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Voorwoord

Originele foto-omslag
uit foto-archief van Arend van Werven,
bewerkt door Joop Bothe

Als ik dit schrijf is het begin februari en er ligt een dun laagje sneeuw. De eerste krokussen staan in bloei in het park en
de koolmezen zingen al uit volle borst. Nog even en alles groeit en bloeit weer.
In deze Groenvoer blikt de voorzitter terug op 2 jaar van plannenmakerij en uitvoer ervan. Inmiddels zijn er nieuwe
plannen waar we met elkaar aan kunnen werken om te realiseren, al of niet in samenwerkingsverband met andere
partijen.
Zo lopen er initiatieven in de wijk: De Cantharel, Ugchelen, Zuidbroek, Berg en Bos waar IVN’ers bij betrokken zijn.
Stadslab Apeldoorn is een pilot van de gemeente in samenwerking met de bewoners om het centrum van Apeldoorn te

vergroenen.
De werkgroep schoolgidsen biedt inmiddels tal van buitenactiviteiten aan aan
kinderen van de basisschool/kinderopvang. In deze Groenvoer een verslag van
de training bij St. Veldwerk Nederland en van een buitenactiviteit samen met
Helicon.
Een andere kijk op excursies biedt het beeldverslag van de midwinterwandeling
en de introductie op de vier-seizoenen-wandeling over het Voorster kerkenpad.
Veel leesplezier!

Greet Bothe
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Thema

Stadslab zet in op vergroening centrum
Yvonne Zwikker in samenwerking met Doesjka Majdandzic  
 
Voor Apeldoorners die in het centrum wonen biedt Stadslab
kansen om hun leefomgeving te vergroenen. De achterlig-
gende gedachte hierbij is dat de inwoners en/ of onderne-
mers in dit gebied het beste kunnen bepalen wat zij willen.
Het positieve effect van een groenere woonomgeving op
mensen en dieren is een vaststaand feit.
 
Wat is Stadslab
Stadslab is een pilot van de gemeente Apeldoorn voor de
periode van twee jaar met als coördinator stedenbouwkun-
dige Doesjka Majdandzic. Samen met stadsdeelbeheerder
Sandra Hofmeijer en een aantal betrokken burgers en on-
dernemers vormt zij een ‘regiegroep’ die het Stadslab in
eerste instantie aanstuurt. Dit initiatief is in april 2014 van
start gegaan. Apeldoorn is niet de eerste stad waar zo´n
initiatief van de grond komt. Onder andere Leiden ging al
eerder met vergelijkbare uitgangspunten aan de slag. Het
woord Stadslab geeft aan dat er veel uit te proberen valt.
Het is een plek voor een experiment.
Bij Stadslab kunnen inwoners en ondernemers met ideeën
komen om de stad leuker, beter en mooier te maken. Het
Stadslab wil voor goede ideeën haar netwerk inzetten,
meedenken en zoeken naar financiële mogelijkheden.
Specifiek voor het vergroenen van de binnenstad is er een
potje met subsidiegeld van de Provincie beschikbaar. Het
gaat hierbij niet om structureel groen zoals laanbeplanting
of de aanleg van een park. Dat doet de gemeente. Zowel
aan de Hoofdstraat, als voor de bibliotheek en in de Muse-
umpassage zijn bomen aangeplant, onder andere Ginkgo

biloba’s en Amberbomen, om het klimaat in de binnenstad
te veraangenamen. Het gaat Stadslab vooral om invulling
van tijdelijk braakliggend terrein of vergeten hoekjes die
beter verdienen. Alle kleine beetjes helpen en hoe meer
kleine groene stapstenen des te beter.
De realisatie en het onderhoud geschieden in principe door
de bedenkers. Vaak wordt daartoe een klein beheercontract
afgesloten waarin precies staat wat er wel en wat er niet
moet gebeuren. Enerzijds kan dat afschrikken en kan dat
een belasting betekenen, anderzijds kan dat ook de betrok-
kenheid bij de woon/ of werkomgeving stimuleren en een
onderlinge band tussen buurtgenoten versterken.
 
Eerste projecten van Stadslab in Apeldoorn
De aanleg van het Pythagorasparkje was een gezamenlijk
initiatief van Groen Links en Groei en Bloei. Zo´n braaklig-
gend veldje in de Stationsstraat hoek Molenstraat kreeg
een paar bomen, struiken en muurplanten. Bewoners die
wonen rond het (tijdelijk) braakliggend terreintje aan de
Stationsstraat achter het gebouw De Wereld hebben samen
met het Stadslab Apeldoorn, de wijkraad centrum en ge-
meente dit terrein opnieuw ingericht. Op het terrein komen
wilde bloeiende planten. Drie bomen en een beukenhaag
zijn al aangeplant. Het terrein krijgt daardoor vanaf komend
voorjaar een groene en kleurrijke uitstraling. Een aantal
ondernemers in de Kapelstraat gaat komend voorjaar tegels
lichten die speciaal in de nieuwe bestrating zijn aangebracht
en gaan daarin klimplanten planten.
 

Foto: Stadslab
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Foto: Stadslab

Plannen
In navolging van andere steden zijn
misschien verticale tuinen een optie.
Een kale muur waar klimop op mag
groeien heeft ecologisch een grote
waarde. Ook wordt momenteel ge-
werkt aan de invulling van het braak-
liggende Bakkenesterrein aan het Ka-
naal. Er is een ontwerp voor de tijdelij-
ke inrichting als park gemaakt en nu
wordt met een aantal initiatiefnemers
gesproken over hoe zij een deel van
het park kunnen gebruiken voor diver-
se activiteiten zoals een moestuin,
sport en spel.
 
Groenste gemeente
De gemeente Apeldoorn is een van de
grootste en groenste gemeenten van
Nederland. In de binnenstad is dat het
minst te merken. Naast de stenen
huizen en bestrating is de verstening
van tuinen een zorgelijke ontwikkeling.
Vergroening is absoluut geen overbo-
dige luxe en komt het milieu en de

Cultuur en landschap

Voorster kerkenpad: wandelen door landelijke schoonheid
Yvonne Zwikker

Foto: Yvonne Zwikker

De opening van het Voorster kerkenpad op 12 mei 2004 door de toenmalige eigenaar van landgoed Beekzicht jonkheer
Bosch van Rozendael was zeer feestelijk. De betrokkenheid van de dorpsbewoners was groot. De aanleg toen en het
onderhoud nu is in handen van de vrijwilligers van de Voorster Natuurwerkgroep De Spaanse Ruiter.
Start en eindpunt van de vier kilometer lange route is achter de kerk. Omstreeks 893 stond er al een kerk, maar niet
deze. Achter de kerk is te zien dat een arm van de IJssel deze plek aandeed, waardoor men de bouwmaterialen gemak-
kelijk kon aanvoeren. De kerk is deels omgeven door leilindes. Niet alleen kerkgangers gebruikten dit pad, ook markt-
bezoekers van en naar Zutphen liepen deze route.
 
Vorming van het landschap
De eeuwenlange invloed van de IJssel heeft geleid tot een afwisselend patroon van ruggen en geulen. Soms lopen de
paden over een oeverwal, waardoor je goed over het land kunt kijken. Op een van die oeverwallen was het een gunsti-
ge plek voor de vestiging van het dorp Voorst. Heel lang bleef dit een zeer nat gebied. Kijk eens naar de huizen en

uitstraling van het centrum ten goede. Stadslab is een initiatief volgens een groeiconstructie, van het een komt het ander.
Wie weet zijn er inwoners van het centrum die de gierzwaluwen in het centrum willen helpen aan meer nestgelegenheid,
door speciale dakpannen te plaatsen. De geluidsbeleving van deze vogel die honderd dagen in ons land door het
luchtruim giert is een zomerfeest voor wie het horen wil.
IVN Apeldoorn stapt niet als organisatie in wijkgebonden initiatieven, maar individuele leden kunnen uiteraard wel een
steentje bijdragen. Vandaar dat we het belangrijk vinden alle mensen met groene wensen te laten weten dat er kansen
liggen. Woon of werk je in het centrum en wil je er meer van weten of heb je ideeën zie www.stadslab.apeldoorn of loop
binnen op het spreekuur iedere donderdagmiddag in café Klein Berlijn, Hoofdstraat 34 van 14 tot 16 uur. Houd de
website in de gaten want het spreekuur gaat vermoedelijk verhuizen.
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Boeiend is het om dezelfde omgeving mee te maken onder de verschillende condities van de seizoenen. In het ko-
mende jaar gaan we ons hierover verwonderen bij vier-seizoenwandelingen over het Voorster kerkenpad. We gaan
ieder seizoen kijken en foto’s maken op vijf markante punten.
Voorjaarswandeling: zondag 12 april 14 uur en Zomerwandeling: dinsdag 7 juli 19.30 uur vanaf de kerk in Voorst
Voor meer informatie en data voor de Herfst- en Winterwandeling zie www.ivn-apeldoorn.nl

Foto: Yvonne Zwikker

boerderijen op terpen. Omdat de IJssel
overstromingsgevaar met zich mee
blijft brengen, ook al is het maar eens
in de 25 jaar, zijn er nu ingrijpende
herinrichtingswerkzaamheden onder
de noemer Ruimte voor de Rivier op
een steenworp afstand. Het is nu de
mens die vormt.

Heggenlandschap met knotwilgen
Het was de mens die ging zorgen voor
het afbakenen van weilanden en ak-
kers met heggen om te voorkomen dat
het vee zich tegoed deed aan het
voedsel op de akkers. In deze heggen
was meidoorn effectief en veel voorko-
mend. Daarnaast werden eveneens
stekelige soorten als sleedoorn, braam
en roos aangeplant. Vlier, kardinaals-
muts, kornoelje en klimplanten zoals
hop, klimop en heggenrank kwamen

op eigen kracht. In dit landschap zijn nog veel heggen te vinden. Het zijn belangrijke ecologische linten. Je vindt er ook
de resultaten van heggenvlechten. De grillige knotwilgen en –essen zijn niet alleen fotogeniek maar herbergen veel leven
en zijn sfeerbepalend.
 
Kleigat
Dat je op kleigrond wandelt is duidelijk te merken als het goed geregend heeft. Je schoenen blijven dan lekker vast zitten
in de drassige bodem. Boeren op klei boerden beter dan op de arme zandgronden. Het kleigat langs de route vertelt
over het gebruik van die klei. Tot ongeveer 50 jaar geleden werd in dit gat klei gewonnen dat via een spoorlijntje naar
een steenfabriek ging, ongeveer 2 km verderop langs de IJssel. Die spoorlijn is verdwenen. Later heeft men in dit gat
nog zand gewonnen. Nu is het een vogelrijk natuurgebied.
 
Seizoenen beleven langs het kerkenpad Voorst
Willy Lammers
 
Midden april in de uiterwaarden van de IJssel. In de weilanden is het gras weer helemaal groen. Allerlei bomen en
struiken in de houtwallen zijn al uitgelopen met jong, rijk gevarieerd frisgroen blad. Sleedoorn bloeit nog met tere witte
bloemen. Getierelier en het fluiten van diverse vogels is te horen. Zij zijn druk bezig om een territorium te zoeken en een
partner, want het voorjaar is begonnen. Bloeiend fluitenkruid kleurt de bermranden wit.
Later in de zomer als we opnieuw hier lopen, zijn de bomen zwaar groen van blad. De struiken in de houtwallen zijn al
uitgebloeid. Er vliegen vele insecten rond. In de poelen zijn nu kikkervisjes te zien tussen de planten die er op zijn ge-
komen. En in de bermen staan bloemen in verschillende kleuren te bloeien.
In oktober zitten er bessen aan meidoorn en sleedoorn. Vogels doen zich er tegoed aan. Later in de winter is het landschap
kaal geworden. Alles sopt onder onze schoenen. Vergezichten zijn er te zien als verstilde winterse schilderijen.

Foto: Yvonne Zwikker
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Jeugd

Citroentje Atalanta Dagpauwoog

Gehakkelde aurelia Kleine Vos Oranjetipje

Vlinderquiz
Welke van deze zes vlinders overwinteren in Nederland als vlinder? Antwoord op pagina 15

Foto's uit het archief van Arend van Werven, bewerkt door Joop Bothe

Aan het werk op de hei
Voor leerlingen van Helicon MBO uit Apeldoorn is het regelmatig aan de orde: opschonen van de heide. Maar vrijdag 6
februari was het niet alleen werken maar ook “lesgeven”.Op het Leesten werkten de leerlingen van Helicon, opleiding
Bos- & Natuurbeheer, samen met kinderen van de basisscholen Prinses Julianaschool uit Lieren en Het Web, locatie
Gentiaanstraat, uit Apeldoorn. In plaats van taal, rekenen en geschiedenis was het voor de kinderen flink aanpoten:
zagen, snoeien en takken sjouwen. Dennetjes en andere jonge boompjes werden verwijderd waardoor de heide meer
kans krijgt om te groeien.
Het initiatief en organisatie van deze activiteit lag bij de werkgroep IVN Schoolgidsen in nauwe samenwerking met He-
licon docenten. Staatsbosbeheer zorgde voor een geschikte locatie en gereedschap.

Foto: IVN Foto: IVN
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Midwinterwandeling 2014 
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Natuur om de hoek

Werken aan natuur in de wijken 
Yvonne Zwikker

Er lopen tal van initiatieven in Apeldoornse wijken en ook
een wijkoverkoepelend project waar IVN Apeldoorn bij
betrokken is. We zetten er een aantal op een rijtje.
 
Restaurant De Cantharel in Ugchelen is een weg ingesla-
gen waarbij duurzame voeding van belang is. Vanuit het
management / afdeling PR is IVN Apeldoorn benaderd met
het verzoek drie wandelingen en drie fietstochten te maken
die worden opgenomen in een brochure voor hun gasten.
Als tegenprestatie komt het Ugchelse ommetje op de balie
van deze zeer druk bezochte van der Valkvestiging te lig-
gen. Mogelijk komt er meer samenwerking in de toekomst.
 
De Dorpsraad van Ugchelen wil een paaltjeswandeling voor
natuurliefhebbers. Natuurinformatie kan via QR-codes
opgevraagd worden. De route begint bij de Kei, de voorma-
lige heemtuin aan de Hoenderloseweg, en loopt vervolgens
langs de Schoolbeek en over het parkachtige gebied van
de voormalige camping de Veldekster. De dorpsraad heeft
Ugchelse IVN-ers gevraagd mee te willen denken over de
route en de tekst. Naar verwachting zal dit project komend
voorjaar afgerond worden. Over een wandeling voor
schoolkinderen is nog overleg.
 
Natuurpark Berg en Bos heeft komend voorjaar de herin-
richting van de Sprengenvallei op de agenda gezet. De
projectleider heeft een zo breed mogelijke groep van be-
trokkenen bij elkaar gezocht om zoveel mogelijk ideeën te
inventariseren. In deze brainstormfase zal ook IVN afdeling
Apeldoorn meedenken. Daarnaast gaat Natuurpark Berg
en Bos bekijken of er een groep van betrokken Apeldoor-

ners gevormd kan worden die gezamenlijk plannen wil
maken over nog beter gebruik van het park. In deze
brainstormfase is IVN afdeling Apeldoorn een van de par-
ticipanten. In de praktijk is het nog niet haalbaar om als
afdeling structureel in dit soort  overleggroepen zitting te
nemen. Mogelijk dat er IVN-leden als buurtbewoners in-
stappen en zo  de IVN-stem kunnen laten horen.
 
Park Zuidbroek is de inrichtingsfase ver voorbij. Op 10
december 2014 is de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek
opgericht. Het gaat de stichting om het in standhouden van
dit park, met name als wandelgebied en het behoud van de
bijzondere natuurwaarden. Daarnaast komen er op be-
scheiden schaal culturele activiteiten. Wat de natuurwaar-
den betreft is er de al langer bestaande werkgroep Park
Zuidbroek opgericht. Het gaat de stichting om het in
standhouden van dit park, met name als wandelgebied en
het behoud van de bijzondere natuurwaarden. Daarnaast
komen er op bescheiden schaal culturele activiteiten. Wat
de natuurwaarden betreft is er de al langer bestaande
werkgroep Park Zuidbroek Natuurlijk, waarbij vrijwilligers in
het veld werken aan beheer, behoud en ontwikkeling van
de natuurwaarden. Vrijwilligers met en zonder IVN-pet
steken hierbij als geïnteresseerde buurtbewoners de han-
den uit de mouwen. Ook heeft een IVN-er als buurtbewoner
zitting in deze werkgroep.
 
Wandelnet ontwikkelt op verzoek van de gemeente Apel-
doorn een wandelnet rondom en door Apeldoorn. Het gaat
daarbij om routes die Apeldoorn op de kaart zetten en die
een verbinding gaan vormen met andere al bestaande
routes. Een project van drie jaar waar IVN Apeldoorn zijn
steentje aan bijdraagt door onder andere routes uit te zetten
en (natuur)informatie aan te leveren.

Veldoverleg Vrienden van Park Zuidbroek Natuurlijk
Wat zijn de wensen voor het park?
Foto: André Hartgers
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Dier in 't vizier

Raaf nog altijd kwetsbaar
Jolanda Denekamp

Foto: Paul Lantz

’Krok-krok’. Het zo kenmerkende geluid leidt de blik direct
naar boven: twee raven vliegen boven het Wekeromse
Zand.
De vogel was bijna uitgestorven aan het begin van de 20ste
eeuw. Een herintroductie onder meer op de Veluwe in de
jaren zeventig, moest de raaf als broedvogel weer kans
bieden. Langzaam breidt het aantal broedgevallen zich uit,
niet alleen op de Veluwe, ook op de Utrechtse Heuvelrug/
Het Gooi, Salland, Flevoland en de Achterhoek. Er zouden
inmiddels zo’n 85-100 broedparen zijn. Nog geen reden om
de vlag uit te steken, want het blijft een kwetsbare vogel.
Het dier houdt van uitgestrekte gebieden waar bos en hei
zich afwisselen, zoals het Wekeromse Zand en de Veluwe
in totaal. Eenmaal neergestreken in een gebied, blijft de
raaf er als standvogel.
Behalve herkenbaar aan de roep, is de raaf ook herkenbaar

Foto: Paul Lantz

aan het formaat: de vogel is duidelijk groter dan zijn soortgenoten de zwarte kraai en de roek. Het dier is zwaarder, heeft
een langere staart en vleugels. De kop-staartlengte is 65 centimeter, de spanwijdte 1,20 meter. Een raaf zweeft geregeld
even, terwijl een kraai doelgerichter ergens naar toe vliegt. Overigens kan een raaf ook geluiden uit zijn omgeving imi-
teren, zoals de menselijke stem.
 
Eenmaal een partner gekozen, blijven ravenparen jaren bij elkaar. Het zijn vroege broedvogels die doorgaans eind fe-
bruari of in maart eieren leggen. Vier tot zes eieren in een nest dat vervolgens jarenlang wordt gebruikt.
De beschikbaarheid van kadavers is een belangrijke voorwaarde voor het broedsucces van de raaf. Dat aas kan bestaan
uit dode dieren die zijn gestorven in de winter door voedselgebrek of gedood door de jacht. Raven eten niet alleen aas,
het zijn alleseters, met een voorkeur voor eiwitrijk dierlijk voedsel tot de grootte van een konijn. Ook bessen en zaden
staan op het menu.
 
De raaf had een slechte naam: de aaseter stond voor kwaad, zou in zijn zwarte verenkleed ongeluk brengen, een
symbool voor de zonde, voor rusteloos zwerven, voor de eenzaamheid. Het bijgeloof gaf redenen te over om de vogel
op grote schaal af te schieten. Tot deze dus bijna verdwenen was uit de Nederlandse bossen. Raven worden toch ook
beschouwd als intelligente dieren.
Raven spelen een belangrijke rol in sprookjes en fabels. Wellicht ken je de fabel van de raaf en de vos le corbeau et le
renard van de Franse schrijver en dichter Jean de La Fontaine. Hierin weet de vos met mooie praatjes en vleierij een
kaas te stelen van een raaf. De moraal van deze fabel is ‘’dat vleiers leven ten koste van degenen die luisteren’.
 
In ons spraakgebruik kennen we het begrip witte raaf: een zeer zeldzame verschijning. Een letterlijk witte raaf heb ik in
het wild zelf nog nooit gezien; een dergelijk exemplaar - geheel of gedeeltelijk wit - houdt het in de natuur doorgaans
 ook niet zo heel lang vol: te opvallend en dus snel gespot

door vijanden. Daarnaast hebben ze door het ontbreken
van pigmentlagen in de ogen een sterk verminderd ge-
zichtsvermogen bij daglicht waardoor ze minder goed in
staat zijn voedsel te verzamelen.
 
De raaf is verweven met onze cultuur en het zou jammer
zijn als het dier opnieuw zou verdwijnen, want het aantal
raven in Nederland blijft schommelen: eind jaren negentig
zakte de stand weer wat in doordat het aantal konijnen
daalde als gevolg van een konijnenziekte. Ook het verwij-
deren van kadavers van grote dieren uit het bos doet de
ravenstand geen goed. De vogels kunnen zich wel tegoed
doen aan dierlijke verkeersslachtoffers van (snel)wegver-
keer. Mits deze dus niet altijd weggehaald worden.
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Verslag

Schoolgidsen op training
Marieke Sprey

Ontdek de frisse citrusgeur van de douglas… de Ameri-
kaanse vogelkers ruikt naar… amandelen, zet eens een
miniatuur natuurpaadje uit, maak een insectenzuiger en hoe
voorkom je dat het beestje in je mond terecht komt?
Met veel plezier oefenden IVN-schoolgidsen deze activitei-
ten tijdens een trainingsdag in en om Veldwerkcentrum Het
Woldhuis op landgoed Het Woudhuis in Apeldoorn.
Na een informatiebijeenkomst voor toekomstige schoolgid-
sen in juni 2014, was het tijd voor een vervolg in de vorm
van een trainingsdag. Het grootste deel van de nieuwe
gidsen had na de bijeenkomst in juni al één of meerdere
keren deelgenomen aan activiteiten met scholen om een
beeld te krijgen van wat hen te wachten stond.
Zaterdag 13 december 2014 kwam de groep bestaande uit
dertien deelnemers, inclusief twee coördinatoren bij elkaar
in het Woldhuis voor een (hernieuwde) kennismaking. De
groep ging onder begeleiding van Herman de Jongh van
Stichting Veldwerk Nederland aan de slag met visie, orga-
nisatie van de werkgroep en het oefenen met werkvormen.
Werkgroep schoolgidsen wil zich richten op het aanbieden
van buitenactiviteiten voor kinderen van de basisschool/-
kinderopvang, waarbij het accent ligt op ervaren en beleven.
Waarom is dat belangrijk? Hoe ga je het doen? Kinderen
boeien, uitdagen, prikkelen en enthousiast maken, op die

ontdekkingstocht door de natuur?
Herman de Jongh ging tijdens een boeiende presentatie in
op de verschillende aspecten van ‘veldwerk’. In de basis-
schoolleeftijd kun je bij kinderen, door middel van natuur-
educatie, de kiem leggen voor het latere besef van verant-
woordelijkheid voor natuur en milieu. Beleving/ervaring,
kennis/inzicht leiden tot bepaald gedrag en bewuste keu-
zes. In de presentatie was ook aandacht voor de rol die je
als schoolgids speelt. Naast een aantal basisvaardigheden,
is het goed een eigen stijl en houding die bij je past, te
ontwikkelen.
Op de agenda stonden ook praktische zaken als structuur
binnen de werkgroep, aanbod, informatie op de website.
Sluit waar mogelijk ook aan bij landelijke initiatieven zoals
Scharrelkids.
Tijdens de lunch was er uitgebreider gelegenheid om
kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. De eindtijd
van 15 uur was snel bereikt. Het was een nuttige, inspire-
rende dag op een prachtige locatie, waarmee de werkgroep
een succesvol jaar afsloot.
De schoolgidsen gaan in 2015 hun vaardigheden verder
ontwikkelen en in praktijk brengen. Met veel plannen in ons
hoofd, hopen we op nog meer plezier met natuurlijk nog
meer enthousiaste scholen!

Foto: Jan van der Velden
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Ingezonden

Dubbelstrategie
Harm Werners

Foto: Harm Werners

Natuurmoment

Het biotoop van de ijsbloem staat onder druk. De habitats
waar hij vroeger voorkwam zijn aan het verdwijnen door de
opwarming van de aarde en de brede toepassing van
dubbelglas. De soort trekt zich daarom terug op een klein
gebied, namelijk de autoruit. Daar wordt hij echter fanatiek
bestreden. Het ziet er slecht uit voor deze fraaie bloem.

We horen en zeggen het vaak: de natuur heeft eigen wetten,
maar houdt zich er niet altijd aan. Normaal aan een boom
groeien en nu eronder. Of op de bodem groeien en nu aan
de boomstronk. En dan ook maar gaatjes naar boven en
onder maken. Heerlijk dwars.

IJsbloem op de rode lijst
Albert Cnossen

Foto: Ten Gevers Foto: Robert Klinkert

Dwars
Ten Gevers

Volgens Het Handboek voor opleiding tot natuurgids (1982)
‘verplaatsen trekvlinders zich van hun gewone levensruim-
te (Zuid-Europa of Noord-Afrika) naar een ander gebied
waar ze zich voortplanten. De nakomelingen keren prak-
tisch niet of helemaal niet naar het zuiden terug.’ Als
voorbeeld van dit trekgedrag wordt de atalanta genoemd.
In november 2014 werden meer dan 2000(!) dagvlinders
van deze soort waargenomen in ons land. We kunnen
aannemen, dat deze atalanta’s zullen proberen hier te
overwinteren.
Op de vraag van Yvonne Zwikker in 1998 waarom de ata-
lanta niet in Spanje blijft, heb ik geantwoord dat dit de
vlinder in biotopen brengt, die anders wellicht onbereikbaar
zouden zijn. Hij zorgt op die manier voor een enorm areaal
om zich voort te planten. En wie weet zorgen de verschil-
lende klimatologische omstandigheden in zijn verblijfsge-
bieden voor maximale overlevingskansen. Hij kan op die
manier immers profiteren van gunstige omstandigheden in
onze gematigde streken en zich in de koude winter gerieflijk terugtrekken in warmere streken.
Overwinterende atalanta’s zijn de laatste jaren heel normaal geworden. Atalanta’s kunnen door de gewijzigde klimato-
logische omstandigheden bij wijze van spreken van twee walletjes eten. De overwinterende populatie is al in het voorjaar
paraat en kan zich hier vroeg voortplanten. Daarna komen een paar maanden later de soortgenoten uit zuidelijker
streken, die hetzelfde doen. Op die manier maakt de vlinder gebruik van een dubbelstrategie. Mochten onverhoopt door
een strenge winter in onze contreien atalanta’s er niet in slagen te overleven dan kunnen we later in het seizoen altijd
nog rekenen op de invasie uit het zuiden.
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Midwinteravond

Een van de onderdelen van de goed bezochte en geani-
meerde Midwinteravond van 21 januari 2015 was het kiezen
van foto's voor het IVN-lokaal. De organisatie van deze
avond was in handen van de werkgroep Lezingen. Ulrik van
der Laan had een selectie van 30 ingezonden foto's ge-
maakt en presenteerde deze op het grote doek. Bij de
eerste vijf met de hoogste score zaten twee foto's van de
bomencursus en twee foto's met jeugd. Omdat we in het
lokaal een bredere afspiegeling van onze activiteiten willen,
heeft de werkgroep Lezingen de definitieve keuze uit de
genomineerde foto's iets gewijzigd: vier foto’s uit de cate-
gorie buitenactiviteit en één foto uit de categorie natuur.
 

Bomencursus.
Foto: Peter Oosterkamp

Venel.
Foto: Archief Venel

Natuur
Foto: Remco Moree

Doorsteekwandeling
Foto: Jacqueline Quist

Jeugd
Foto: Alex Eeninkwinkel

Midwinteravond:
Foto's voor IVN lokaal
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Verenigingsnieuws

IVN Nieuwjaarstoespraak 2015
Hans Hogenbirk

Een jaar is eigenlijk zo voorbij. En twee jaar helemaal. Voor
je het weet, sla je een midwinteractiviteit over.
 
Ik keek ter voorbereiding van dit artikel nog eens even in
de laatste nieuwjaarsrede, uitgesproken in restaurant Het
Hilletje in Kootwijk in 2013. En dan zie je wat er in twee jaar
allemaal is gebeurd.
Toen speelde onder andere de verhuizing naar het IVN-
lokaal in de Vijfster. We waren nog steeds op zoek naar
een secretaris die we in 2014 vonden. We deden een poging
om te komen tot een werkgroep landschap. Maar we intro-
duceerden ook de publiekscursus over beken en sprengen,
startten een werkgroep schoolgidsen die zich bezighoudt
met activiteiten op basisscholen en een nieuwe werkgroep
lezingen. We vonden alternatieven om toch weer een na-
tuurgidsencursus te beginnen, al was het dan met een zeer
beperkt aantal, maar wel zeer actieve deelnemers.
 
Ook bestaande activiteiten werden vernieuwd. De pu-
blieksexcursies bieden nu meer variatie en we spelen
daarmee in op de wensen van het publiek en van de gidsen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor het natuurontbijt en de HAPS-
excursie. Er zijn bijeenkomsten met organisatoren en met
gidsen. Bij de werkgroep PR wordt nu ook aandacht besteed
aan de zichtbaarheid van IVN op Facebook en Twitter. In
2015 starten de nieuwe publiekscursussen Samenhang in
de natuur en de korte cursus Weidevogels. De cursus
Samenhang Natuur en Samenleving (voorheen mens, mi-
lieu en maatschappij) maakt deel uit van de natuurgidsen-
cursus.
En er zijn ook projecten: het inventarisatieproject van En-
gelanderholt met de stichting Probos; wandelroutes in het

project 'Apeldoorn, stad te voet' en vanuit Van der Valk hotel
De Cantharel. En IVN deelname tijdens de ANWB Lente-
dagen in april bij Bussloo. Hopelijk krijgt de samenwerking
tussen IVN en KNNV landelijk ook meer gestalte, zodat we
daar plaatselijk op kunnen voortbouwen.
Meer plannen kun je lezen in het jaarplan dat ook op de
website staat (zie menu publicaties/jaarverslagen).
 
Het zijn allemaal belangrijke activiteiten om de natuur meer
bij het publiek te brengen, en ook om meer leden en dona-
teurs te houden, die vanaf nu ’vrienden van IVN-Apeldoor-
n’ heten. Per 1 januari tellen we 151 vrienden en 209 leden.
Dat is een lichte daling van het aantal vrienden en ruim 10%
stijging van het aantal leden.
 
Zoals al genoemd bij de ledenvergadering willen we meer
activiteiten gaan bieden voor de eigen leden en vrienden
van de afdeling. Zo krijgen leden extra korting bij deelname
aan onze cursussen. We willen ook aparte thema-avonden
gaan houden. Daar zijn echter wel weer IVN'ers voor nodig.
Want zonder inzet geen pret. Heb je een idee? Meld je aan.
En dat kan ook voor de ANWB lentedagen, de Natuurdag
2016 en het IVN-bestuur van de afdeling.
 
Al met al: plannen en ideeën genoeg om IVN Apeldoorn
een actieve en bruisende vereniging te houden en conti-
nuïteit te garanderen.
Dat kan alleen dankzij de inspanning en het enthousiasme
van de IVN'ers. Dank dus daarvoor en we hopen dat we
ook 2015 weer met z'n allen een mooi programma kunnen
bieden.

Samen met deze Groenvoer ontvang
je de Fiets & Wandelkaart Naar buiten
in Apeldoorn. Deze kaart is uitgegeven
door de gemeente Apeldoorn in sa-
menwerking met de Provincie Gelder-
land, IVN Apeldoorn, de Fietsersbond
en Wandelnet.
De kaart geeft aan één kant een over-
zicht van alle fiets- en wandelroutes in
Apeldoorn en omgeving waaronder
ook de ommetjes van IVN Apeldoorn.
Daarnaast vind je een overzicht van
alle bezienswaardigheden met een
korte beschrijving. De andere kant van
de kaart geeft een overzicht van routes
in de stad Apeldoorn.
 
De zomereditie 2015 van Groenvoer
wordt een speciaal nummer met wan-
del- en fietstips in het werkgebied van
IVN Apeldoorn.
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Ingezonden

Schuimende bomen
Anton Dekker

Mij werd de vraag gesteld wat de oorzaak is van schuim op
de voet van een beuk tijdens een regenbui. Dit verschijnsel
ken ik al jaren. Wat opvalt, is dat waar het hemelwater het
hardst langs de stam stroomt, schuim ontstaat. Als je goed
gaat kijken, schuimt het bij regen ook op andere boomsoor-
ten. Zo zag gemeentelijk bosbeheerder Dick van Beek dit
fenomeen laatst ook op eiken en Douglassparren.
Ecologen hebben er zo hun eigen theorie over. Bij regen
gaat het afstromende water met een redelijke snelheid over
de stam, over allerlei micro-organismen zoals algen,
waarbij vrijkomende eiwitten als het ware tot schuim worden
geklopt. Bij het kloven van hout in mijn tuin komt veel
aanslag en alg op de stoep terecht. Normaal veeg ik alle
groene aanslag weg, maar afgelopen keer niet. Als je met
de tuinslang en een harde straal de alg wegspoelt, krijg je
hetzelfde effect als je aan stamvoet ziet: een heleboel
schuim.
Daarnaast is het goed te bedenken dat in de schors van
een boom ontzettend veel leven zit die allerlei stoffen uit-
scheiden. Ook kan mogelijk neerslag van verontreinigingen
op de stam een rol spelen bij schuimvorming. Als het hard
waait zie je ook hopen schuim op het strand waar algen en
wieren aanspoelen. Kortom, hier valt nog wat te onderzoe-
ken. Foto:Ten Gevers

Kleigat Voorster kerkenpad. Foto: Yvonne Zwikker

Prikbord

Volg IVN Apeldoorn op Facebook en/of Twitter
IVN-Apeldoorn is actief op Facebook via www.facebook.com/ivn.apeldoorn
Like en volg deze pagina om op de hoogte te blijven van onze activiteiten. (Je hoeft geen Facebook account te hebben
om de pagina te zien. Voor het automatisch ontvangen van berichtgeving heb je wel een account nodig.)
Wil je onze berichten op Twitter volgen: Je vindt ons op https://twitter.com/  via @IVNApeldoorn

IVN Zomerweek voor jeugd, jongeren en volwassenen
IVN houdt van 31 juli tot en met 7 augustus de 32e IVN Zomerweek in het Groene Hart: een compleet verzorgde excur-
sieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers.
Een enthousiast jeugdteam begeleidt deze week overdag de kinderen (minimum leeftijd vijf jaar), zodat ook ouders zelf
op excursie kunnen.
Maximaal zestig personen kunnen op de rustieke kampeerhoeve Koole in Noorden aan de Nieuwkoopse Plassen ver-
blijven.
Meer informatie: www.ivn.nl/zomerweek en het artikel in Mens en Natuur nr. 2 van 2014, pagina 7
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KNNV lezing Invasie van Exoten
Wilfried Reinhold houdt op woensdag
25 maart 2015 om 20 uur in De Bron-
kerk, Hoenderloseweg 10, 7339 GH
Ugchelen een lezing over uitheemse
planten zoals tijgermug en reuzenbe-
renklauw die soms veel schade aan-
richten.
Wilfried Reinhold is voorzitter van het
platform Stop Invasieve Exoten.
Graag aanmelden: ledenadministra-
tie@apeldoorn.knnv.nl of per telefoon:
055-5412107.
Meer info: www.knnv.nl/afdeling-apeldoorn

Opstekers vanaf de bank: colleges op Universiteit van Nederland
Op www.universiteitvannederland.nl verschenen in week 4, van 19 t/m 23 janu-
ari 20-minuten-colleges over de stadsjungle door prof. dr. Jelle Reumer, getiteld:
19-01 Waarom is een industrieterrein ook een natuurgebied?
20-01 Waarom poept een duif liever op de Dam dan op een eikenboom?
21-01 Waarom vinden de patatmeeuwen en de Feboreigers de stad zo leuk?
22-01 Wat moeten we met al die tropische beesten die naar Nederland komen?
23-01 Hebben we in Nederland in de toekomst nog natuur?

Antwoord quiz pagina 6:
Het citroentje, de dagpauwoog, de
gehakkelde aurelia en de kleine vos
overwinteren als vlinder en niet als ei,
rups of pop. Vandaar dat je ze al vroeg
in het seizoen kunt zien. De atalanta is
een trekvlinder uit Zuid-Europa die 's
winters niet in ons land is. De oranje
tip overwintert als pop.

Water Natuurlijk doet mee met de
waterschapsverkiezingen 18 maart
2015
Water Natuurlijk is een bijzondere
waterschapspartij. Ze hebben geen
politieke kleur. Wat hen bindt is passie
voor landschap, natuur, cultuurhisto-
rie, sportvisserij en genieten op en rond
het water. Daarvoor zetten zij zich al
jaren in; binnen en buiten het bestuur
van Waterschap Vallei en Veluwe.
Want de natuur kan schoon water goed
gebruiken. En duurzaamheid is helaas
nog niet bij iedereen vanzelfsprekend.
Daarom zetten zij zich actief in voor
schoon water en de natuur. Voor meer
informatie:
www.waternatuurlijk/valleienveluwe.nl

Verrassende nestkasten landgoed
Caitwick
Yvonne Zwikker
Langs een laan op het landgoed Cait-
wick zag ik op ongeveer anderhalve
meter hoogte een nestkast hangen
met een metalen tuutje, zo’n pijpje voor
de ingang. Een middel om predatie
door eekhoorn of boommarter te voor-
komen. Op de nestkast voorzien van
nummer 1 zat een IVN-sticker. Langs
dezelfde laan trof ik nog negen genum-
merde nestkasten aan, allemaal met
een aanpassing om ’eten en gegeten
worden’ te reguleren. Niet alleen met
behulp van een plastic buisje, maar
ook met een voorzetstuk van een ras-
ter van ijzerdraad. Het zag er allemaal
in tact uit.
Jaren geleden zijn op dit landgoed IVN-
wandelingen gehouden, een gebied
om zeker weer eens te bezoeken, zelf
of via een excursie. Wanneer je bij
Assel komende uit de richting Apel-
doorn het spoor overgaat, neem je de
Asselseweg naar rechts. Even voorbij
de tunnel onder de A1 vind je aan je
linkerhand een wit hek met het op-
schrift landgoed Caitwick. Maar wie
inventariseert daar? Nog steeds? Wie
het weet, mag het melden aan de re-
dactie van groenvoer.

Foto: Yvonne Zwikker

Restauratie ruïne Nijenbeek
Rentmeester Pieter Witte van land-
goed De Poll in Voorst laat weten dat
het de bedoeling is om de ruïne De
Nijenbeek voor verdere aftakeling te
behoeden. De historische overblijfse-
len worden veilig gesteld in 2015. Na
de werkzaamheden wordt de ruïne een
jaar met rust gelaten. Vanaf 2017 tus-
sen 15 juli en 1 november kunnen
belangstellenden onder begeleiding
rondom de ruïne aan de IJssel een
rondleiding krijgen. De beperkte toe-
gang hangt samen met de aanwezig-
heid van beschermde diersoorten
zoals kerkuilen, steenmarters en vleer-
muizen. Huis Sonneberg dat naast de
ruïne staat, wordt een informatiepunt.
De opbrengst van zeven kavels op het
landgoed zijn een financiële voorwaar-
de om de restauratieplannen uit te
voeren. De toezegging van de ge-
meente om deze kavels uit te mogen
geven is essentieel. Men verwacht
groen licht op korte termijn.

Foto: Yvonne Zwikker
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   Op pad met IVN Apeldoorn
     zaterdag 14 maart      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur

     zaterdag 28 maart      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur

     zondag 29 maart      Jeugd/ouders: Water en molens      aanmelden

     zondag 29 maart      Wandeling: Park Berg en Bos      aanvang 10 uur

     zondag 12 april      Wandeling: Voorster kerkenpad      aanvang 14 uur

     zondag 26 april      Jeugd/ouders: Zoemende bijen      aanmelden

     maandag 25 mei      Pinksterwandeling: 15 à 20 km.      aanvang 9 uur

     zondag 31 mei      Wandeling: Park Berg en Bos      aanvang 10 uur

   Opsteker (ledenactiviteit)
    
     Wordingsgeschiedenis van het Veluwe Massief: dinsdag 3 maart 2015, aanvang 19.30 uur  
     in IVN lokaal De Vijfster, Texandrilaan 30, Apeldoorn 
     De excursie naar het Wilhelminadal is op zaterdag 7 maart van 9.30 - 12.30 uur

   Cursussen
     
     Groencursus: Data cursusavonden: woensdag 8 en 22 april, 6 en 20 mei, 3 juni van
     19.30 tot 22 uur in IVN lokaal De Vijfster
     Data excursies: zaterdag 11 en 25 april,  6 en 23 mei, 6 juni van 10 tot 12.30 uur in de
     omgeving van Apeldoorn. Uitzondering: de excursie Vogels op 11 april start om 7 uur.
     Informatie en aanmelding bij:
     Frits Hollander, 055-541 70 95 of groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

    
     Vlindercursus: Data cursusavonden: dinsdag 14 en 28 april, 12 mei, van 19.30 - 22.00
     uur in lokaal IVN De Vijfster
     De excursies zijn, in overleg met de cursisten, op twee zaterdagen in Apeldoorn.
     Informatie en aanmelding bij:
     Cathrien Oskamp, 055-355 81 75 of vlindercursus@ivn-apeldoorn.nl

    
     Cursus weidevogels (samen met KNNV Apeldoorn): 
     Datum cursusavond: donderdag  9 april van 19.30 tot 22 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Datum excursie: zaterdag 11 of 18 april van 9 tot 12 uur, in overleg met de 
     deelnemers.
     Informatie en aanmelding bij:
     John van Heiningen, 055-540 34 26 of weidevogels@ivn-apeldoorn.nl


