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Bloemenlint langs de akkers in Het Vossenbroek
Foto voorpagina: Monic Breed

Greet Bothe
 
Zomer 2014, een nieuwe Groenvoer met veel interessante artikelen.
Het thema artikel brengt je naar Het Vossenbroek. Het is een nat mooi natuurgebied met veel bijzondere planten, vlinders
en insecten. Een bezoek waard. En een mooi bruggetje naar het artikel Bloemen als symbool.
In het verslag op pagina 14 kun je lezen over nieuwe vormen van natuurbeleving zoals trailrunning, biowalking en na-
tuurfeesten.
 
Een bijzondere natuurbeleving hadden Ulrik, Thea, Sanne en Jacqueline op de Hoge Veluwe. Ze waren getuigen van
de natuurbrand op Eerste Paasdag 20 april. Je leest hierover op pagina 10.
Veel wandeltips dit keer (het is tenslotte een zomernummer) uit de IVN-gids Natuur ontdekken, negen wandelingen
rondom Apeldoorn. Of kom naar de zomeravondwandeling voor IVN-natuurgidsen op 31 juli. Of kom naar de informa-
tiebijeenkomst en/of de korte cursus schoolgidsen voor de natuureducatie op basisscholen.
Voor nog meer activiteiten zie de agenda en www.ivn-apeldoorn.nl.
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Thema

Het Vossenbroek
Over kievitsnesten, doodshoofden, het vierendelen van
een buurtschap, elzen en zilverreigers

Marjolein Koopmans

Bloemenlint langs de akkers in Het Vossenbroek. Foto: Monic Breed

Er was eens…
Een voorjaar, circa 1962. Mijnheer Pruim, de beheerder van
het Vossenbroek, liet ons kievitsnesten met eieren zien en
baltsende grutto’s. Een diepe indruk maakte dat op mij als
klein meisje.
Een aantal jaren later verschenen er ineens agressieve
borden met doodskoppen in Epe. Die ‘doodskoppenclub’
wilde alleen maar zo snel mogelijk die A50, want ‘de dor-
penweg was levensgevaarlijk’. De toenmalige KNNV-ers
hadden het gewaagd om te pleiten voor een ander tracé
voor die snelweg en dat zou maar vertraging geven. Het
pleidooi van de KNNV mocht niet baten. De snelweg kwam
er, zonder tracé-aanpassing. Het Vossenbroek werd
doormidden gehakt en Zuuk gevierendeeld.
Ook de oudere geschiedenis van het gebied is boeiend. De
familie Isendoorn van de Cannenburgh had er bezit. In 1895
was de familie v.d Felz eigenaar (een van die baronnen gaf
mij later natuurkundeles). Het natte gebied was moeilijk in
cultuur te brengen en het gebruik bleef kleinschalig. Er heeft
een molen gestaan en een dieselgemaal, maar gelukkig
bleef het centrale Elzenbroekbos nat en dus behouden. 
Beheer
Inmiddels wordt het Vossenbroek door het Geldersch
Landschap en Kasteelen beheerd als natuurgebied.
Waardevol is vooral het goed ontwikkelde elzenbroekbos.
Dit is op sommige plekken behoorlijk ondoordringbaar.
Verder is er nat grasland en schraal, nat terrein met plasjes.

Er zijn houtwallen, markeringsbomen (die gaven de vroe-
gere erfgrens aan), sloten, beeklopen en enkele akkers.
De bepalende factor voor het behoud van de natuurwaarde
van het gebied zijn de hoge grondwaterstanden. Er is veel
ijzerrijke kwel. Inmiddels (met name in 2009 en 2011) zijn
delen van het gebied (totaal 40 ha) afgegraven om het
grondwatergoed in de bovenste bodemlaag te krijgen en
tegelijkertijd de grond te verschralen. Het water wordt uit-
eindelijk via een gemaaltje op het Kanaal geloosd.
Belangrijk voor de natuurwaarden is ook dat de bodem een
mix is van (dek)zand, veen en enkgronden. Dit betekent
dus, naast de afwisseling van nat en droog, ook veel afwis-
seling in bodemsoorten, en door al die variatie ook veel
verschillen in begroeiingen en in grondgebruik.
Inventarisatie
In 2004 werd het Vossenbroek geïnventariseerd. De KNNV
meldde toen 298 verschillende soorten planten, 22 dagvlin-
dersoorten, 60 soorten blad- en levermossen, 183 padden-
stoelensoorten, tientallen vogelsoorten, amfibieën- en vis-
sensoorten en naast vele kleine zoogdieren ook een das-
senburcht, reeën en hoe kan het ook anders met zo’n naam:
vossen. Die reeën zijn er nog steeds. Ik zie ze af en toe
vanaf de snelweg rustig grazen. Een opmerkelijke conclusie
van het rapport uit 2004 is dat door de aanleg van de A50
vooral de populatie weidevogels sterk teruggelopen is. Wel
zaten er ransuilen, kerkuilen en steenuiltjes.
Net als bij de vogels bleken er in 2004 soorten verdwenen
te zijn door de aanleg van de A50. Van de Rode lijst soorten
uit 1972 was in 2004 alleen dubbelloof nog aanwezig. De
verdwenen soorten waren vooral de soorten die aan kwel
en hoge grondwaterstanden gebonden zijn. 
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Hun verdwijnen weerspiegelde dus de verdroging die de
A50-aanleg veroorzaakte.
 
Huidige ontwikkelingen
De gebiedsbeheerders zijn blij met de ontwikkeling die het
gebied tegenwoordig laat zien. De peilbuizen laten zien dat
het goed gaat met de grondwaterstanden. Daardoor, en
door het afgraven van delen van het gebied, komen er
steeds meer bijzondere plantensoorten. Vermeld worden
diverse bijzondere zegges (blauwe zegge, draadzegge,
geelgroene zegge, moeraskartelblad, vlottende bies hol-
pijp, waterviolier, naaldwaterbies.
Er komen bijzondere insecten als de moerassprinkhaan en
het boomblauwtje voor. Ook de heikikker springt er rond.
Een heel bijzondere recente vondst was het roze grond-
schijfje, een paddenstoeltje met minder dan 20 vindplaatsen
in Nederland. Verwacht wordt dat de elrits en beekprik de
beekjes in het gebied binnenkort zullen vinden.
Ook met de vogels gaat het goed. Kort na het afgraven
broedden in die nog kale stukken kleine plevieren. Zo’n
soort verdwijnt dan weer. Tegenwoordig zie ik er vaak grote
zilverreigers, vanaf de A50, op weg naar mijn werk. Maar
die soort is overal veel algemener geworden. Tijdens een
bezoek vorige week zagen we watersnippen (die broeden
er ook), grauwe ganzen, buizerds en hoorden we de
groene specht. Ook hoorden we de eerste tjiftjaf van 2014.
Er is nog steeds een grote variatie aan vogelsoorten;
soorten van bos, van bosranden, van nat grasland,van
water en net als vroeger veel weidevogels.Foto: Monic Breed

Natuurlijk is er wel beheer nodig om al dit moois te behouden.Het drasland wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel afge-
voerd.  Ook zijn er plannen om sloten om te leggen om nog beter van het schone kwelwater te kunnen profiteren. Het
gebied kan dus nóg mooier worden.
Met dank aan de harde werkers van toen en nu.

Cultuur en landschap

Bloemen als (nationaal) symbool: een bloemlezing
Jolanda Denekamp

Wie klaprozen ziet, denkt aan de Eerste Wereldoorlog, le-
lies associeer je met Frankrijk; kortom bepaalde bloemen
staan symbool voor bepaalde landen, gebeurtenissen. Een
bloemlezing.
 
Klaprozen
Klaprozen (poppies) vooral ook door het gedicht van Mc-
Crae, staan symbool voor de gevallen soldaten in de Eerste
Wereldoorlog. Wie wel eens in Ieper is geweest - dit jaar is
het 100 jaar geleden dat Eerste Wereldoorlog uitbrak - komt
bij herdenkingsmonumenten en begraafplaatsen de plastic
klaproosvariant overal tegen.
Een klaproos is een pioniersoort die groeit en bloeit als
andere planten en struiken in de buurt dood zijn, bijvoor-
beeld door het omwoelen van de grond en ‘vervuiling’. En
dat was wat er gebeurde in de Eerste Wereldoorlog: de
bodem rond de loopgraven was 'omgespit' en ‘besmet’ door
de gevechten en bombardementen. Foto: Nel Appelmelk

Bronnen:
- Het Vossenbroek KNNV Epe/Heerde, inventarisatie 2004 (zie www5.knnv.nl/epe-heerde)
- Beleef, Geldersch Landschap en Kasteelen, 2014
Tip: wandel eens het Loobrinker klompenpad vanaf Emst. Je komt dan door het Vossenbroek. Meer informatie:
www.klompenpaden.nl
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           Thistle Royal Badge of Scotland

                       Zegel van Japan

Tulpomanie
De tulp, voor buitenlandse toeristen hét symbool voor Nederland, komt oor-
spronkelijk uit Centraal-Azië en is genoemd naar de vorm van de bloem tülbend
(tulband). In de Ottomaanse tijd werden fonteinen, moskeeën en kunstvoorwer-
pen versierd met tulpen; Soliman de Grote (1494-1566) koos de bloem als zijn
embleem. In Turkije is de tulp nog altijd de nationale bloem.
De tulp op 17de eeuwse schilderijen van Hollandse meesters staat symbool
voor rijkdom. Wie zich de luxe veelkleurige exoot van ver kon veroorloven, moest
wel heel rijk zijn. En daar liet de Hollandse elite zich natuurlijk graag op voorstaan.
Er ontstond in de 17de eeuw zelfs een speculatieve handel in deze bloembollen,
windhandel naar later bleek (tulpomanie).
Chrysanthemumorde
Verder met bloemen als nationaal symbool: laatst was ik in het Sieboldhuis
(centrum voor Japanse kunst) in Leiden en daar ontdekte ik dat de in mijn ogen
typisch Nederlandse bloem, de chrysant, het nationale symbool is van Japan.
Het keizerlijke zegel is een gestileerde chrysant, en het land kent een ridderor-
de die naar de bloem genoemd is, de Chrysanthemumorde.
Schotse distel
De distel is de nationale bloem van Schotland. Waarom de distel? Volgens een
legende zouden Noren een nachtelijke invasie voorbereiden op een Schots
legerkampement. Een van de Noren zou de pech hebben gehad om op een
distel te trappen, waarna hij schreeuwde van de pijn en zo de Schotten alar-
meerde. Om welke soort distel het precies ging, is niet bekend. De van oorsprong
in Schotland voorkomende speerdistel, Cirsium vulgare zou volgens sommigen
het meest voor de hand liggend zijn.

                     Prei symbool Wales

                      Tulp als symbool

                Symbool  De Zonnebloem

              Franse lelie symbool Scouting

Franse lelie 
Een bekender nationaal symbool is wellicht de fleur-de-lys of Franse lelie, ge-
bruikt in de heraldiek, en vooral geassocieerd met Frankrijk. De lelie is een
symbool van de maagd Maria, van zuiverheid en maagdelijkheid. De associatie
van Franse koningen met een lelie dateert van de kroning van Clovis, de eerste
koning van de Franken (omstreeks 500). Tijdens deze kroning zou niet alleen
de Maagd Maria zijn verschenen die Clovis een lelie had gegeven, maar er zou
ook een vaatje olie uit de hemel zijn gevallen, waarmee Clovis uiteindelijk werd
gezalfd. De lelie werd dan ook gebruikt door koningen om aan te tonen dat ze
hun macht van God zelf gekregen hadden.
De fleur-de-lys is ook bekend bij Scouting. Ze komt terug op vlaggen van lan-
delijke en regionale scoutingverenigingen en ook in het internationale symbool
van scouting komt het teken terug. Over vereniging en bloemsymbolen gespro-
ken: ons eigen IVN heeft een waterlelie als symbool.
Prei
De narcis en prei zijn de nationale symbolen van Wales. In het Welsh is de
narcis bekend als Peter's Leek, prei. Ook in dit geval is het gebruik terug te
voeren op een legende: koning Cadwaladr van Gwynedd zou zijn soldaten
opdracht hebben gegeven zichzelf herkenbaar te maken tijdens een strijd tegen
de Saksen die werd gevoerd in een preiveld, door de groente op hun helmen te
plaatsen. De narcis wordt gedragen op Saint David's Day, 1 maart. Saint David's
Day is de herdenkingsdag van de dood van David, de patroonheilige van Wales.
Hij zou op die datum in 569 gestorven zijn.
De zonnebloem 
Botanicus Carl Linnaeus gaf de zonnebloem de naam Heli = zon en anthos =
bloem, omdat de bloem hem zo deed denken aan de zon. Zonnebloemen volgen,
als ze nog in de knop zitten, de beweging van de zon. Vandaar ook de Franse
naam ‘tournesol’.
Elke bloem straalt een unieke energie uit, heeft een oorspronkelijke vibratie.
Bloemen kun je gebruiken om je zelf of anderen te helpen in contact te komen
met die energie of vibratie.
De Zonnebloem is de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland - met meer
dan 43.000 vrijwilligers - die met recht de zonnebloem als symbool gebruikt. De
Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen wil
doen en (nieuwe) mensen wil ontmoeten en voor wie dat door ziekte, handicap
of ouderdom niet vanzelfsprekend is.
Er zijn uiteraard nog veel meer bloemen die symbool zijn van een natie of een
gebeurtenis, wellicht aanleiding voor een vervolgartikel.
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Natuurdag Apeldoorn

zaterdag 27 en zondag 28 september 
van 11 tot 16 uur 

 

Speel met de natuur 
 

Leer van de natuur 
 

Beleef de natuur 

 

In en om het Woldhuis 11, Apeldoorn 
 

(kinder)activiteiten, workshops, excursies, groene markt, 
wandelroutes, horeca 

 
Voor het uitgebreide programma en tijden: 

www.natuurdag-apeldoorn.nl 
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Heemtuin Matenpark in actie 
 
Officieel is Heemtuin Matenpark geopend van 
april tot oktober. Maar als vrijwilliger van IVN 
Apeldoorn heb je de kans op een eerder moment 
in de tuin aan het werk te gaan en ontdekkingen 
te doen. 
In februari en op 15 maart van dit jaar hield een 
groep vrijwilligers zich bezig met het verwijderen 
van bramenopslag uit het sleedoorntruweel. Doel 
hiervan was dat de sleedoorn zich weer beter kan 
ontwikkelen waardoor de sleedoornpage meer 
plek om eitjes te leggen krijgt. 
Dit jaar was naast de bloeiende sleedoorn, de 
slanke sleutelbloem volop aanwezig. 
In Heemtuin Matenpark zijn dit jaar twee excur- 
sies gepland met als thema orchideeën: woens- 
dag 4 juni 19.30 uur en zaterdag 21 juni 10 uur. 
Ben benieuwd of de natuur ook dan een maand 
‘voorloopt‘ op andere jaren. Je kunt natuurlijk ook 
het Ommetje Heemtuin Matenpark downloaden 
(www.ivn-apeldoorn.nl) en zelf de ontwikkeling 
van de heemtuin volgen. 
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Natuur om de hoek

De grondwatermeter in het Woudhuis
Tjitske Wijngaard

Op 13 april 2014 geeft de grondwatermeter in het Woudhuis
aan dat het grondwater zich op 86 cm diepte bevindt. Een
mooie diepte, die comfortabel in de groene zone van de
meter blijft en zelfs niet in de buurt komt van de oranje, laat
staan de rode, zone op de meterpaal. Verscheidene
langslopende wandelaars kijken dan ook met een zekere
tevredenheid naar die mooie hoge grondwaterstand op
deze zonnige zondag. Vlakbij staat een indrukwekkende
woudreus, een beuk, die er uitziet alsof hij volop geniet van
die overvloed aan grondwater. Ook het verhaaltje over het
gevaar van verdroging dat op de toelichting bij de meter
staat, wijst in die richting.
Toch is de werkelijkheid een beetje anders. Voor de beuk
zou het waarschijnlijk beter zijn als het peil wat lager lag.
Een Wagenings onderzoek uit 2004 meldt het volgende:
‘… Voor de meeste boomsoorten ligt de optimum diepte
echter lager, namelijk op ruim 1 meter beneden het maai-
veld. Dit betekent dat een verhoogde grondwaterstand
negatief kan uitwerken op de groei, omdat het doorwortel-
bare volume verkleind wordt c.q. de wortels in het water
komen te staan.’
Kortom, verdroging is niet goed, maar ‘vernatting’ ook niet.
Overigens leek de genoemde grote beuk hiervan geen
enkele last te ondervinden.
Als ik terugfiets van het Woudhuis en nog een ommetje door
de velden maak, zie ik mijn eerste oranjetipje van het jaar.
En natuurlijk rijst bij mij meteen de vraag hoe het zit met de
relatie ‘oranjetipje en grondwater’. En dan lijkt hier toch het
relatief hoge grondwater een onverdeeld positief element
te zijn. In de nattigheid gedijt de pinksterbloem goed en dat
is te zien: alom is het lila van deze waardplant voor het
oranjetipje te zien tussen het geel van de paardenbloemen.

De grondwatermeter in het Woudhuis is natuurlijk niet de
enige grondwatermeter in Apeldoorn. De gemeente meet
het grondwater regelmatig, zo staat in het Waterplan voor
2005-2015, en dat doet de gemeente al sinds 1958, maar
dat gebeurt via metingen die niet via een openbare meter
zoals die in het Woudhuis te zien zijn. Het verhaal in het
Waterplan is natuurlijk ook genuanceerder dan op het
Woudhuizer informatiebord. Het geeft bijvoorbeeld ook aan
dat er in sommige gebieden een te hoge grondwaterstand
is, maar zo’n genuanceerd verhaal zal iets te ingewikkeld
zijn geweest voor een educatief moment in het Woudhuis,
waar de meter alleen maar groen aangeeft voor hoge
grondwaterstanden.
Toch blijft het leuk om af en toe een blik te werpen op die
buis al is het alleen maar als aanleiding om te gaan mijme-
ren over zaken als beuken en oranjetipjes.

Tip: wandel eens de eerste wandeling Het Woudhuis: rabatten en kamerlandschap uit Natuur ontdekken. Negen
wandelingen rondom Apeldoorn. Je komt de watermeter dan vanzelf tegen.

Foto: Nel Appelmelk

Ingezonden

Natuurpad Berg en Bos
Harold Gerritsen

Al enige tijd geleden heb ik, als aanvulling op de Natuur-
gidsencursus 2014-2015, mijn agenda gevuld met - naast
alle 'verplichte' elementen voor deze cursus, toen bekende
'vrijwillige' activiteiten. Voor zondagmiddag 27 april 2014
stond een Natuurpad Berg en Bos excursie gepland. De
week voorafgaand had ik Jan van der Velden, die als orga-
nisator op de site van IVN Apeldoorn stond vermeld, al even
een korte mail gestuurd zodat hij wist dat ik als cursist graag
mee wilde lopen. Uiteraard was ik welkom, alweer een
warme ervaring binnen IVN Apeldoorn.
Het was nu zover. De zondag brak aan en helaas deze dag
begon met regen en ook buienradar gaf weinig hoop op
veel verbetering.
Ik was ruim op tijd en werd door de organisatoren Herma
& Jan van der Velden hartelijk ontvangen. Ook Cathrien
Oskamp en Fiona Grakist, die als gids zouden lopen, waren
aanwezig. Half uurtje wachten in de regen... wat kan een

beetje vallend water mensen afschrikken, want ik was de
enige die voor de wandeling was gekomen.
Om 14 uur zijn we gedrieën, Fiona, Cathrien en ik, gewoon
lekker gaan wandelen - heerlijk zoals het bos rook - en op
een beetje regen kun je toch kleden?
Ruim twee uur hebben we gewandeld en veel informatie
uitgewisseld. De Weymouthden en Hemlockspar, ik dacht
redelijk wat te weten maar deze bomen kende ik toch écht
niet! Kijken, ruiken, voelen... En na enige tijd werd het zo-
waar toch nog droog.
Al met al was het een heerlijke middag; wandelen, frisse
lucht opsnuiven en kennis opdoen/delen, dat is in elk geval
waar ík het voor doe.
Herma, Cathrien, Fiona en Jan: dank voor jullie inzet en
wellicht dat ik bij een volgende activiteit wat meer IVN'ers
of andere geïnteresseerden mag ontmoeten.
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Kortgeleden hadden we de pu-
blieksexcursie naar deze gebieden.
Dicht bij elkaar en toch heel verschil-
lend! Het Salamandergat bevat alleen
regenwater; bij de voorwandeling is dat
nog eens aangetoond door Gert-Jan
Blankena met zijn ‘geleidingsmeter’.
En waar dat water vandaan komt, be-
paalt wat voor planten en dieren daar
kunnen leven. Diverse amfibieën en
reptielen (ringslang!). Maar ook allerlei
libellen en andere, aan stilstaand water
gebonden, insecten. De larven daar-
van leven dan vaak in het water, de
volwassen dieren er boven.
Een heel ander gebied treffen we bij
de Koppelsprengen. Ook daar water,
maar nu is het echt grondwater. Dat er
vaak jaren over gedaan heeft om, na
als regen in de bodem gezakt te zijn,
ondergronds stromend bij de sprengen

Column

Zomer in Salamandergat en Koppelsprengen
Gerard Koops

weer aan de oppervlakte te komen. Bij
de ondergrondse tocht heeft het water-
een aantal stoffen opgelost, waardoor
de samenstelling is veranderd. En ook
hier kunnen we zien dat het planten-
en dierenleven zich aanpast aan de
milieuomstandigheden. Goudveil en
dubbelloof zijn hier kenmerkende
planten. En ook hier aangepaste dier-
soorten: specifieke kokerjuffers, steen-
vlieg larven en vlokreeften en bovenal
de beekprik. Dit visje komt in Neder-
land bijna nergens voor dan in de
sprengen en beken op de Oost-Velu-
we. Van de vier excursie die er die
zondag waren, heeft er één een beek-
prik in de spreng zien zwemmen. Maar
alle vier de excursies hebben de beek-
prik kunnen bewonderen bij de post,
die langs de spreng bemand was. Ui-
teraard is die beekprik na de excursie 

weer gauw in vrijheid gesteld.
Het grootste verschil tussen Salaman-
dergat en Koppelsprengen is echter de
temperatuur. De sprengen hebben
eenconstante temperatuur van 10
graden; ook als het vriest, vriezen de
sprengen niet dicht. Een ven kan wel
degelijk dichtvriezen. En nu gaan we
op de zomer af. Het water in zo’n ven
kan wel 25 graden worden. Het spren-
genwater blijft in de zomer op 10 gra-
den steken. Ook die temperatuurver-
schillen bepalen voor een belangrijk
deel, wat voor planten en dieren in ven
of spreng kunnen leven.

 Tip: wandel eens wandeling nummer
8 Ugchelen: Koppelsprengen en Sala-
mandergat uit Natuur ontdekken.
Negen wandelingen rondom Apeldoorn

Pinksterwandeling: is de route in vlammen opgegaan?
Ulrik van der Laan

Ingezonden

Foto: Jacqueline QuistFoto: Jacqueline Quist

Zondag 20 april hebben Thea, Sanne, Jacqueline en Ulrik op de Hoge Veluwe de route van de pinksterwandeling à circa
15 kilometer verkend. Het thema van de wandeling is: dwalen over paden en wissels.
’s Ochtends worden we bij de ingang Hoenderloo even tegengehouden om ruimte te maken voor een aanstormende
brandweerauto. Er is sprake van een brandje ergens op de hei. Tijdens het wandelen ruiken we na verloop van tijd soms
brandlucht. Blijkbaar is de brand nog niet onder controle. We zien aan onze linkerkant ineens donkere wolken overdrijven.
Er staat een harde wind en de rook neemt zichtbaar toe. Vanaf een heuvel krijgen we pas echt zicht op de brand, die op
de geplande route blijkt te liggen. Vol ontzag kijken we naar de brand die alsmaar groter wordt. We beseffen dat, mét
het bos, ook vele dieren verloren gaan. Even later komt er een boswachter van het park aangereden, die ons richting
Schaarsbergen stuurt. Na honderd meter komt er een dienstwagen aangereden, we mogen achterop springen en we
krijgen een lift naar de uitgang.
Aangekomen bij de ingang Schaarsbergen, blijkt dat we niet meer bij onze auto in het park kunnen komen. De mede-
werkster achter de balie blijkt ook uit Apeldoorn te komen. Na afloop van haar dienst kunnen we met haar meerijden.
Het blijkt dat ze donateur van IVN Apeldoorn is. Bij deze bedanken we Hetty de Jong nogmaals voor de lift!
Het blijft nog even een verrassing hoe de route van de pinksterwandeling uitpakt. De route wordt vast anders dan we
hadden verwacht.
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Natuurmoment

Natuurmoment: Daar doe ik het voor…
Jolanda Denekamp

Een smal bospaadje in dat ik nog niet ken, even later ren
ik slingerend tussen halfhoog struikgewas door, een heu-
veltje op, onder een omgevallen boom door om uit te komen
aan de rand van het Wekeromse Zand. De oranjeblauwe
lucht boven het stuifzand is schitterend. De zon komt net
op. Ik neem een slok uit het waterslangetje van de camelbag
die op mijn rug hangt en geniet. Kort, want ik wil nog een
paar uur hollen. Ik zet weer aan en ren verder over het
paadje tussen de hei door. Inmiddels ben ik hier al zo vaak
geweest dat ik precies de plekken weet waar ik extra moet
opletten. Niet alleen op boomwortels, dat moet tijdens de
hele tocht wel (op asfalt rennen is egaler, maar geeft voor
mij veel minder beleving), maar vooral op wild. Ik hol verder

en sla het pad links in, op naar de wildobservatiepost,
verscholen tussen de bomen, gelegen op een heuveltje.
Altijd als ik rondom het Wekeromse Zand ren, ga ik hier
even kijken… eens gezien… opnieuw te zien, denk ik.
Een krakend takje, ik speur: een merel hipt weg. Ook mooi,
maar ik zoek wat anders. Tussen de houten planken door
kijk ik even later richting de zoelplaats. Uit het zicht en uit
de wind sta ik in de observatiepost en wordt mijn blik ge-
vangen door een zonnende moedermoeflon met haar kalf
bij het plasje. Ze kijken mijn richting uit, liggend in een
bundel zonnestralen die tussen de bomen doorschijnt.
Minuten lang blijf ik doodstil staan, genietend van de aan-
blik. Ze zijn er weer, mijn moeflons. Daar doe ik het voor!

Aandacht voor .....

Opening Park Zuidbroek op 5 juli 2014

Foto: Willem Kuijpers

5 juli vindt de opening van Park Zuidbroek plaats. IVN en KNNV samen met de Werkgroep Zuidbroek Natuurlijk presen-
teren zich om mensen te informeren over de natuurwaarden die in het parkgebied op unieke wijze behouden zijn. Ook
de gemeente en wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek en zo’n 10 verenigingen leveren een bijdrage.
Het is het idee dat IVN-natuurgidsen korte excursies aan de hand van een nieuw ontworpen ommetje begeleiden.
Eind augustus in 2012 ontvangt Willem Kuijpers een eerste mailtje van Jan Bulthuis (lid IVN-Apeldoorn) over een onder
zijn initiatief op te richten Werkgroep Zuidbroek Natuurlijk. Hij zoekt samen met vertegenwoordigers van lokale natuur-
organisaties naar de mogelijkheid om met de gemeente als ‘denktank’ mee te mogen praten en ideeën te mogen venti-
leren om onder andere de veldleeuwerik hier weer uitbundig te mogen te mogen horen zingen!
Kort daarna komt alles in een stroomversnelling want de gemeente is voornemens om tegen de tijdgeest in Park Zuidbroek
te willen realiseren. De gemeente start een Klankbordgroep om ook de stem van de bewoners van de wijken mee te
willen nemen en die te wegen tegen de middelen en de mogelijkheden. We zijn nu nog geen twee jaar verder en het
voormalige natweidegebied heeft een complete metamorfose ondergaan. Het resultaat is verbluffend!
Bij de realisatie van het parkgebied moet de opdracht aan landbouwkundig architect Linda Hooijer gelegen hebben in
het – binnen de bestaande natuurwaarden - met elkaar verweven van drie primaire functies te weten recreatie, water-
berging en natuur.
Als over enige tijd de flora zich hier ontwikkelt, geheel in overeenstemming met wat op de zakken van de ‘kruidenrijke
mengsels’ stond aangegeven, dan wordt het intens genieten voor mens en natuur.
Nu broeden er al vele kieviten en gaan zij op zoek naar voedsel in het plas-drasgebied. In de rietkragen zingen de putters
en gorzen. Maar dit is nog maar een fractie van wat nog komen gaat.
Willem weet zeker dat bij het uitkomen van deze Groenvoer nog veel meer te melden is want het kruidenrijke mengsel
voor vogelakkers bevatten ook een mengsel voor de vlinderstroken. Dus zorg dat je erbij bent! Bij de opening én bij het
volgen van de ontwikkeling van een prachtig park in de wijk Zuidbroek.
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Moestuin

Zomersnert
Ulrik van der Laan

Foto: Ulrik van der Laan

De zomer nadert. De tuin staat weer vol in het groen. De
eerste groentes zijn inmiddels al weer geoogst. Onder
andere spinazie en raapsteel behoren tot de vlottelingen.
Maar de rest mag er wat langer over doen. Hoewel… het
is dit jaar allemaal wat vroeger begonnen. Ook het zaaien.
Alleen de groentes die gevoelig zijn voor de nachtvorst
moesten nog even wachten tot na ijsheiligen. Een van deze
groentes is de courgette.
Courgette is een zeer dankbare groente. Wat de courgette
nodig heeft is: vruchtbare grond en ruimte. Veel ruimte.
Zeker één vierkante meter per plant. De plant doet het
daardoor minder goed in een pot. Verder heeft de courget-
te vocht nodig, maar niet te veel vocht op de bladeren want
die zijn gevoelig voor meeldauw. Ze kleuren dan grijs. Dit
ontstaat vooral wanneer het iets kouder en vochtiger is.
Courgette is familie van de augurk, komkommer, pompoen
en meloen. De courgette zaaien we altijd eerst thuis in
een pot aarde. Wanneer de courgette dan enkele bladeren heeft gevormd en de kans op nachtvorst nihil lijkt, dan kan
deze worden uitgezet in de volle grond. De bladeren worden langzaam groter en groter EN GROTER, en al snel zullen
er ook prachtig grote gele bloemen aan de plant komen. De hommels zitten hier graag in. Er zijn mannelijke en vrouwe-
lijke bloemen aan de plant. De vrouwelijke bloemen zijn herkenbaar aan een langwerpig voetje waarop de bloem groeit.
Dit langwerpige voetje is de vrucht.
Wanneer de bloem is uitgebloeid, zal de vrucht gaan opzwellen. Dit opzwellen kan wel zo snel gaan dat de courgette al
na twee a drie dagen geoogst kan worden. Wanneer de condities goed zijn, kan er zelfs iedere dag geoogst worden. De
courgettes laten we niet zo groot worden in verband met zaadvorming. De plant kan wel van juli tot september vruchten
geven! Voor ons samen is de oogst van twee planten meer dan genoeg.
De courgette heeft van zichzelf weinig smaak. De groente kan worden ingemaakt als zuur, of meegebakken worden in
brood of koekjes. Ook is de courgette lekker in de pastasaus en op de barbecue. Je snijdt dan de courgette in schijven,
en tussen de schijven doe je een stukje geitenkaas (met eventueel wat kruiden en honing). Het geheel omwikkel je met
een stuk aluminiumfolie en dit leg je vervolgens op het rooster. Na enkele minuten zal de kaas zijn gesmolten en is de
courgette licht gekookt. Pas wel op want het kan heet zijn!
Ook kun je er heel lekkere soep van maken met ui en lavas (maggiplant), aangevuld met andere groenten van de tuin.
Wanneer je deze soep pureert ontstaat een dikke soep. Ikzelf noem dit zomersnert, en dat is mijn favoriete gerecht van
de courgette.

Zomeravondwandeling met kunst en natuur en poezie voor gidsen
Uitgelicht

Foto: Yvonne Zwikker

Wanneer? Op 31 juli organiseert het cursusteam Bomen
een wandeling voor gidsen.
Tijd: 19 uur, P hoek Sprengenparkweg/Henri Dunantlaan
Waar? Langs de Badhuisspreng en in de tuin van de Be-
lastingkantoren.
Waarom daar? Daar zijn kunstwerken te vinden en bijzon-
dere bomen.
Karla de Boer zal ons vertellen over de kunstwerken en
gedichten erbij laten horen. Want zij nam het initiatief om
bij de beelden in Apeldoorn gedichten te laten maken. Zij
is dan ook nauw betrokken bij de Wilhelminaring. Ook de
bijzondere bomen in het Sprengenpark krijgen aandacht op
deze speciale wandeling.
Verzamelen: parkeerplaats hoek Sprengenparkweg/Henri
Dunantlaan.
Opgave bij Cathrien Oskamp, 055-3558175 of
c.oskamp@planet.nl
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Foto: Darek Karp

Dier in 't vizier

De steenmarter
Tjitske Wijngaard

Steenmarter en mens
Een roofdier zo groot als een kat dat verwant is aan dieren
als hermelijn, bunzing en das. Tot de Tweede Wereldoorlog
werd hij veel gejaagd om zijn prachtige pels, of verjaagd
vanwege de schade die hij aan kon richten. Het dier werd
rond 1940 alleen nog in Zuid-Limburg, in de buurt van Nij-
megen en in Twente gesignaleerd. Maar sinds 1942 is de
steenmarter beschermd en naar schatting zijn er nu zo’n
10.000. De dieren zijn in elke provincie wel gesignaleerd,
maar het meest komen ze toch voor in de oostelijke delen
van ons land en dus ook in en om Apeldoorn. Intussen is
de stand van zaken zo dat er regelmatig wordt gepraat over
opheffing van de beschermde status omdat de steenmarter
zich graag in huizen nestelt of in auto’s en voor veel overlast
en schade kan zorgen. Soms geeft men al een tijdelijke
ontheffing. Zo werd er vorig jaar - nog wel het jaar van de
steenmarter - een ontheffing op voorhand verleend aan
verschillende Gelderse gemeentes, waardoor daar de
steenmarter bestreden kon worden zonder dat elk individu-
eel geval apart moest worden bekeken.

Sporen
Overigens krijgt de mens eerder sporen van hem waar te
nemen in de vorm van uitwerpselen, voetsporen of doorge-
vreten kabels, stank of gerommel, dan dat hij het dier zelf
ziet. De steenmarter is namelijk een echt nachtdier en houdt
zich overdag grotendeels schuil. Hij heeft daarvoor gewoon-
lijk meerdere rustplaatsen in zijn gebied. Oorspronkelijk
zocht de steenmarter hiervoor stenige plekken op - vandaar
de naam - en nog steeds vindt hij graag plekjes in bijvoor-
beeld spouwmuren en funderingen, maar hij blijkt niet
kieskeurig en elke beschutte plek als een holte in een boom
of een stapel takken is een potentiële rustplek.
Nachtleven
’s Nachts gaat hij op jacht en hij zoekt dan kikkers, ratten
en muizen en ook eieren en vruchten, maar steeds vaker
ook datgene wat de mens achterlaat, want de steenmarter
heeft zich goed aangepast aan zijn veranderd leefgebied.
Hij staat tegenwoordig dan ook wel te boek als ‘stadsmar-
ter’. Hij kan per nacht zo’n 5 tot 10 km lopen, het mannetje
gemiddeld iets meer dan het vrouwtje, en kan zo nodig ook
enorme sprongen van tot wel anderhalve meter hoog
maken. Opvallend is dat hij kieskeurig is wat weer betreft:
bij kou of harde wind kan hij zich etmalen lang niet roeren,
maar regen deert hem niet.
Voortbestaan
Gemiddeld wordt een steenmarter 10 jaar oud en in Neder-
land zijn alleen de vos en het verkeer zijn grote vijanden.
De paartijd valt in de zomer en de eigenlijke draagtijd is
relatief kort, maar omdat de eicel zich pas in januari in de
baarmoeder nestelt wordt het steenmarterjong pas in maart
of april geboren. Per worp zijn er meestal 1 tot 4 jongen.
Kleine steenmarters zijn zo’n 10 cm lang en zijn binnen een
maand of drie zelfstandig.
 

Ommetjes

Ommetje De Grift, opnieuw in Apeldoorns hart gegrift
Ommetjes zijn korte routes die je uitnodigen in je eigen woon- of werkomgeving
op pad te gaan. Dit keer aandacht voor ommetje De Grift.
 
Gebiedsbeschrijving
De wandeling loopt langs de groene oases van het traject waar de Grift opnieuw
in het Apeldoorns stadsbeeld zal terugkeren, of inmiddels is teruggekeerd. In
de nabije toekomst wordt deze beek, waar mogelijk, weer bovengronds gebracht.
Apeldoorn gaat zich daarmee als beken- en sprengenstad profileren.
De Grift ontspringt aan de zuidkant van Apeldoorn bij Ugchelen. Met het herstel
ervan in het centrum wil Apeldoorn een ecologische verbinding tot stand brengen
tussen het bronnengebied in Ugchelen en het benedenstrooms landelijk gebied.
In 2002 is het beektraject in de Hofstraat gerealiseerd. In de komende jaren
volgt nog het traject in het Brinkpark. Het traject Beurtvaartstraat/Griftstraat is
in 2011/2012 gereed gekomen. Ook is het traject vanaf de Deventerstraat en
verder stroomafwaarts gerealiseerd.
Download het ommetje gratis via de website ommetjes.ivn-apeldoorn.nl
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Uit de natuurgidsencursus: Biologisch moment

Harsmannetjes op de Veluwe
Alex Eeninkwinkel

Foto: Jacqueline Quist

In de natuurgidsencursus 2014-5 verzorgen de cursisten
op hun eigen wijze een biologisch moment. Alex Eenink-
winkel deelt in deze Groenvoer zijn waarneming over
harsmannetjes.
Op sommige grove dennen kun je een opmerkelijk ver-
schijnsel aantreffen. Op jonge takken van bomen op een
open standplaats zie je soms een zwelling die aan één zijde
bedekt is met een dikke klomp hars. Een gal, die alleen op
de grove den voorkomt, wordt veroorzaakt door de hars-
builmot, een donkere bruingrijze nachtvlinder.
De vrouwtjes leggen hun eitjes op jonge zijtakken van de
grove den. Het hieruit komende rupsje begint aan de schors
van een takje te knagen, de den verzet zich hiertegen door
overvloedig hars af te scheiden. En met deze hars, aange-
vuld met ontlasting en spinsel, bouwt het rupsje een erwt-
grote gal, het harsmannetje. 
Binnenin de gal bevinden zich twee kamers: één voor de rups zelf en een tweede dat dient als toiletje. De gal groeit
uiteindelijk uit tot zo’n 2 cm.
De rups voedt zich met dennensappen en na twee overwinteringen verpopt de rups. Maar voordat de vlinder uitkomt,
duwt de pop zich half door de intussen zacht geworden galwand naar buiten, zodat hij niet aan de hars blijft kleven.
Weleer gebruikten mensen deze harsproppen om vuur aan te maken. Bij hen stonden deze gallen bekend als harsman-
netjes.
 
Ingezonden

Honderd-dagen-vogel
Nel Appelmelk

Foto: Nel Appelmelk

Door het nestelen van gierzwaluwen onder de schoorsteen
van het huis bij de buren ben ik elk jaar gefascineerd door
deze vogels. Als ik op warme zomeravonden buiten zit, hoor
ik ze gieren door en boven de steeg. Als er jongen zijn
hangen ze tegen de muur met eten en vliegen dan weer
verder.
Ze verblijven ook wel enige tijd in het nest. Bij zeer frequent
bezoek weet je dat de jongen snel zullen gaan uitvliegen.
De gierzwaluw is het enige lid van de familie Apodidae dat
in Nederland en België, met een duidelijke voorkeur voor
oude stadswijken, voorkomt. Gierzwaluwen zijn maar drie
maanden van het jaar in Nederland en België. Vandaar de

naam honderd-dagen-vogel. Ze arriveren massaal eind
april begin mei en vertrekken weer begin augustus.
Het vermoeden bestaat dat de stand van de gierzwaluw de
laatste decennia is afgenomen door sloop en renovatie van
oude stadswijken en door betere isolatie. Speciaal voor
gierzwaluwen ontworpen nestkasten, dakpannen en gevel-
stenen kunnen hier wellicht soelaas bieden.
De totale lengte van de gierzwaluw is ongeveer 16,5 cm.
Er is uiterlijk geen verschil tussen de mannetjes en de
vrouwtjes. Ze hebben relatief lange sikkelvormige vleugels.
De snavel is vrij klein en kan vrij ver geopend worden om
insecten in de vlucht te vangen.
De gierzwaluw is een van de weinige dieren die zich vrijwel
permanent in de lucht bevindt en kan zich op de grond uiterst
moeizaam voortbewegen. De vogel kan zich daarentegen
goed vasthouden aan loodrechte muren. De vleugelslag is
zeer snel en stijf, de vlucht is cirkelend, wentelend en glij-
dend.
In feite vliegen gierzwaluwen altijd. Alleen als ze zich op
het nest bevinden als jong of als volwassen vogel om te
broeden of de jongen te verzorgen, vliegen ze niet.
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Verslag

Nieuwe natuurbeleving 
Jolanda Denekamp

Trailrunning is helemaal ‘in’.  Foto: Antoon van

Nieuwe natuurbelevingsvormen schie-
ten als paddenstoelen de grond uit:
trailrunning, biowalking, Fête de la
Nature.
Groenvoer duikt in de nieuwe hypes.
De nieuwe activiteiten kenmerken zich
helaas door niet-Nederlands namen.
Nederlands lijkt minder ‘sexy’?
Trailrunning
Een modewoord voor de bosloop van
weleer. Trailrunners hebben het bos
verlaten en begeven zich rennend over
singletracks – gewoon smalle bos-
paadjes waar plaats is voor één per-
soon – tussen de bomen door, over het
strand, door de duinen, over de hei, het
stuifzand, heuvel op en af. Er zijn
heuse wedstrijden waarbij de tijd niet
zozeer het doel is, de natuurbeleving
echter des te meer. Het genoegen een
van de weinigen te zijn die door een
normaal niet toegankelijk (deel van
een) Nationaal Park mag rennen, door
een niet opengesteld landgoed, dat
geeft vleugels…
En niet met tienduizenden tegelijk zoals bij wegwedstrijden,
maar met hooguit een paar honderd andere hardlopers
omdat de natuur anders een te grote druk te verduren krijgt.
De keerzijde is wel dat je soms ’s nachts om 01.00 uur
achter je pc moet zitten om in te schrijven, want anders
‘loop’ je ernaast, want de limiet is natuurlijk zo bereikt. Zie:
www.mudsweattrails.nl.
Biowalking
Biowalking is een IVN-uitvinding, ontwikkeld samen met de
gezondheidssector. Een IVN’er leidt een wandeling van een
half uur tot een uur met een specifieke doelgroep zoals
bijvoorbeeld diabetici, in samenwerking met iemand uit de
gezondheidswereld, een diëtist of arts. De beleving staat
centraal. Gunstige bijkomende effecten: mensen raken
enthousiaster om te bewegen in de natuur; mensen met
gezondheidsproblemen ervaren wat een natuurlijke omge-
ving voor de gezondheid kan betekenen; mensen komen
in contact met lotgenoten en met de natuur. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat natuur een positief effect heeft op de
gezondheid.

De IVN-gids zorgt voor de natuurbeleving, de aanwezigheid
van de zorgprofessional voor het veilige gevoel van de
deelnemers. Zelf een biowalk organiseren? Kijk op www.
ivn.nl/biowalking.
Natuurfeest
Activiteiten in de natuur, niet georganiseerd door één initi-
atiefnemer of organisatie maar door iedereen die een ander
een ´inspirerende en feestelijke ervaring´ wil bezorgen in
de natuur. Door heel Nederland tegelijk, in het weekend
van 24 en 25 mei. Fête de la Nature is voor iedereen en
van iedereen, voor en door; dat is waar het tijdens dit feest
om draait. Dit jaar voor het eerst. Fête de la Nature moet
uitgroeien tot een jaarlijks evenement.
Je kunt de natuuractiviteit samen met vrienden, familie of
collega’s organiseren, op de heide, in een park of gewoon
in je eigen achtertuin. Mensen verbinden met de natuur en
met elkaar, mensen inspireren en vooral samen de natuur
laten vieren dat is het doel. Je activiteit kun je aanmelden
op de website: www.fetedelanature.nl.
 

IVN Apeldoorn zoekt schoolgidsen voor natuureducatie op basisscholen
IVN Apeldoorn gaat haar natuureducatie activiteiten voor basisscholen uitbreiden. Er is plaats voor nieuwe gidsen die
op vrijwillige basis aan de slag gaan.
Na een korte cursus gaan de nieuwe gidsen met ervaren gidsen van IVN Apeldoorn de natuur in met leerlingen van
het basisonderwijs.
De (gratis) cursus bestaat uit enkele bijeenkomsten en het oefenen en bijwonen van natuuractiviteiten overdag tijdens
schooltijden. Hierna ga je minimaal 1 dagdeel per maand als IVN schoolgids aan de slag.
De informatie bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 19 juni in het IVN lokaal in Vrije School De Vijfster,
Texandrilaan 30. Daarna beslis je of je aan de cursus wilt meedoen.
Opgave en meer informatie: www.ivn-apeldoorn.nl.
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Natuurgidsenavond 7 oktober
Of je nu als gids heel, minder of niet
meer actief bent, we nodigen je van
harte uit voor een natuurgidsenavond
op 7 oktober om 19.45 uur in het IVN
lokaal in de Vijfster. We vinden het
belangrijk en leuk om jullie ervaring,
kennis en inzicht mee te nemen bij het
brainstormen over een bepaald onder-
deel van toekomstige publieksactivitei-
ten. Naast een inhoudelijk deel staat
er voor na de pauze bijzonder ontspan-
nen kijkplezier op de agenda. Rond 1
september ontvangen alle natuurgid-
sen een uitnodiging met meer informa-
tie. Noteer de datum vast in je agenda!
 

Zwijnen geweerd van Bosweide
Het woeste gewroet van de wilde zwij-
nen op de bosweide in Berg en Bos
heeft de beheerders de laatste jaren
heel wat kopzorgen gekost. Als er weer
een kynologen bijeenkomst of zomer-
avond filmvertoning op de bosweide
zou plaatsvinden, verzwikte je je en-
kels op het omgewoelde gras. Omdat
de bosweide in het Natura 2000 gebied
ligt hadden de zwijnen vrij spel. Maar
begin 2014 is er dan toch een heus en
effectief hek rondom de hele bosweide
gekomen. En wat de zwijnen betreft:
die komen niets te kort er blijft genoeg
te wroeten over.

Foto: Yvonne Zwikker

Grote belangstelling voor gratis
compost
Ongeveer 7400 Apeldoorners haalden
dit voorjaar gezamenlijk 37.000 zak-
ken gratis compost af. Deze gratis
compost was een gebaar van waarde-
ring voor de Apeldoorners daar zij over
2013 twintig miljoen kilo groenafval
gescheiden inleverden; dat is onge-
veer 124 kilo groente-, fruit- en tuinaf-
val per inwoner. Het scheiden van GFT
betekent minder uitstoot van CO², be-
houd van grondstoffen en lagere ver-
werkingskosten. Bovendien levert de
vergisting van het groenafval duurza-
me energie en compost op.
 

Foto: Yvonne Zwikker

Natuur ontdekken
Gids met 9 wandelingen in de natuur
rondom Apeldoorn
Deze gids is een uitnodiging om de
natuur rondom Apeldoorn te ontdek-
ken. De wandelingen voeren door be-
kende en minder bekende natuurge-
bieden op de Veluwe, het grootste
natuurgebied van Nederland.
U kunt kiezen uit routes rond Apel-
doorn, Beekbergen, Loenen, Hoen-
derloo, Ugchelen en Hoog Soeren. De
wandelingen zijn tussen 4 en 6 km
lang.
Aantal pagina's: 96, Prijs: €3
Leuk om cadeau te doen én tip: doe
een wandeling mee met de ontvanger
van het boekje

Opening van De Atlas van Apel-
doorn in Loenen
Zaterdag 17 mei is in het Verenigings-
gebouw De Brink De Atlas van Apel-
doorn geopend in Loenen.
Met de Atlas van Apeldoorn geeft
CODA in samenwerking met het Erf-
goedplatform bijzondere aandacht aan
de geschiedenis van een dorp of wijk.
Dit jaar staat Loenen centraal, een
dorp dat bestaat uit de dorpskernen
Loenen en Zilven met daaromheen
industrieën, een landgoed en het Ere-
veld.
Het Loenens erfgoed wordt van 17 mei
t/m 13 september op verschillende
manieren onder de aandacht gebracht.
Info: coda-apeldoorn.nl/atlasloenen

Op aanvraag
Familiefeest, reünie, personeelsuitje
of anderszins?
IVN Apeldoorn kan een deel van het
programma verzorgen met een excur-
sie 'op maat' (wandeling, fietstocht en/
of lezing) in de omgeving van Apel-
doorn.
Plaats, tijd en duur zijn in overleg te
bepalen. Prijs op aanvraag.
Informatie via: opaanvraag@ivn-apel-
doorn.nl of bel met Gerard Koops:
055-5337599
 

Pinksterdoorsteekwandeling
Dwalen over paden en wissels... het
andere Veluwe. Een wissel volgen
door het bos, een doorsteek maken
over de heide... IVN Apeldoorn organi-
seert de traditionele IVN-Pinksterwan-
deling. Dit jaar voert de lange afstand
wandeling ons door het park de Hoge
Veluwe. Laat je verrassen door het
gevarieerde landschap en leer het
andere Veluwe kennen, waarin nog
plek is voor hulst en jeneverbes, waar
stuifduinen begroeid zijn maar het
zand ook nog kan stuiven. Waar water
te vinden is op de heide… en zie hoe
het verbrande gebied zich weer her-
stelt. Info: zie website ivn-apeldoorn.nl
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Agenda publieksactiviteiten ( www.ivn-apeldoorn.nl)
    woensdag 4 juni     Heemtuin de Maten: Orchideeën     aanvang 19.30 uur
    maandag 9 juni     Pinkster doorsteekwandeling     aanvang 9 uur
    zondag 15 juni     Wandeling Emst Vossenbroek     aanvang 14 uur
    zaterdag 21 juni     Heemtuin de Maten: Orchideeën     aanvang 10 uur
    zaterdag 21 juni     Jeugd: Wegwijs in de natuur     start van 14 - 20 uur
    zondag 22 juni     Wandeling Loenen: Bos, hei en ven     aanvang 14 uur
    woensdag 25 juni     Avondfietstocht  

    Zuidbroek en Weteringse broek
    aanvang 19 uur

    dinsdag 8 juli     Zomeravondwandeling 
    Op zoek naar water

    aanvang 19 uur

    dinsdag 15 juli     Zomeravondwandeling 
    Bos hei en ven

    aanvang 19.30 uur

    woensdag 16 juli     Zomeravondfietstocht 
    Wenum/Wiesel en Grift

    aanvang 19 uur

    dinsdag 22 juli     Zomeravondwandeling 
    Op zoek naar water

    aanvang 19 uur

    dinsdag 29 juli     Zomeravondwandeling 
    Bos, hei en ven

    aanvang 19.30 uur

    woensdag 30 juli     Zomeravondfietstocht 
    Zuidbroek en Weteringse broek

    aanvang 19 uur

    dinsdag 5 augustus     Zomeravondwandeling 
    Mheenpark

    aanvang 19.30 uur

    woensdag 13 augustus     Zomeravondfietstocht 
    Wenum/Wiesel en Grift

    aanvang 19 uur

Activiteiten  voor leden

    zaterdag 
    7 juni

    Uitje leden     aanvang 10.30 uur

    donderdag 
    31 juli

    Zomeravondwandeling: kunst, natuur   
    en poëzie

    aanvang 19 uur

 

Cursussen
      Groencursus: woensdag 10 en 24 september, 15 en 29 oktober, 12 november van 19.45 tot 22.15 uur
      in IVN lokaal De Vijfster.
      Excursies: zaterdag 13 en 27 september, 18 oktober, 1 en 15 november van 10 tot 12.30 uur in
      de omgeving van Apeldoorn. Voor aanmelding en info: www.ivn-apeldoorn.nl
      Bomencursus: woensdag 17 september, 1 en 8 oktober van 19.30 tot 22 uur in IVN lokaal
      De Vijfster
      Excursies: zaterdag 4 en 25 oktober van 9.30 tot 12 uur in Apeldoorn.
      Voor aanmelding en info: www.ivn-apeldoorn.nl
 

Voor nadere informatie: www.ivn-apeldoorn.nl


