vast te zetten (figuur 1).
Hierna richt de boon zich op en ontdoet zich van zijn vel
(figuur 2). De 2 helften van het boontje kleuren groen en
vormen de eerste kiemblaadjes. Uit het hart van de boon
vormt zich nu het eerste echte blad (figuur 3). Het wonder
van de natuur kan zo van dichtbij worden aanschouwd!
 

Figuur 1
Foto's: Ulrik van der Laan

Figuur 2
 

Figuur 3
 

Ingezonden

Lezing Veluwse sprengen en beken: een blik onder water

Zonder zelf een nat pak te halen nemen de natuurfotografen Arthur de Bruin en
Matthijs de Vos ons op donderdagavond 20 maart mee naar de voor de
meeste mensen onbekende onderwaterwereld van de Veluwse sprengen en
beken. Tijdens de lezing over stromend water op de hoge en droge Veluwe zijn
de waterecologie en onderwaterfotografie belangrijke peilers.
De zaal in De Vijfster aan de Texandrilaan 30, 7312 HR Apeldoorn is vanaf 19
uur geopend. De lezing begint om 19.30 uur. Toegang tot de lezing is €5 en
voor leden van IVN/KNNV Apeldoorn €3. Aanmelden via lezingen@ivn-apel-
doorn.nl of telefoon 055-5427357. Voor meer informatie: www-ivn-apeldoorn.nl.
 
Arthur de Bruin is projectleider vissenonderzoek bij Stichting RAVON (Reptielen
Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland) en Matthijs de Vos is specialist
 

Foto: Blikonderwater

aquatische ecologie bij Waterschap Rijn en IJssel. Samen vormen zij Blikonderwater (www.blikonderwater.nl). Naast
hun professionele ecologische betrokkenheid bij het waterleven is hun passie onderwaterfotografie. Snorkelend of duikend
leggen ze bij voorkeur met natuurlicht de onderwaterlandschappen en hun bewoners vast. De macrofotografie levert
daarbij een bijzondere aanvulling. Niet alleen dankzij de fotografie maar evenzeer door de filmbeelden krijgen we meer
inzicht in gedragingen en relaties van de levende organismen onder water.
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Dier in het vizier

Bijen op het (stadhuis)dak
Yvonne Zwikker

In de stadstuin op de tweede verdie-
ping van het Apeldoornse stadhuis
gaat professioneel imker Daan Ludwig
met bijenvolken aan de slag. De komst
van 50 tot 60.000 carnica-bijen is een
gevolg van een Tweede-Kamermotie
van PVV’er Dion Graus. Het doel van
de motie is om mee te werken aan
plaatsing van bijenkasten op over-
heidsgebouwen. De Carnica-bijen
worden omschreven als zachtaardige
bijen met een actieradius van onge-
veer drie kilometer. Dat deze bijen een
zachtaardig karakter hebben is be-
langrijk voor omwonenden, die vaak
een bijenkorf als een bedreiging erva-
ren.
Langzamerhand is duidelijk geworden
dat de stedelijke omgeving bijen meer
te bieden heeft. Er is in het stedelijk, in
tuinen, parken en plantsoenen meer
biodiversiteit als het om bloemen gaat.

Burgemeester John Berends
Imker Daan Ludwig                                             
Foto: F. Abbink

Burgemeester John Berends
Imker Daan Ludwig                                              
Foto: F. Abbink

In de stad is het ook twee graden war-
mer, hetgeen gunstig is voor de bij. In
de zomer kunnen de volken zich ver-
dubbelen. Imker Daan Ludwig ver-
wacht jaarlijks 50 tot 60 kilo honing te
oogsten, goed voor 200 potjes stad-
huishoning.
Daan Ludwig was vanaf zijn zevende
al in de ban van de bij en heeft van zijn
hobby zijn beroep gemaakt. Imkerij
BijDaan begon in eerste instantie als
bestuivingimkerij. In de afgelopen vijf
jaar ging zijn bijenstand van 30 naar
nu circa 450 bijenvolken die 20 weken
per jaar verhuurd worden. Sinds 2010
heeft Imkerij Bij Daan een eigen vesti-
ging aan de Prinsenweide 62 in Apel-
doorn met ruim 250 m2 aan imkerarti-
kelen.
 

Vorig jaar is in december wederom een aanvraag ingediend voor de vrijwilligersvergoeding waarvoor de gemeente dit
jaar nog een pot van € 36.303 beschikbaar had. IVN Apeldoorn heeft voor de volgende activiteiten een motivering op-
gesteld: Bijscholing gidsen (opstekers), Natuurgidsencursus, Natuurdag 2014, Lezingen, NME op scholen en Natuur in
de Zorg. Er is hiervoor een bedrag van € 4050 aangevraagd. Uiteraard zijn er meer verenigingen die aanspraak maken
op een stuk van de taart en blijkbaar is er ruim 4 maal zoveel aangevraagd als er beschikbaar was met als gevolg dat
wij een overmaking van € 925 op onze rekening tegemoet kunnen zien. Toch een mooi bedrag, waarmee we het begro-
tingstekort voor 2/3de deel kunnen dichten

Verenigingsnieuws

Vrijwilligersvergoeding 2013 toegekend
Daan Eerland
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Verenigingsnieuws

Natuurgidsencursus 2014-2015 gestart

Een nieuw jaar en een nieuw begin: op 8 januari is de
Natuurgidsencursus (NGC) van start gegaan. Niet voor de
eerste keer, wel in een nieuw pak. Met recht kan de Na-
tuurgidsencursus tot de goede tradities van IVN-Apeldoorn
gerekend worden. Hij heeft over de jaren een leger enthou-
siaste natuurgidsen opgeleverd en tot veel initiatieven in de
afdeling geleid. De gebruikelijke vorm van de twee jaar
durende cursus waarbij een klein team alle aspecten van
de cursus verzorgt, was echter niet meer vol te houden.
Reden om op zoek te gaan naar een andere aanpak: effi-
ciënter en flexibeler.
 
Hoe ziet het nieuwe pak er uit?
De Natuurgidsencursus 2014-2015 is opgebouwd uit on-
derdelen, die we modules noemen. Drie zijn speciaal voor
de Natuurgidsencursus gemaakt, de overige kunnen de
cursisten kiezen uit het aanbod publiekscursussen van IVN
Apeldoorn. Van de publiekscursussen moeten ze in elk
geval de twee groencursussen volgen, daarnaast kan men
kiezen uit de cursussen over bomen, sprengen en beken,
planten, vlinders, libellen. Niet alle stof die een natuurgids
moet beheersen komt daar aan de orde, evenmin doen de
publiekscursussen aan training van vaardigheden om te
gidsen. Daar zijn de drie NGC modules voor: i) de module
Ecologie, die gaat over samenhang in de natuur, over
netwerken, relaties en landschap, ii) de module Mens Mili-
eu en Maatschappij, over aspecten van duurzaamheid, en
iii) de module Vaardigheden, opdrachten en studiegebied.
Iedereen die een Natuurgidsencursus heeft gedaan weet
dat de opdrachten, zoals het studiegebied en het eindpro-
ject, centrale onderdelen van de cursus zijn waarin waar-
nemen, zelfwerkzaamheid en creativiteit gestimuleerd
worden.
 
 

Waarom is de aanpak efficiënter en flexibeler?
Gebruik maken van de publiekscursussen van IVN-Apel-
doorn betekent dat het reguliere pakket voor meer doelein-
den wordt ingezet, minder overlapping van bijeenkomsten
over hetzelfde onderwerp dus. Ook zijn zodoende meer
docenten bij de natuurgidsenopleiding betrokken wat een
grotere spreiding van verantwoordelijkheden betekent.
Voor de cursisten is het voordeel dat ze kunnen kiezen uit
een breder aanbod van onderwerpen, en dat ze de cursus
qua tijd aan hun eigen schema kunnen aanpassen.
 
Nog meer vernieuwing
Inmiddels gaat het proces van vernieuwing nog verder.
Toen de teller van het aantal cursisten bleef steken op tien,
en we voor het dilemma stonden om de cursus met een niet
kostendekkend aantal deelnemers te laten doorgaan of uit
te stellen, is besloten om de vernieuwing nog consequenter
door te voeren. Zoals de natuurgidsen in opleiding meedoen
aan de publiekscursussen, kan nu ook een breder publiek
(IVN-leden en andere geïnteresseerden) zich opgeven voor
de modules van de natuurgidsen. De module Ecologie die
loopt van januari tot april 2014 is daarom tegelijk de Cursus
Samenhang in de natuur geworden en met elf deelnemers,
plus de tien cursisten van de natuurgidsencursus zit hij
helemaal vol. Hetzelfde idee laten we los op de module
Mens, Milieu en Maatschappij die begin 2015 aan de beurt
is, terwijl onderdelen van de module Vaardigheden als
bijscholingscursus voor IVN gidsen wordt aangeboden. Dat
biedt meteen nieuwe kansen voor alle natuurgidsen in
Apeldoorn.
 
Zo gaan we 2014 in met een, ook landelijk gezien, experi-
ment. Het wordt een spannend jaar.
 

  

                                          Antwoord pag.15

Ingezonden

Weidevogelfotoquiz  

Hieronder de snavels van zes bekende weidevogels. Van wie zijn deze snavels?

12 Groenvoer



Verslag

IVN – Apeldoorn gaat internationaal
Verslag van een aangevraagde activiteit
Gerard Koops

 
 

Op 26 februari 2013 komt er een aanvraag binnen voor een
wandeling door een Duitse personeelsvereniging uit de
grensstreek. De aanvraag is voor een dag in september,
niet zozeer met een specifiek onderwerp, maar ‘genieten
van de Veluwe, met een verhaal’.
Er komt een mail-wisseling op gang met een aantal sug-
gesties. 17 maart is er een redelijk definitief voorstel: een
ochtendwandeling van Hoog Buurlo naar Kootwijk, lunch in
Kootwijk (door de personeelsvereniging te organiseren) en
een middagwandeling langs de Koppelsprengen, de Ha-
mermolen, het Salamandergat en via het Leesten naar de
kiosk.
 
De voorbereidingen gaan van start. Die ochtendwandeling
is redelijk onbekend gebied. Er moet een aantrekkelijke
route verzonnen worden. De Veluwe is bekend terrein voor
de IVN-natuurgidsen. Voor de middagwandeling konden
we putten uit de sprengenwandeling van de Groencursus.
Inmiddels zijn er gidsen benaderd: Adriaan Goeman, Ruud
Knol, Gerard Koops en bij de middagwandeling ook Willy
Lammers.
De datum wordt definitief 26 september. De lengte van de
ochtendwandeling en de middagwandeling wordt allebei
2,5 uur, zo’n 7,5 km. Maar er valt meer voor te bereiden.
We gaan op zoek naar Duitse woorden voor specifieke
zaken als ‘zandverstuiving’ en ‘sprengenbeek’ en ook
planten- en dierennamen.
 

In augustus houden we nog een keer een voorwandeling
van de ochtendwandeling van Hoog-Buurlo naar Kootwijk
en van het middagdeel. Het definitieve programma wordt
naar de Duitse personeelsvereniging gemaild. Met aanwij-
zingen (kaartjes Via Google Maps) voor de bus om de
mensen in Hoog-Buurlo af te zetten, waar we in Kootwijk
lunchen, waar de mensen voor het middagdeel de bus
verlaten en waar de bus de mensen na afloop weer oppikt.
 
De wandeling verloopt prima. De lunch is geslaagd. Ook
het middagdeel gaat goed. Door de andere opzet dan een
eenvoudige wandeling kostte het geheel wat meer organi-
satie. Maar het succes was ruim voldoende, ook de taal.
Dat blijkt uit het bedankje achteraf.
 
Ich darf Ihnen und Ihren Kollegen und der Kollegin noch
einmal ganz herzlich danken für den gut vorbereiteten Tag.
Es hat uns als Gruppe viel Freude bereitet und viele haben
bewusst ein mehr an Wissen mitgenommen, ohne das es
ermüdend oder langweilig war und die Sprache wahr bei
niemandem ein Problem.
Sollten wir wieder Bedarf haben, werde ich gerne auf Sie
und den IVN zurückkommen.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Dreyer
 

Foto: Willem Kuijpers
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Ingezonden

Groene schil bij Stadhoudersmolen
Yvonne Zwikker

Foto: Dorpsraad Wenum Wiesel Foto: Dorpsraad Wenum Wiesel

Het uitzicht op het kale bedrijventerrein aan de Stadhoudersmolen in Apeldoorn Noord met ’s nachts de lichtvervuiling
was voor veel omwonenden al jaren een bron van ergernis. Op aandringen van de bewoners van Wenum is er een begin
gemaakt met de aanleg van een groene schil van meer dan 650 bomen aangevuld met een onderbegroeiing van 725
stuks bosplantsoen tussen het bedrijventerrein en het landelijke buitengebied van Wenum.
De gemeente, Zorgboerderij de Wenum Hoeve, buurtbewoners en studenten van het opleidingscentrum Helicon hebben
gezamenlijk meegewerkt aan de realisering van dit initiatief. De gemeente heeft in samenspraak met de Werkgroep
Natuur & Landschap, onderdeel van de Dorpsraad Wenum Wiesel het beplantingsplan opgesteld. Behalve een dubbe-
le elzensingel zijn er ook enkele eiken en op verzoek van de imkervereniging een aantal lindes geplant. Tijdens een
ingelaste Boomplantdag op 21 november 2013 zijn gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken. Los van het feit dat
deze groene schil het ontsierende bedrijventerrein deels aan het zicht gaat onttrekken, betekent deze aanplant ook een
ecologische verrijking van het gebied.

Vervolg Cultuur en landschap

Het Drenthepad bestaat anno 2014 nog altijd, in het veld
met geel-rode markeringen aangegeven en ook als route-
gids in een geactualiseerd jasje. Naast deze Streekpaden,
ontstonden LAW’s, lange-afstandwandelpaden zoals het
Pieterpad die in plaats van een ronde, van a naar b lopen
en wit-rood zijn gemarkeerd in het veld.
Nederlanders hadden kortom niet meer genoeg aan een-
daagse tochten of rondjes van een paar uur, maar trokken
er op uit met rugzak, tent over deze Streekpaden en LAW’s.
Vrijwilligers controleren met enige regelmaat de route en
zorgen ervoor dat de wandelaars op het juiste pad blijven.
Het Nivon-Drenthepad is hiermee niet alleen de eerste LAW
in Nederland van na de oorlog, het is ook het begin van een
heel netwerk van beschreven en gemarkeerde wandelpa-
den.
‘Omdat de wandelsportorganisaties nogal wat tamtam be-
gonnen te maken omdat zij veronderstelden dat wij – Nivon
- in hun vijver visten en daarvoor ook nog eens subsidie
van overheden vergaarde, nodigde het toenmalige Minis-

terie van CRM hen, samen met een aantal culturele- en
onderdakverlenende organisaties uit om tot een samenwer-
kingsverband te komen. Dat werd de Stichting LAW, het
huidige Wandelnet’. Inmiddels is er een heel netwerk van
duizenden kilometers LAW’s, zoals het Nivon-Maarten van
Rossumpad rondom Apeldoorn en Streekpaden in Neder-
land verschenen onder deze koepel waarin ook het Nivon
participeert.
 
IVN werkt in Apeldoorn sinds kort samen met onder ande-
re Wandelnet. Zij realiseren drie gemarkeerde wandelrou-
tes vanuit centrum Apeldoorn naar het buitengebied. Dit
worden wandelingen in het kader van het project 'stad te
voet'. IVN Apeldoorn zorgt voor de (beperkte) informatie bij
de route. De eerste route gaat vanuit station de Maten, via
het Beekbergerwoud naar Klarenbeek. De tweede vanuit
station Apeldoorn naar Wenum-Wiesel en sluit daar aan op
bestaande LAW's. In Utrecht zijn er al dertien van dergelij-
ke routes gemaakt (zie wandelnet.nl).
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Libellencursus
 
De Libellencursus (IVN Apeldoorn
samen met KNNV Apeldoorn) bestaat
uit twee avondbijeenkomsten op 12 en
26 mei 2014 in IVN-lokaal De Vijfster
van 19.30 - 22 uur en twee excursies
op zaterdag 17 en 31 mei   in de om-
geving van Apeldoorn.
In woord en beeld krijgt u informatie
over de levenswijze en de leefomge-
ving van de twee hoofdgroepen: juffers
en echte libellen. U maakt kennis met
de soorten die in onze omgeving het
meest worden aangetroffen. Ook een
boeiende film en enkele doe-activitei-
ten staan op het programma.
Kosten: € 22,50 (inclusief cursusboek-
je, koffie en thee) te voldoen na onze
bevestigingsmail.
Informatie IVN Apeldoorn: Marian
Schut, tel. 055-356 05 88; opgave per
e-mail libellencursus@ivn-apeldoorn.
nl. Informatie over de locatie: www.ivn-
apeldoorn.nl.
 

Foto: Marianne Schut

Antwoorden weidevogelfotoquiz:
Poten:                        Snavels
1=grutto                     1=scholekster
2=kievit                      2=kievit 
3=kleine plevier         3=wulp
4=scholekster            4=kleiine plevier
5=tureluur                  5= grutto
6=wulp                       6=tureluur

 
Rondom De Nieuwe Molen of Hamer-
molen en de Koppelsprengen is het
nieuwste boekje geschreven door Wim
Kers (van de commissie Water van de
Dorpsraad te Ugchelen) dat voor €6,95
te koop ligt bij de Primera in Ugchelen.
Het is een goed verzorgd en informatief
boekje dat een overzicht geeft van de
geschiedenis en het laat de biotoop
van de sprengen aldaar zien.
 

Foto KNNV:  Hof van Orden

Lezing: klimaat in je voor- en
achtertuin
 
In het kader van het meerjarig KNNV--
project Haal meer natuur in je omge-
ving nodigt afdeling Apeldoorn geïnte-
resseerden donderdag 6 maart uit voor
een bijzondere lezing door dr. ing. H.
D.(Hein) van Bohemen over Klimaat in
je voor- en achtertuin. Van tuinen,
groene daken tot verticale tuinen.
De lezing vindt plaats in de Bronkerk,
Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugche-
len.en begint om 20 uur.
De kosten van de lezing zijn €2,50 te
betalen aan de zaal (leden van KNNV
en IVN gratis).
In verband met het aantal beschikbare
plaatsen is aanmelden via email: le-
denadministratie@apeldoorn.knnv.nl of
telefoon: 055-5412107 verplicht. Voor
meer informatie zie www5.knnv.nl/A-
peldoorn.
 

Ommetjes Zuiderpark

Parken veranderen. Ommetjes ook.
Dit keer hebben Ulrik van der Laan,
Jacqueline Quist en Kris Vanopstal
(team Ommetjes) de ommetjes van het
Zuiderpark aangepast en aangevuld
met een herfst-editie. De Ommetjes
van het Zuiderpark worden gespon-
sord door Wijkcentrum DokZuid dat de
ommetjes print en ter beschikking stelt
in bibliotheek DokZuid.
 

Foto: Hans Hogenbirk Weidevogels herkennen en spotten
IVN Apeldoorn verzorgt dit voorjaar in
samenwerking met KNNV Apeldoorn
een tweetal bijeenkomsten (thema--
avond op donderdag 15 mei, 19.30 -
22 uur en excursie op zaterdag 17 mei,
10 - 12 uur) over de weidevogels in
onze omgeving.
Baltsende kieviten en foeragerende
grutto's zijn sfeerbepalend voor de
avondbijeenkomst in IVN-lokaal De
Vijfster, Texandrilaan 30 in Apeldoorn.
Naast beeld en gedrag komen ook
onderwerpen als voedsel, trek, bedrei-
gingen en bescherming aan de orde.
Tijdens de excursie gaan we de vogels
spotten in de weidegebieden tussen
Apeldoorn en Klarenbeek.
 
Aanmelding en meer informatie via
www.ivn-apeldoorn.nl
of John van Heiningen, 055-5403426,
e-mail weidevogels@ivn-apeldoorn.nl
Kosten: € 12,50 inclusief vogelboekje
en koffie/thee op de avond.
 

Ledenvergadering
Donderdag 8 mei  wordt de ledenver-
gadering van IVN Apeldoorn gehou-
den in het IVN-lokaal De Vijfster,
Texandrilaan 30, Apeldoorn. Alle leden
zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
 

15Groenvoer

 



Agenda publieksactiviteiten ( www.ivn-apeldoorn.nl)
    zaterdag 1 maart     Landschapsonderhoud     aanvang 9 uur
    zondag 9 maart     Berg en Bos: Haps     aanvang 14 uur
    zaterdag 15 maart     Landschapsonderhoud     aanvang 9 uur
    donderdag 20 maart     Lezing: Veluwse sprengen en beken,

    blik onder water
    van 19.30 - 21. 30 uur

    zondag 6 april     Wandeling Ugchelen:
    Koppelsprengen en Salamandergat

    aanvang 14 uur

    woensdag 9 april     Start Groencursus     aanvang 19.45 aanmelden
    zondag 13 april     Jeugd: Klarenbeek - Het weer     aanmelden
    zondag 27 april     Berg en Bos: Natuurpad     aanvang 14 uur
    zaterdag 10 mei     Vogelzangontbijt     aanvang 6 uur aanmelden
    zondag 11 mei     Jeugd: Vogelsafari     aanvang 7 uur aanmelden
    donderdag 15 mei     Weidevogels herkennen en spotten     aanvang 19.30 aanmelden
    zondag 18 mei     Wandeling: nieuwe kansen     aanvang 14 uur
    zondag 25 mei     Fietstocht: Weidevogels     aanvang 9.30 uur

Groencursus - voorjaar 
Maak kennis met de natuur in en rond Apeldoorn.
Data cursusavonden: woensdag 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 juni van 19.45 tot 22.15 uur,
Data excursies: zaterdag 12 en 26 april, 10 en 24 mei, 7 juni van 10 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.
De kosten zijn €45 p.p., inclusief cursusmateriaal en koffie/thee tijdens de cursusavonden.
i Frits Hollander, 055-541 70 95 of groencursus@ivn-apeldoorn.nl


