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Colofon

Voorwoord

Greet Bothe
 

Middenin het winternummer van Groenvoer dit keer het
thema-‘artikel’. Het geeft een mooi overzicht van de Natuur-
dag Apeldoorn. Foto’s zeggen soms meer dan woorden.
Het was een stralende, gezellige en actieve dag, georga-
niseerd en uitgevoerd door leden /medewerkers van St.
Veldwerk, KNNV Apeldoorn en IVN Apeldoorn.
Enthousiaste (ex)-cursisten van de Bomencursus doen hun
verhaal: de een over het houtwateren dat in stand wordt
gehouden door kasteel Ter Horst in Loenen; de ander over
zijn enthousiasme voor bomen en de cursus.
De gidsenavond van 7 oktober 2014 werd geïntroduceerd
met een aantal kaartjes die toonden hoeveel en waar

wandelingen, fietstochten en activiteiten voor de jeugd in
de afgelopen 1,5 jaar tijd zijn georganiseerd. Dit overzicht
bracht direct aan het licht dat er nog witte vlekken zijn in
het werkgebied van IVN Apeldoorn: Apeldoorn, Voorst en
Epe. Het enthousiasme was groot om nieuwe gebieden te
bedenken.
De Vereniging Das en Boom heeft zijn bestaansrecht he-
laas nog niet verloren. In de rubriek Dier in ’t vizier krijgt de
das alle aandacht die hem toekomt.
Wat zal deze winter brengen? De redactie is benieuwd naar
verrassende natuurmomenten.
 

Foto omslag:
Joop Bothe
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Cultuur en landschap

Wateren van hout
Huib Lodder (oud-cursist bomencursus IVN).                                                                                            

 
 

 

Foto: Huib Lodder  

Met dank aan Alex Russelman voor het interview

Als je goed kijkt, kun je ze langs de Hoofdweg in Loenen
zien liggen: een hoop boomstammen, net niet kopje-onder
in de vijver van Kasteel Ter Horst. Ze liggen daar te wateren,
zoals dat heet. Het wateren van rondhout is een eeuwen-
oude werkwijze om hout te conserveren en de kwaliteit te
verhogen.
Ik ben vandaag op bezoek bij Alexander Russelman, eige-
naar van Kasteel Ter Horst. Ik spreek met hem over het
wateren van hout waarmee zijn vader in de jaren dertig van
de vorige eeuw op het erf begon. We lopen naar de vijver
met houtvakken, waarin de boomstammen naar liggings-
duur en herkomst gesorteerd zijn. Zo'n 400 kuub, groten-
deels onder water. Door de droogte van de laatste weken
steken de bovenste boomstammen bijna helemaal boven
het water uit. Zolang dit niet te lang duurt is dat geen pro-
bleem. De bomen zijn door en door nat en liggen in de
schaduw.
 
Onze voorvaderen hadden al door dat hout dat lang onder
water had gelegen veel beter bestand was tegen aantasting
door schimmels en houtetende insecten zoals houtworm en
boktor. Onderzoek heeft uitgewezen dat door de inwerking
van stromend water de voor deze insecten belangrijke 

voedingsstoffen, zoals zetmeel en suikers, uit de stamwor-
den gewassen. Het hout dat overblijft bevat minder voedsel,
waardoor aantasting weinig kans krijgt. Een timmerman van
de oude stempel zal je kunnen vertellen dat gewaterd hout
rechter is, minder scheuren vertoont en kleurvaster is. Voor
optimaal wateren moet net gekapt hout, met de bast er nog
om, met het broekeinde (onderkant) in de stroomrichting
worden gelegd. Bij voorkeur in schoon, zoet en licht stro-
mend water. Bij Ter Horst is dit het water dat uit de spreng-
kop, gelegen in het Lonapark, in de kasteelvijver stroomt.
 
Het wateren is een uitstervend fenomeen. Het is te duur
geworden, want de investering in het gevelde hout ligt af-
hankelijk van de soort een tot drie jaar stil. En dat is jammer
want is het is een goed alternatief voor het minder milieu-
vriendelijke stomen of wolmaniseren. Vroeger werd bijna al
het hout gewaterd. Het kwam ook veelal via de rivieren naar
de plaats waar het verwerkt werd en had daardoor al een
lange tijd in het water gelegen. De meeste zaagmolens
hadden voor dit doel een zogenoemd balkgat waar hout-
stammen onder water werden opgeslagen voordat ze
verzaagd werden. Het woord houtkolk verwijst ook naar een
vijver waar hout werd gewaterd. 
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Foto: Huib Lodder

Foto: Huib Lodder

Hoe langer wateren hoe beter? Nee, iedere houtsoort heeft
een optimale waterperiode. De wat lichtere houtsoorten
zoals essen, linden en populieren worden niet of nauwelijks
gewaterd, naaldhout ongeveer 18 maanden, fruithout en
iep twee á drie jaar en eik tot wel vijf á zeven jaar. Maar er
komt ook wel eens hout tevoorschijn dat tientallen jaren
onder water heeft gelegen en nog prima bruikbaar is. Bij-
voorbeeld het hout uit het Blomenstein stuwmeer in Broko-
pondo, Suriname. Door dit stuwmeer is een tropisch oer-
woud ter grootte van de provincie Utrecht in de jaren zestig
onder water verdwenen. De bomen hebben dit niet over-
leefd, maar het hout is wel goed bewaard gebleven en wordt
nu geoogst.
 
Volgens mij is er een mooie toekomst voor het wateren. Er
starten lokale initiatieven en ook de wetenschap heeft be-
langstelling. Zo is meubelmaker Maarten Kien uit Gorssel
een wetenschappelijk onderzoek gestart om de kwaliteit
van eikenhout door wateren te verbeteren. Geldersch
Landschap en Kasteelen watert hout van eigen terreinen
onder andere in Staverden en bij kasteel Vorden in Bronk-
horst. Het hout wordt bij restauratiewerkzaamheden ge-
bruikt. Dit past in een maatschappelijke trend voor verant-
woord bouwen en gebruik van lokale materialen en het is
prachtig om te zien dat deze oude traditie met passie wordt
behouden.

Bij Kasteel ter Horst wordt tegenwoordig uitsluitend iepen-
hout gewaterd. Het gaat om bomen die door gemeenten
worden aangeboden en zijn aangetast door de iepenziekte.
Het hout zelf is dan nog prima bruikbaar. Hoewel de
meeste iepen uit het westen van het land komen, liggen er
ook Apeldoornse exemplaren bij Ter Horst. Helaas is het
beleid van de gemeente Amsterdam om de door iepenziek-
te aangetaste bomen direct te vernietigen. Hierdoor gaat
veel mooi hout verloren.
 
Gewaterd iepenhout wordt gebruikt in de meubelbouw en
in boten, maar ook voor restauratiewerk in oude molens.
Het iepenhout wordt door het wateren zeer slijt- en trekvast,
waardoor dit hout zelfs als molenas kan worden gebruikt.
Voor meubelmakers is een bijkomend voordeel dat het
water er voor zorgt dat kern- en spinthout dezelfde kleur
krijgen. Het normaal geel/wit gekleurde spinthout krijgt
namelijk de roodbruine kleur van het kernhout. Hoewel
gewaterd hout nu meestal onbewerkt wordt toegepast, werd
vroeger door schilders beweerd dat gewaterd hout veel
beter verf opnam dan ongewaterd hout.
 
Na het wateren wordt het hout gezaagd en aan de lucht
gedroogd en is het gereed voor gebruik. Het lijkt tegenstrij-
dig, maar gewaterd hout droogt relatief snel; het doorweek-
te hout is na verzagen binnen een jaar droog. De schors is
in het water al losgekomen.
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Jeugd

Kegel 1 Kegel 2 Kegel 3

Kegel 4 Kegel 5 Kegel 6

De meeste naaldbomen blijven in de winter groen. Je kunt de bomen herkennen aan de naalden en aan de kegels: dat
zijn de vruchten van naaldbomen.
Doe de quiz met huisgenoten of je (klein)(buur)kinderen.
Antwoord op pagina 15.

Introductie: kegelfotoquiz
 

Verslag

Op aanvraag van KOM, kinderopvang op maat Vaassen/Epe, verzorgden IVN Schoolgidsen herfstactiviteiten in het park
bij kasteel De Cannenburgh in Vaasen voor peuters en begeleiders. Het aantal aanmeldingen was zo groot dat er zowel
’s morgens als ’s middags werd gewandeld.
Eekhoorn stond centraal: eikels, beukennootjes etc. verzamelen, paddenstoelen bekijken, liedjes zingen, een “natuur-
kaart” maken. Maar vooral: lekker door het bos struinen met je voeten door de bladeren …

 Foto: IVN Apeldoorn Foto IVN Apeldoorn

5Groenvoer

 



Op pad met ...

Publieksexcursies: meten is weten
Ruim 40 IVN-gidsen namen deel aan de gidsenavond op 7 oktober door de Werkgroep Publieksexcursies. Het program-
ma gaf een verrassende terugblik op de publieksexcursies. Er werden in 1,5 jaar (1 januari 2013 tot 15 augustus 2014)
ruim 2000 mensen rondgeleid via 75 verschillende excursies. Er waren 55 wandelexcursies, 9 excursies op de fiets en
11 activiteiten voor de jeugd.
In kleine groepjes werd gebrainstormd over mogelijke excursies in 2015 in het werkgebied van IVN Apeldoorn: Apeldoorn,
Epe en Voorst. Daarbij werd gekeken naar onderstaande ingetekende kaartjes met alle bij de organisatoren bekende
activiteiten. Er kwam een waslijst aan nieuwe terreinwensen bij!
Na de pauze toonde natuurfotograaf Wim Weenink de uiterwaarden bij de IJssel, het Kroondomein en het Nationale Park
De Hoge Veluwe.

Jeugdactiviteiten en excursie in Berg en Bos

Wandelingen Fietstochten
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Foto's pagina 8 en 9:
M. de Jong, R. Knol, M. Breed en W. Kuijpers

Midwinter

Woensdag 21 januari: Midwinteravond voor leden en donateurs
Van 20 tot 22 uur in de Vijfster, Texandrilaan 30 in Apeldoorn
 
Programma
19.30 uur Inloop, koffie en thee staat klaar
20.00 uur Welkom namens Werkgroep Lezingen en Bestuur
20.15 uur Fotowedstrijd*. Publieksjury kiest nieuwe foto´s voor het IVN lokaal
20.45 uur Pauze met een Ommetjes Quiz
21.15 uur Het Vossenbroek, nieuwe natuur gevolgd door Bauke Terpstra
21.45 uur Afsluiting met een laatste glas
 

* Fotowedstrijd
 
Wij roepen iedere fotograaf op in zijn of haar archief te kijken. De foto moet gemaakt zijn tijdens of bij de voorberei-
dingen van een Apeldoornse IVN activiteit: met of zonder publiek erop. Het mag van het afgelopen jaar of langer
geleden zijn.
Opsturen naar lezingen@ivn-apeldoorn.nl Graag tussen 1 en 5 MB. Wordt ’t meer, dan graag via WeTransfer om
vollopende mailboxen te voorkomen.

Natuur om de hoek

De Winkewijert
Monic Breed

11 juni 2014 hield het Waterschap Vallei en Veluwe een
grootse presentatie in het kader van 25 jaar herstel van
beken en sprengen. De lezingen waren interessant en zijn
opgenomen in nummer 2 van het Magazine Nieuwe Veluwe
in het themakatern: Beken en sprengen. Willem Kuijpers
en ik waren vooral onder de indruk van Piet Verdonschot
(hoogleraar herstelecologie van wetlands bij de Universiteit
van Amsterdam en zoetwaterdeskundige bij Alterra Wage-
ningen UR) die een lans brak voor het in balans brengen
van de watercyclus. De beken en sprengen mogen inmid-
dels beter stromen, maar daardoor wordt er ook meer water
aan de waterbel onder de Veluwe onttrokken. Eenmaal
ingezet beleid en uitvoer ervan is natuurlijk niet zomaar te
veranderen.
 
Aan mijn achtertuin grenst de Winkewijert, de spreng die
ooit werd gebruikt voor de papiermolen De Winkewijert. De
Winkewijert begint met meerdere sprengkoppen in het bos
nabij het Gelre-ziekenhuis. Door grondwateronttrekkingen,
waaronder de voormalige Van Gelder papierfabriek, waren
de sprengkoppen in de jaren ’70 drooggevallen. Door het
verminderen van deze onttrekkingen en herstel van de
sprengkoppen tussen 1996 en 1998 ging de beek weer
water afvoeren. De beek stroomt door woonbuurten van
Ugchelen langs het sportveld Columbia en komt verder
noordelijk uit in de Ugchelsebeek.
 
Het aardige van de beek door de woonwijk is dat mensen
er veel langs wandelen: water trekt, al of niet in wandelclub
verband. En natuurlijk is er het IVN Ommetje Winkewijert:
Van kop langs spreng dat gedownload kan worden via
ommetjes.ivn-apeldoorn.nl. Een keer heb ik er de ijsvogel
mogen zien. Kinderen met hun schepnetjes en laarzen zijn
er vaak in de weer en hebben er ook de beekprik gespot.

Door het stoppen van oppompen van grondwater door het
Gelre-ziekenhuis en Van Gelder papierfabriek in combina-
tie met een ondoordringbaar verticaal kleischot ontstond
grondwateroverlast in een gebied rondom de Bouwhof-
school. Om te zorgen dat het niveau van het grondwater
op gewenste acceptabele peil blijft, is er toen drainage
aangelegd en een pomp geplaatst die - als de grondwater-
stand te hoog wordt - het grondwater oppompt en loost op
de naastgelegen Winkewijert.
Voor een verduurzaming van de afvoer en in verband met
het einde van de levensduur van de pomp is onlangs deze
pomp weggehaald. In plaats daarvan is er een leiding
aangelegd om het grondwater en het regenwater via het
natuurlijk verval af te voeren, nu naar de Kayersbeek, die
aan de overzijde van de Laan van Westenenk ligt. De ef-
fecten op de afvoer van de beek wordt de komende perio-
de nog gemonitoord.

Foto: Monic Breed
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Aandacht voor...

Kadotips: boeken en meer

Op 19 oktober, de sterfdag van Jan Wolkers, maakte de jury tijdens het radio-
programma Vroege Vogels het winnende boek van de gelijknamige prijs voor
het beste natuurboek van 2014 bekend. De jury had niet zoveel moeite om uit
de honderd inzendingen een shortlist van vijf boeken samen te stellen. Daarna
kwam pas de echte klus om uit deze vijf een winnaar te kiezen.
De vijf nominaties waren: ‘Planken Wambuis, wild en bijster land’ van P. Abels,
M. Bosch, A. Crans, M. Frijns e.a., ‘De gierzwaluw’ van Remco Daalder, ‘De
Wadden, een geschiedenis’ van Matthijs Deen, ‘Bibi’s doodgewone dierenboek’
van Bibi Dumon Tak en Fleur van der Weel en ‘Reizen tussen de lijnen; dwars
door Indonesië met Alfred Russel Wallace’ van Alexander Reeuwijk.
Ze losten dit dilemma op door de hoofdprijs toe te kennen aan Remco Daalder,
die vanaf zijn veertiende al gefascineerd is door de gierzwaluw. De vier andere
genomineerden deelden de tweede plaats.

Kinderboekenschrijver Jan Paul Schutten is dit jaar winnaar van de Gouden Griffel, de prijs voor het beste kinderboek
van het afgelopen jaar. Zijn winnende boek Het raadsel van alles wat leeft gaat over planten, dieren en mensen, over
de evolutie van het pantoffeldiertje tot de mens.
Ben je op zoek naar een boek voor een decembergeschenk, kijk dan ook eens op internet naar de longlist van de Jan
Wolkersprijs. Geduld voor een boek heeft niet iedereen. Zoekkaarten zijn voor doeners misschien een betere optie. Via
de term zoekkaarten op internet gaat een wereld aan mogelijkheden open.

Dier in 't vizier

Das in verdrukking
Jolanda Denekamp

De das, een dier met een hoge aaibaarheidsfactor. Een
zoogdier van de nacht; wie er ooit een ziet, mag zich ge-
lukkig prijzen. Zelf heb ik tot nu toe helaas alleen een dood
exemplaar mogen aanschouwen, aangereden.
Decennia geleden kwam Stichting Das & Boom* regelmatig
in het nieuws omdat het slecht ging met de dassenstand in
Nederland. Van de 20.000 dieren die in 1900 in ons land
leefden, waren er in 1980 nog maar 1200 over. De be-
schermde status die de das sinds 1954 heeft - en overigens
ook zijn burcht en leefgebied volgens de Flora- en Faunawet
-, bleek niet afdoende. Er kwam een breed gedragen ’das-
senbeleidsplan’ die het dier weer op de kaart moest terug-
zetten. De speerpunten van het plan: de achteruitgang
stoppen, door herintroducties en betere bescherming van
leefgebieden zou de populatie zich moeten herstellen (de
populatie was niet alleen uitgedund, maar ook zeer ver-
spreid) en uiteindelijk toename van het aantal dassen in
Nederland. Er werden tunnels aangelegd om de das een
veilige doorgang te bieden en rasters moesten voorkomen
dat de dieren in het verkeer omkwamen.
 
Een aantal jaar geleden kwam het goede nieuws: het
aantal dassen nam toe en de stichting dacht erover zichzelf
zelfs op te heffen. Burchten werden en worden gemonitord,
dassen geteld en inmiddels zijn er naar schatting zo’n 6000
dassen in Nederland. Reden om de vlag uit te hangen? Foto: Das & Boom

’Een gezonde populatie, maar kwetsbaar’, stelt de stichting
Das & Boom. En zeker geen reden om de beschermde
status van het dier op te heffen, laat staan de stichting. Er
mag dan geen sprake meer zijn van vervolging, de das
kampt met een heel ander probleem: verstoring door
menselijk ingrijpen.
Dassen zijn afhankelijk van kleinschalige agrarische land-
schappen. Dit soort gebieden komt steeds meer in de
verdrukking ten gunste van bijvoorbeeld de aanleg van
nieuwe wegen en stadsuitbreiding. Burchten raken omge-
ven door nieuwbouwwijken, foerageergebieden doorsne-
den door wegen. Veel exemplaren halen de overkant van 
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     Foto: Das & Boom

de weg niet tijdens de tocht van hun burcht naar het foerageergebied. Jaarlijks
zijn er maar liefst 1000 verkeersslachtoffers, de tunnels en rasters dus ten spijt.
Ook raken populaties van elkaar gescheiden door de aanleg van wegen.
 
Dassen hebben geleerd in overwegend agrarische landschappen hun voedsel
te vergaren en ze gedijen er uitstekend. Alleen: het voedselaanbod is eenzijdi-

‘Hoewel de dassenstand zich getalsmatig dus behoorlijk heeft hersteld, zijn de leefomstandigheden voor dassen in
Nederland alles behalve ideaal’, aldus Das & Boom. Ecologische verbindingszones, tunnels en rasters moeten de das
enig soelaas bieden, maar het is de vraag of dat afdoende is. Bescherming van zijn leefgebied lijkt veel noodzakelijker.
 
* In 2006 is de Vereniging Das & Boom op gegaan in de nieuwe Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (met daarin
de stichting Das & Boom). Deze Vereniging zet zich in voor een herstel van een gevarieerd cultuurlandschap, met
nieuwe heggen en houtwallen, mooi voor de mens en ideaal voor de das. Die krijgt daarmee een kleinschalig landschap
terug, met een rijk en gevarieerd voedselaanbod en voldoende dekking.

Ingezonden

Bomencursus 2014: Groeiend en bloeiend en altijd weer boeiend!
Jan van Vulpen

Bomen, daar heb ik wel wat mee. Altijd gehad. Vroeger al
tijdens de zondagmiddagwandeling over de wallen van
Gorkum naar buiten de waterpoort: blik op De Punt met zijn
prachtige oude kastanjebomen. Nu in en rond Apeldoorn,
stad in het groen, op de fiets of wandelend genietend van
zijn fraaie bossen en parken. In het voorjaar het prille groen
van vooral beuken en lariksen en ook in het najaar prikke-
len de geuren en kleuren mijn zintuigen.
Als coördinator publiekscursussen werk ik vooral organisa-
torisch mee om ‘mensen meer te betrekken bij natuur en
landschap’, door kennis daarover te (laten) delen met be-
langstellend publiek. Motto: meer kennis en inzicht geeft
nog meer voldoening en waardering.
Maar... hoe zit het met mijn kennis van bomen? Hoe ze
groeien en bloeien, hoe ze beeldbepalend zijn, wat hun 

waarde is voor ons mensen, enzovoorts. Ik ken het boekje
Bomen in beeld Apeldoorn, samengesteld door vier enthou-
siaste IVN-leden. Zij legden daarmee ook de basis voor een
bomencursus voor breed publiek, die al driemaal met veel
succes was ‘gedraaid’. De hoogste tijd ook voor mij om als
cursist in te stappen.
Mijn verwachtingen waren dus hooggespannen. Welnu, het
bezielde en kundige cursusteam wist in presentaties en
'doe-activiteiten' de doelstellingen in het algemeen en de
mijne in het bijzonder prima te verwezenlijken. Ook de
excursies met al even gepassioneerde deskundigen gaven
veel voldoening en een bredere kijk op de waarde van die
monumentale organismen om ons heen. Groeiend en
bloeiend en altijd weer boeiend! 

Foto: Yvonne Zwikker

ger geworden met alle consequenties van dien voor hun gezondheid. Verbouwden boeren vroeger een diversiteit aan
producten, nu is het meer van hetzelfde. Heggen en houtwallen verdwenen door ruilverkavelingen en daarmee knaag-
dieren, insecten, amfibieën, zaden, bessen en noten; voedsel voor onder meer de das. Aronskelk en daslook, een lek-
kernij voor de das, is ook vrijwel overal ondergeschoffeld. Om voedsel te bereiken hobbelt de das nu kale akkers en
weilanden over; meer moeite voor een kwalitatief minder maal.
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Een grote bek
Harm Werners

Foto: Harm Werners

Natuurmoment

Rode pluimpjes in de hazelaar
Yvonne Zwikker
Als de eerste katjes aan de hazelaar verschijnen, zit ik met
mijn neus in die struik. Ieder jaar weer zoek ik driftig naar
die toefjes rode draden op een kleine bladknop: plumeaus
voor in een poppenhuis. Als ik die vrouwelijke bloem van
de hazelaar ontdek, begint voor mij de lente.

Het piepjonge vogeltje dat zich tussen de tuinplanten ver-
school, was gemakkelijk te herkennen aan de grote bek.
Zo klein en toch al zo’n forse snavel. Dat kon niet anders
dan een jonge appelvink zijn. Het was nog niet eens echt
vliegvlug, dus moet het wel in onze buurt geboren zijn. Ik
heb in de nabije omgeving nooit iets van nestelende appel-
vinken gemerkt, maar in de winter verschijnt wel geregeld
een paartje op de voederplank. Die ‘grote bek’ is overigens
op volwassen leeftijd voor deze vinkensoort functioneel bij
het doorbijten van zaden en pitten. Zelfs een keiharde
kersenpit weten ze te kraken.
 
Na zo’n natuurbelevenis neus ik graag even in het antiqua-
rische Het Vogelboekje van de hand van de vermaarde Jac.
P. Thijsse. De eerste druk ervan dateert uit 1912. Grap-
pig en tegelijkertijd typerend dat hij als een van de buiten-
landse benamingen ‘grosbec’ aangeeft. De Nederlandse
streeknaam ‘kernbijter’ spreekt eveneens tot de verbeel-
ding. De soort wordt als vrij zeldzaam aangemerkt. Vogel-
bescherming Nederland plaatst hem in de categorie ‘vrij talrijke broedvogel’. Positief is dat de appelvink de laatste jaren
in aantal toeneemt en waarschijnlijk mede daarom kon ik hem in mijn eigen tuin verwelkomen, al heb ik van de ouder-
vogels werkelijk geen spoor vernomen. Maar dat maakt dit voorval voor mij extra bijzonder

Verslag

Het uitvliegen hebben wij weer gemist.
Dit keer bleek de verklaring bij het schoonmaken van het
vogelhuis.
Na voorzichtig peuteren bleken er 7 koolmeesjes in het mos.
Wat een ontroerend beeld.

Foto: Monic Breed

Verstilde schoonheid
Monic Breed

Foto: Flickr
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Verenigingsnieuws

Van het bestuur
Hans Hogenbirk

Je mailadres bij IVN bekend?
IVN Apeldoorn kent momenteel bijna 400 leden en dona-
teurs. Van ruim 300 leden/donateurs zijn de e-mail adres-
sen bekend. Van de overige leden/donateurs denken we
dat een groot deel wel een mailadres heeft, maar dat dit bij
ons onbekend is.
Ontvang je geen maandelijkse nieuwsbrief, dan is je mail-
adres hoogstwaarschijnlijk nog niet bekend. Geef dit dan.
door aan ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl.
Het scheelt ons veel werk en kosten, bijvoorbeeld bij de
inning van de contributie. En jij blijft op de hoogte.
 
Natuurdag Apeldoorn
In het weekend van 27 en 28 september organiseerden we
- samen met KNNV en Stichting Veldwerk Nederland - de
Natuurdag Apeldoorn.
Zo'n 550 bezoekers, waaronder veel kinderen, bezochten
de Natuurdag bij Het Woldhuis. Onder het motto 'Speel met
de natuur, Leer van de natuur, Beleef de natuur' was er veel
te zien, te ontdekken en te beleven. Op de groene markt
was er informatie te krijgen over de Gemeente Apeldoorn,
de vereniging Groei&Bloei, Energiecoöperatie DeA, De
Bekenstichting en natuurlijk KNNV en IVN. Bij de ruim ge-
vulde tafel met paddenstoelen verbaasden velen zich over
de enorme variatie.
Gedurende de dag waren er excursies door het fraaie
landschap onder leiding van een gids. In de villa van het
Woldhuis waren allerlei workshops, kon je uilenballen
pluizen en door een microscoop kijken. Er waren presen-
taties over de natuur en de organiserende natuurverenigin-
gen en een zeer uitgebreide verzameling van nachtvlinders.
Het activiteitencircuit voor kinderen was het meest in trek.
Er waren maar liefst twintig verschillende posten. Je kon er
zelf je popcorn maken of een broodje bakken, maar ook
allerlei quizzen en spellen doen en natuurlijk waterbeestjes
vangen in de vijver.
De inwendige mens werd uiteraard niet vergeten.
 
We danken de vele medewerkenden voor hun inzet bij de
voorbereiding en uitvoering. Ook dank aan het RABO
Coöperatiefonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, en de
landelijke projecten Groen en Doen en Groen Dichterbij
voor de financiële bijdragen waardoor deze natuurdag
mogelijk werd.
Foto's vind je op www.ivn-apeldoorn.nl (zie fotoboek)

Van het bestuur
Als deze Groenvoer op de mat ligt, is de ledenvergadering
alweer geweest. Daarin zijn een aantal voorstellen gedaan
om onze afdeling weer helemaal 'bij de tijd' te brengen. Dit
was nodig omdat er ook vanuit de landelijke vereniging
verschillende wijzigingen zijn doorgevoerd.
In het lidmaatschap bijvoorbeeld. Moest je vroeger als lid
actief worden in de afdeling, dit is tegenwoordig niet meer
verplicht (maar wel fijn natuurlijk). Ook bleek dat het verschil
tussen lid en donateur onduidelijk was.
Ook is hopelijk de contributie nu in lijn gebracht met de
landelijke aanbevelingen en kunnen we de basiskosten van
de afdeling nu dekken met de inkomsten uit de contributie.
De inkomsten uit de activiteiten kunnen we dan gebruiken
voor extra zaken die de (actieve) leden ten goede komen.
Daar gaan we in 2015 mee aan de slag.
Tot slot is het voorstel behandeld om een vast bedrag te
vragen voor onze excursies. Dit voorstel is gedaan vanuit
het team fietsen en ook tijdens de gidsenavond zijn enkele
suggesties in deze richting gedaan. Daarmee vervalt dus
de vraag om een vrijwillige bijdrage. We hopen dat dit ook
duidelijkheid biedt aan ons publiek, dat toch regelmatig
vraagt wat dan de hoogte van deze vrijwillige bijdrage moet
zijn.
Hein Hillen is vanaf nu de secretaris van de afdeling. Hij is
bereikbaar onder het mailadres secretaris@ivn-apeldoorn.
nl, bijvoorbeeld voor reserveringen van het IVN lokaal in de
centrale agenda.
Veel informatie voor leden vind je overigens op de website
www.ivn-apeldoorn.nl onder het menu IVNinfo.
Niet alleen vind je hier de centrale agenda, maar in het
zoekboek ook de adressen van de contactpersonen van de
werkgroepen en teams, vacatures en veel informatie, for-
mulieren en handleidingen.
 
Vacature bestuur
De coördinatoren van de grootste werkgroepen (excursies,
cursussen, PR) zijn opgenomen in het bestuursoverleg. We
zoeken nog een extra bestuurslid die de werkgroepen
Natuur in de Zorg, VENEL, Heemtuin, Lezingen, IVNeXtra
en natuureducatie op basisscholen in zijn/haar portefeuille
heeft en als contact optreedt naar deze groepen. Houd
rekening met een tijdbeslag van circa 8 uur per maand.
Interesse? Meld je bij voorzitter@ivn-apeldoorn.nl

                     Foto: Willem Kuijpers
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Verslag

Foto: Janneke Brouwer

Uit de Natuurgidsencursus: De kleurenkalender en pepermuntfabriek
Janneke Brouwer

Eind februari stond ik in de regen in de
uiterwaarden van de IJssel. Het weer
was triest, ik had het koud en aan elke
voet kleefde minstens een halve kilo
klei. Dit zou mijn studiegebiedje voor
de natuurgidsencursus worden. Heel
veel fiducie had ik er nog niet in. Er
groeide praktisch niets en al helemaal
niets wat ik kende. Zelfs de solitaire
boom die ik had uitgekozen als middel-
punt van mijn studiegebiedje (her)ken-
de ik niet. En toch was ik voorzichtig
enthousiast, ik had namelijk net een
haas opgeschrikt en overal vond ik
reeënsporen. Dit moest het worden, er
zou vanzelf van alles gaan groeien en
dan kon het ‘Grote Leren’ beginnen.
Want daar ging het om dacht ik. Plan-
ten leren herkennen, weten waarom ze
juist daar groeien en wat de relaties
tussen planten, dieren en omstandig-
heden zijn. Dat is wat ik wilde en kennis vergaren was volgens mij het doel van de opdracht.
 
Tussen toen en nu is er veel gebeurd. Ik heb namen van planten geleerd en nog meer dieren gespot en samenhangen
tussen bodem, vocht en begroeiing ontdekt. Doel bereikt zou je denken! Ja, dat is zo, maar het heeft me veel meer
gebracht. De tegenstelling tussen het geluid van de stad en het gegak van de ganzen en het ruisen van het riet was mijn
eerste openbaring. Ik kon mijn omgeving niet alleen onderbrengen in soortenkennis maar ook in geluiden. In maart rook
ik het landschap. Het rook een beetje naar het wad. Je weet wel: die licht rottende geur die aan de Waddenzeekust altijd
aanwezig is. Ondertussen ging mijn gebied over van het bruin en grijs van de kale klei naar groen en daarna naar het
geel van bloeiende lissen. Geel werd langzamerhand overmeesterd door het knalroze van de kattenstaarten. Tenslotte
eindigde de zomer met het rood van de kale stengels van de kattenstaarten. Wat een ontdekking. Je hoeft het jaar niet
in te delen in maanden, het kan ook in kleuren! Augustus bracht me munt. Al struinend door mijn gebied kwam de
sterke geur vrij van alle watermunt die daar groeit. Met mijn ogen dicht waande ik me in een pepermuntfabriek.
 
Ik mag wel zeggen dat ik dit jaar veel heb geleerd. Maar naast alle feitelijke kennis die ik heb opgedaan, heb ik meer
gedaan. Ik heb namelijk leren beleven. En dat is zonder twijfel de meest waardevolle les die mijn studiegebied me heeft
gebracht. De natuur leren kennen doe je niet alleen met je hoofd, je doet het met al je zintuigen!

Foto: Janneke Brouwer
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Opening Korenmolenpad Wenum
Wiesel
Het eerste klompenpad in de gemeen-
te Apeldoorn gaat de naam Kopermo-
lenpad Wenum Wiesel dragen.
Op zaterdag 13 december vindt de
opening plaats. Het is een route van
13 kilometer door het landelijke gebied
rondom Wenum Wiesel.
De initiatiefnemers verwijzen met deze
naam naar de honderd watermolens
waarvan er drie kopermolens waren,
die ooit rond Apeldoorn draaiden.
De voorbereidingen voor een aanslui-
tend klompenpad in de Beemte zijn in
volle gang.

Antwoorden van kegelfotoquiz
van pagina 5
1. Fijnspar
2. Grove den
3. Sitkaspar
4. Douglasspar
5. Hemlockspar
6. Lariks

 

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
 

Volg IVN Apeldoorn op Facebook 
en / of Twitter
IVN-Apeldoorn is actief op Facebook
via www.facebook.com/ivn.apeldoorn...

Cursus Samenhang in de natuur
Altijd al willen weten en ervaren hoe de
natuur functioneert en hoe het zit met
de relaties tussen planten en dieren en
hun landschap? En hoe het zit met de
kringlopen in de natuur? Maak kennis
met begrippen als ecosysteem, habi-
tat, biotoop, populatie, levensgemeen-
schap en (a)biotische factoren, kring-
lopen en verstoring en ervaar in het
landschap hoe een en ander in elkaar
steekt.
Data cursusavonden: maandag 12 en
26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23
maart van 19.30 tot 22 uur in IVN lokaal
De Vijfster.
Data excursies: zaterdag 28 februari
en 28 maart van 10 tot 12.30 uur in de
omgeving van Apeldoorn.
In de cursus is plaats voor minimaal 10
en maximaal 20 deelnemers.
Meer informatie:
cursus-samenhang@ivn-apeldoorn.nl

Cursus moestuinieren
Enthousiast geworden voor moestui-
nieren door de artikelen van Ulrik van
der Laan? Je kunt aan de slag bij Groei
en Bloei die vanaf 5 maart een basis-
cursus moestuinieren geeft.
Zie www.apeldoorn.groei.nl voor meer
informatie.

 

 
Natuurgebied het Schol vergeven
van de zonnebaarzen
De visactiviteiten van ecoloog Gert Jan
Blankena in het natte natuurgebied het
Schol bevestigen zijn bange vermoe-
dens: de zonnebaars is er overvloedig
aanwezig, zo deelt hij in zijn rubriek
Buitengewoon van 1 november in de
Stentor mee.
De zonnebaars kan 15 centimeter
worden en kwam ongeveer een eeuw
geleden uit Noord-Amerika, aldus
Blankena, kenner van het waterleven.
Deze vis doet het erg goed in aquaria
en vijvers, maar nu ook daarbuiten
blijkt. Een zonnebaarsvrouw kan 3000
eitjes leggen. Het mannetje verzorgt
het broedsel. Na 2 jaar zijn de vrouw-
tjes geslachtsrijp. Alles bij elkaar zorgt
het voor overbevolking.
De grote aantallen zonnebaars bedrei-
gen de biodiversiteit, want kikkervisjes,
jonge salamanders en libellenlarven
staan op hun menu.
Het natuurgebied het Schol is gelegen
in het landgoed Woudhuis. Door de
jaren heen heeft zich in en om de plas
een rijke flora en fauna kunnen ontwik-
kelen, die nu bedreigd wordt door de
grote aantallen zonnebaars.
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   Cursussen
     Samenhang in de natuur: maandag 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart van 19.30 tot                        
     22 uur in de Vijfster, Texandrilaan 30, Apeldoorn.
     Excursies: zaterdag 28 februari en 28 maart van 10 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn. 
     Voor aanmelding en info: www.ivn-apeldoorn.nl

   Voor nadere informatie: www.ivn-apeldoorn.nl
 

   Op pad met IVN Apeldoorn
     zaterdag 13 december      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 14 december      Midwinterwandeling Berg en Bos      aanvang 14 uur
     zaterdag 3 januari 2015      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 17 januari      Landschapsonderhoud      aanvang  9 uur
     zondag 25 januari      Wandeling Bandijk Voorst      aanvang 14 uur
     zaterdag 31 januari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 14 februari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 22 februari      Wandeling Haps      aanvang 14 uur
     zaterdag 28 februari      Landschapsonderhoud: Jeugd/Venel      aanvang 9 uur

   Midwinteravond voor leden en donateurs
     Van 20 - 22 uur in de Vijfster, Texandrilaan 30 in Apeldoorn, zie pagina 7 van dit blad.

   IVN voorjaarslezing Communicatie in de natuur
    Signalen tussen dieren, planten en schimmels in mensentaal 
    Op donderdag 19 februari 2015 houdt Atze Oskamp, bioloog en natuurgidsenopleider, een lezing van                        
    19.30-21.30 uur in de Aula van Vrijeschool De Vijfster, Texandrilaan 30, 7312 HR Apeldoorn.
   
    Alle levende wezens in de natuur communiceren met elkaar. Dat doen ze niet in mensentaal.
    Atze Oskamp heeft zich verdiept in de signalen tussen planten, dieren en schimmels. Hij legt op                                
    een boeiende wijze uit op welke verschillende manieren er in de natuur wordt gecommuniceerd.
   
    Aanmelden op lezingen@ivn-apeldoorn.nl of tel 055-3662954.
    Toegang €2,- p.p. Voor IVN- en KNNV-leden en -donateurs gratis.
    Meer info zie www.ivn-apeldoorn.nl
 


