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Colofon

Voorwoord

Met de zomer in ’t vizier staat dit nummer van Groenvoer
in het teken van Actief Buiten zijn. Of dat nu wandelend,
fietsend of kanoënd is. De redactie zoomt in op het totale
werkgebied van IVN Apeldoorn met als drie ’uitersten’
hierbinnen:
Epe en omgeving, het IJssellandschap en het gebied tussen
’bergen en enken’.
De leden kunnen met de Fiets & Wandelkaart Naar buiten
in Apeldoorn die in het vorige nummer van Groenvoer zat,
al genoeg ontdekken in en rond Apeldoorn. De redactie
heeft daarom nu gekozen voor de ’rafelranden’.
 
Bovendien is het ook een heel duurzaam thema: ’vakantie
in de achtertuin’. Met een minimale voetafdruk. Kijk maar
eens op http://voetafdruknederland/meet-jou-voetafdruk
en doe de voetafdruktest. Deze brengt in kaart welke invloed

Voorwoord
Jolanda Denekamp

jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde.
Met tips om je voetafdruk te verkleinen. Een ervan is dus
op vakantie dichtbij huis, zonder hoog brandstofverbruik.
 
Natuurlijk is Actief Buiten zijn ook goed voor je gezondheid.
En waar je misschien minder snel aan zult denken: het
economisch belang voor een provincie en voor onderne-
mers is natuurlijk ook erg groot. Want wie gaat er niet even
onderweg uitrusten voor een kop koffie of thee met iets
lekkers er bij, of sluit de wandeling, fietstocht gezamenlijk
af met een hapje eten?
 
In ieder geval zit er vast wel een tip van je gading bij in een
gebied dat je helemaal (nog) niet kent en wordt je voetafdruk
deze zomer erg klein.
Veel leesplezier!

Foto's voorpagina: Joop Bothe, Yvonne Zwikker, Monic Breed
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Cultuur en landschap

’Veluwe meer dan bos alleen’
Jolanda Denekamp

De Veluwe is het meest geliefde (wandel)gebied van Ne-
derland, althans voor 24% van de respondenten, die
meededen aan een onderzoek van de vakantiewebsite
Vacanceselect. Tel daarbij de wens van recreatie- en na-
tuurorganisaties om de Veluwe op de Werelderfgoedlijst te
zetten en bedenk dan dat wij amper de deur uit hoeven om
middenin dat alom geprezen gebied te komen. We wonen
er immers al en sterker nog, het werkgebied van IVN afde-
ling Apeldoorn is veel groter (en mooier) dan alleen de
Veluwe. Redenen genoeg om in Groenvoer aandacht te
besteden aan ons hele ’achterland’! Spring op de fiets, strik
de veters of pak de peddel en ontdek de rafelranden van
ons IVN-gebied: Epe en omgeving; IJsseldal; Beekbergen,
Ugchelen en Hoenderloo. Je zult onderweg vast en zeker
denken ’nooit geweten zeg’.
 
Woest en bijster land
Het ’woest en bijster land’ in de omgeving van Beekbergen,
Ugchelen en Hoenderloo biedt zowel de wandelaar als
fietser prachtig zicht op stuw- en stuifheuvels, smeltwater-
dalen uit de laatste ijstijden, bossen en heidevelden en
helder stromende sprengen.
 
Waterrijk
Uitwijken naar de oostelijke flanken? Daal af van de stuwwal
naar de ’vallei’ en trap eens door het waterrijke IJsseldal.
Geniet van weidevogels, uiterwaarden, kikkerpoelen en
agrarische buurtschappen. Heel anders dan de beboste
Veluwe.
Ook hier is fietsen via de knooppunten heel makkelijk.
Liever wandelen? Loop dan eens een van de gemarkeerde
klompenpaden en stop bij een rustpunt naast een boerde-
rij voor koffie met eigengemaakte cake.
 
Grote variatie
De noordrand van het Apeldoornse IVN-werkgebied wordt
begrensd door Epe. Een landschap gekenmerkt door grote
variatie: hoog en droog met bos en hei, maar ook nat,
drassig en groen. Wel eens op de Renderklippen gestaan?
De met heidevelden begroeide stuwwallen waar je de
schaapherder nog met zijn kudde bijzondere Veluwse
heideschapen kan tegenkomen.

Veluwe meer dan bos alleen
Een aantal recreatie- en natuurorganisaties waaronder
Staatsbosbeheer, Recron en Geldersch Landschap &
Kasteelen pleiten in hun manifest Wild van de Veluwe om
het prachtige Gelderse natuur en het rijke cultuurhistorische
erfgoed verder te versterken. ’Het is het grootste aaneen-
gesloten natuurgebied van West-Europa en DE toeristische
parel van Nederland. De Veluwe behoort tot de mooiste en
meest bijzondere gebieden van Nederland en zeker niet
alleen door de bijzondere natuurwaarden. Ook de aardkun-
dige en cultuurhistorische betekenis van de Veluwe geeft
Gelderland internationale allure. De Veluwe is ook een
toeristische trekker van nationaal en Europees niveau’,
stellen de organisaties in hun manifest.
Ze willen samenwerking met de ondernemers en organisa-
ties in de vrijetijdssector om de Veluwe ook economisch
beter te benutten.
Niet onterecht want als je bedenkt dat al die recreanten
ergens onderweg wel een bakkie koffie, ijsje of lunch nutti-
gen en heus niet allemaal met hun thermosje op stap gaan,
dan wordt er aardig wat besteed op zo’n wandel- op fietstrip.
En dan heb je het alleen nog maar over de dagjesmensen.
De organisaties doen in hun manifest een beroep op de
provincie Gelderland om gezamenlijk een ’nog krachtiger
merk Veluwe als HET ecologisch, landschappelijk, toeris-
tisch, recreatief en cultuurhistorisch waardevolle gebied
van Nederland’ neer te zetten. Een van de stappen hiervoor
is dat de Veluwe de status Werelderfgoed krijgt onder het
mom ’De Veluwe, meer dan natuur alleen!’ Of, zou ik
zeggen ’Veluwe meer dan bos alleen’.
 
’De Veluwe is niet alleen het spannendste natuurgebied
van Nederland, het is ook een gebied waarvan de aardkun-
dige en cultuurhistorische waarde van uitzonderlijke inter-
nationale betekenis is’, volgens het manifest Wild van de
Veluwe.
En dat proberen we in deze Groenvoer uit te dragen, of de
Veluwe nu op de Werelderfgoedlijst komt of niet. Trap eens
naar of wandel eens door Epe en omgeving, het IJsseldal,
Beekbergen, Ugchelen en Hoenderloo. Groenvoer zoomt
op de hierna volgende pagina’s in op deze verschillende
gebieden.
 

Foto: Yvonne Zwikker
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Noord Oost Veluwe

Van stuwwal naar agrarisch gebied
Ten Gevers

Foto: Ten Gevers

Verscheidenheid is het kenmerk van het noordelijke werk-
gebied van IVN Apeldoorn. Het omvat de gemeente Epe,
met de kernen Epe, Emst, Oene en Vaassen, en kent vele
wandel- en fietsroutes. Het westelijke deel van de gemeen-
te ligt op de Veluwse stuwwal, een gebied met reliëf, dat in
de voorlaatste IJstijd werd gevormd door opstuwing door
het landijs. Hier overheersen afwisselend naald- en loofbos
en heideterreinen. Je kunt dat soms in de benen voelen:
tussen het hoogste punt (1,5 km voor de Ossenstal) en het
laagste (Oene) zit een hoogteverschil van 43 meter. Het
landschap is daardoor gevarieerd: hoog en droog met bos
en hei, maar ook nat, drassig en groen.
 
Je treft er grote natuurgebieden aan als de Renderklippen
met z’n met heidevelden begroeide stuwwallen waar je de
schaapherder nog met zijn kudde bijzondere Veluwse

heideschapen kan tegenkomen. En de Dellen, waar de
ontginning van de Veluwe een belangrijke stap vooruit
maakte. Door de ligging ver van steden is het één van de
plekken in Nederland waar het 's nachts nog echt donker
wordt.
En er zijn ook ‘natte’ gebieden als het Vossenbroek en
prachtige veengebieden als het Tongerense- en Wisselse
Veen. Geen wonder dat er door dit gebied vele fiets- en
wandelroutes lopen.
En natuurlijk kent het gebied vele sprengen en beken, die
vaak verbonden zijn met de geschiedenis van kasteel
Cannenburg en het Apeldoorns Kanaal.
Het oostelijk deel van de gemeente Epe is overwegend
landelijk, agrarisch gebied. Ontdek het agrarisch cultuur-
landschap, oude boerenerven en de natuurgebieden in het
mooie buitengebied.

Foto: Ten Gevers
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Loobrinkerpad
Dit klompenpad start op een van de
grootste enken van Nederland, die in
Emst. Een route van 10 km leidt je over
onverharde paden, langs boerener-
ven, een oude forellenkwekerij uit
1693, Vossenbroek en het recreatie-
gebied Kievitsveld. Je komt ook langs
de Emsterhof, een van de oudste
plekken van de gemeente Epe en het
voormalige station Emst.
Onderweg kun je ook overstappen
naar het klompenmakerspad in Oene.
Of naar de prachtige route van het
Schaveringsepad, ook een klompen-
pad.
www.klompenpaden.nl

is een gebied met veel hoogteverschil-
len, een schaapskooi en veelzijdige
natuur. Er zijn 2 natuurpaden: een
wandelroute van 5,5 km in het Eper
gebied en een route van 4,6 km in
Heerde. Het is mogelijk om de routes
te koppelen of de route in te korten. De
routes lopen over een bezienswaardig
gebied en met padborden wordt infor-
matie gegeven over de flora en fauna.
Via de kabouterroute kom je langs de
schaapskooi.
www.knnv.nl

Verscholen Dorp
Deze fietsroute start in Epe en begint
met het coulissenlandschap rond Epe:
afwisselend bosjes, heggen en weilan-
den. Je fietst daarna door een gevari-
eerd gebied met bossen, heide en
natuurgebieden zoals het Wisselse
veen, de Dellen met het Pluizenmeer,
de Renderklippen en de Tongerense
heide. Je komt langs Het Verscholen
Dorp: enkele onderduikershutten uit de
Tweede Wereldoorlog. De bossen
bestaan voor een groot deel uit naald-
bos afgewisseld met stukken heide.
Omdat er enkele paden en zandwegen
tussen zitten die soms te smal, mul,
heuvelachtig, of van slechte kwaliteit
zijn, is de route deels ongeschikt voor
rolstoelen en scootmobiels.
www.fietsen.123.nl

Daendels wandeling
Rond 1800 begon de ontginning van
de Veluwe. Voorloper hierin was Daen-
dels, generaal van de Bataafse Repu-
bliek. Hij woonde op wat nu het land-
goed De Dellen heet. De wandeling
voert langs het erf van Daendels,
schapen, heide en bos, een grafheuvel
en duinen uit de ijstijd. Op informatie-
borden staat uitgebreide informatie.
Een goede wandeling ook voor hen die
slecht ter been zijn, want er staan veel
banken. De route is 3 km. Alternatieve
wandeling is de Buys Ballot wandeling
van 3,5 km (met het graf van de nazaat
van de oprichter van het KNMI).
www.glk.nl

Foto: Ten Gevers

Foto: Ten Gevers

Foto: Ten Gevers

Natuurpad Epe-Heerde
Renderklippen is de naam van de in-
drukwekkende rij met hei begroeide
stuwwallen tussen Epe en Heerde. Het

Foto: Ten Gevers

Kroondomein route
Er zijn vele fietsroutes door de omge-
ving van Epe, Emst en Oene. Een
gevarieerde fietsroute is de route die
start in Epe en daarna via het Kroon-
domein, Gortel, Niersen en Vaassen
weer naar Epe terugvoert. Als er niet
zoveel mensen op de weg zijn, is de
kans dat je hier wilde zwijnen, edelher-
ten of reeën tegenkomt vrij groot. De
route is van de VVV en is 35 km met
ontspanningsmogelijkheden onderweg.
www.vvvepe.nl

Erfgoedroute Vaassen
Velen kennen kasteel Cannenburgh.
Minder mensen weten nog dat er een
prachtige cultuurhistorische wandeling
in en rond Vaassen uitgezet is. Natuur
en cultuur gaan bij deze erfgoedroute
samen. Sprengkoppen, papiermolens,
bos, heide, celtic fields en de Nierense
grafheuvellijn zijn een paar elementen
van de wandeling. De route start in het
oude dorp Vaassen, is 18 km en wordt
beschreven in een handig boekje om
mee te nemen onderweg.
https://secure.matrijs.com

Fietsroute Baronnenlijn
Ouderen weten zich nog misschien te
herinneren dat er vroeger een spoor-
lijntje liep van Apeldoorn naar Zwolle.
’t Loo was daarmee verbonden via de
Koningslijn. De bijnaam dankte de lijn
aan de vele (adellijke) notabelen die
woonden in de plaatsen langs het
spoor. Nu is een groot deel van het
oude spoorwegtracé in gebruik als
fietspad dwars door de natuur.
Er zijn 2 routes. De zuidelijke Baron-
nenlijn en Koningslijn start in Apel-
doorn en voert naar Vaassen en terug
(29 km). De noordelijke loopt van Epe
naar Hattem en terug. Een zeer mooie
route met veel fietsruimte in de natuur
en oude overblijfselen van de spoor-
weg.
www.gpsfietsroutesgelderland.nl
 

Ommetje Epe
Het Ommetje Epe voert deels door de
oude dorpskom van Epe, langs linde-
lanen en nieuwe bebouwing, langs
oude begraafplaatsen en een stukje
buitengebied.
www.ivn-apeldoorn.nl
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IJsseldal

De overgang van stuwwal naar rivier
Yvonne Zwikker

Ook de groene gemeente Voorst in het IJsseldal valt onder
het werkterrein van IVN Apeldoorn. Het is een overwegend
agrarisch gebied met de buurtschappen: Bussloo, Klaren-
beek, Nijbroek, Posterenk, Steenkamer, Twello, Teuge, De
Vecht, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek. Een landschap dat
gekenmerkt wordt door de overgang van de droge Veluwe
op de stuwwal naar de IJssel.
Natuurlijk niet voor niets beschreef Jac.P. Thijsse in 1915
in zijn Verkade Album De IJssel met verve de rijkdommen
van dit waardevolle landschap. Naast de Gelderse steden,
de vriendelijke dorpen, de markante kastelen, de rustieke
buitens was het vooral de daarbij behorende rijke natuur in
de bossen, weteringen, weilanden, boomgaarden, akkers
en stille binnenwateren langs de rivier die zijn aandacht
kregen.

 

In de buurtschappen ontplooien boeren en niet boerende
particulieren de meest uiteenlopende activiteiten die een
tocht door het gebied extra boeiend maken. Het zijn de
gastvrijheid bij de Rustpunten en de Toer de Boer op stops
die het platteland ontsluiten. Er is een grote variatie aan
wandel- en fietsmogelijkheden om dit gebied te verkennen.
 
Sinds het uitbrengen van Jac.P. Thijssen’s album is er veel
veranderd in het landschap. Maar nog steeds is het IJssel-
dallandschap uniek. Er valt veel te ontdekken. Een land-
schap waar dankzij beheer en ingrepen onder andere onder
de noemer Ruimte voor de Rivier ook veel nieuwe toegan-
kelijke natuur ontwikkeld wordt.

     Foto: Monic Breed

Foto: Yvonne Zwikker
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Maak je eigen fietsroute 
Wanneer je zelf een tocht uitzet met
behulp van het fietsknooppuntennet-
werk, doe eens een van de volgende
(gedeeltelijk toegankelijke) buiten-
plaatsen of natuurgebieden aan in de
gemeente Voorst:
- Klein Noordijk, Twello
- Hunderen, Twello
- Voorstonden, Voorst
- Het Schol, Wilp
- Bruggenbosch, Terwolde
- Beekzicht, Voorst
- De Poll, Voorst
- Huis Empe, Empe
- Het Blikkenbos, Twello
- De Kraaigraaf, Twello

Appense Schouwpad
Deze gemarkeerde route van 12 km
brengt de wandelaar door het authen-
tieke buurtschap Appen.
Wandelend over de middeleeuwse
bandijk ontdek je sporen van een lange
strijd tegen het water: de kolken of
waaien. Wel eens gehoord van de
Lachende en de Huilende kolk of het
Juffersgat? Grafheuvels maken duide-
lijk dat dit gebied in de prehistorie al
bewoond werd.

Foto: Yvonne Zwikker

Grenspalenpad
Een gemarkeerde cultuur historische
wandelroute van 8 km langs de oude
grenzen van de Heerlijkheid Het Loo.
Vanaf het beginpunt bij De Kar leidt de
Grote Wetering de wandelaars naar
het dorp Klarenbeek. Onderweg staan
nog een aantal stenen grenspalen als
wachters in het landschap.
Door het Gietelse Veld en langs de
Stougraaf brengt de oude grindweg
van Apeldoorn naar Zutphen de wan-
delaars weer terug bij het begin door

een weids agrarisch landschap. www.
grenspalenpad.nl

Hof van Twello
Een bezoek aan het Hof van Twello is
voor iedereen die zijn ecologische
voetafdruk wil terugbrengen een inspi-
rerende kans. Het centrum voor Loka-
le Economie timmert stevig aan de
weg. Ze verkopen niet alleen produc-
ten die zelf gekweekt zijn, maar ook
van anderen uit de streek (onder het
label IJsselvallei). Het motto is: ‘Lokaal
doen wat kan en als dat niet kan Fair
Trade producten kopen’.
Naast de verkoop is er de kas met
terras met een aantrekkelijke kleine
kaart. Het Blote Voetenpad is een
aanrader voor het hele gezin. Ook
cursussen en workshops staan op het
programma. Een bezoek meer dan
waard.
www.hofvantwello.nl

Poelenpad
Van 15 mei tot 15 oktober is het Poe-
lenpad van 4,5 km te bewandelen. Je
kunt beginnen bij het station Klaren-
beek of vanaf het Rustpunt en Bed &
Breakfast Het Broeckse Hof, Vorster-
weg 3. Je bent welkom in de tuin met
een helofytenvijver en privé energie-
centrale in ontwikkeling.
Het Poelenpad gaat over boerenerven,
door een melkstal, bosjes, langs wei-
landen, kikkerpoelen, akkers, een
vleermuistoren en een haardplaten-
museum.

ting zal de klus in november van dit jaar
geklaard zijn. Na een jaar van rust voor
de fauna zullen er op beperkte schaal
excursies mogelijk zijn.

Foto: Hof van Twello

Foto: Yvonne Zwikker

Foto: IVN

Ruïne Nijenbeek
Op zaterdag 7 maart startten de werk-
zaamheden om de ruïne Nijenbeek op
het landgoed De Poll voor de toekomst
te consolideren. Het financiële plaatje
is rond tot grote opluchting van de
barones van Lynden. Naar verwach-

Woldermarkerpad
Niebroekerpad
Tuylermarkerpad
Avervoorderpad

Tuylermarkerpad (11 km)
Wandelen langs boerenerven, over
schouwpaden en historische wegen in
het buitengebied van Terwolde. Ont-
dek het mooie buitengebied van Ter-
wolde. Wandelen langs boerenerven,
over schouwpaden en historische
wegen. Rust, ruimte en het IJsselland-
schap bepalen hier de sfeer. Klompen
aan, rugzak op en gaan!
www.klompenpaden.nl
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Midden Veluwe

Op stap in het groene hart van de Veluwe
Jan van Vulpen

Het uitgebreide werkterrein van IVN Apeldoorn omvat in het
zuiden het buitengebied tussen Hoog Buurlo, Ugchelen,
Beekbergen en Hoenderloo. Een van de parels van de
Veluwe want het heeft het allemaal. Zowel stuw- en stuif-
heuvels als ook smeltwaterdalen uit de laatste ijstijden,
bossen en heidevelden, een ven vol leven en helder stro-
mende sprengen. Kortom, een gebied om van en in te
genieten als natuurliefhebber, buiten 'de spits', dat wel.

Het gebied wordt doorkruist door paden en zandwegen, en
omzoomd door geaccidenteerde fietspaden. Ideaal voor de
recreatieve wandelaar en de sportieve fietser. Op 't Leesten
is recent in een voormalige grindafgraving een Veluwe-

transferium aangelegd door Staatsbosbeheer. Voor de
liefhebbers van recreëren in een natuurlijke setting, met
goede toegankelijkheid en dito parkeervoorziening. Vooral
in de weekenden trekt dit velen, met kinderen nabij de kiosk
of met de honden op de 'natte neuzen' route.

Tot begin twintigste eeuw was dit gebied nog een 'woest
en bijster land'. Uitgestrekte heidevelden met schapen en
stuifzanden bepaalden het beeld. Daarna werd de heide
ontgonnen en vervangen door bos. In eerste instantie voor
houtproductie, maar tegenwoordig tref je een veel gevari-
eerder bos aan, waar de natuur weer zijn gang mag gaan
en waar het heerlijk wandelen, fietsen en recreëren is.

Foto: Yvonne Zwikker

Foto: Willem Kuijpers
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paarse rondwandeling door het hele -
areaal van bos, heide en sprengen met
een lengte van 6½ km.
Vanaf de parkeerplaats op de Hoog
Buurloseweg zijn twee wandelingen
gemarkeerd:
- een cultuurhistorische gele route van
  4½ km;
- een rode route van 12 km over de    
  heide en naar Radio Kootwijk.

Filosofische wandeling
Dit BOSpad van 5 km is bedoeld als
meditatieve wandeling over de hei en
door het bos van 't Leesten. Onderweg
staan op acht mooie plekken banken
met inspirerende teksten uit een van
de acht grote religies of levensvisies.
De goed gemarkeerde route start bij
de kiosk, daar is ook een folder met
routebeschrijving en aanvullende in-
formatie te kopen.
www.bosapeldoorn.nl

Bruggelen
Een drietal wandelroutes van 2½
(rood), 4 (blauw) en 7 (zwart) km zijn
uitgezet door Geldersch Landschap &
Kastelen door landgoed Bruggelen,
een natuurgebied met een gevarieerd
landschap van naald- en loofbossen
en enkele heideveldjes. Start vanaf het
parkeerterreintje met informatiebord,
op de hoek met de Engelanderweg.
www.glk.nl

Foto: Yvonne Zwikker

Foto: Monic Breed

Foto: Willem Kuijpers

SBB wandelingen
Staatsbosbeheer heeft meerdere ge-
markeerde wandelingen uitgezet.
Vanaf de kiosk op 't Leesten is een 

Nieuw Ommetje in Ugchelen
Het is een verrassend ommetje dat
begint in de Beektuin aan de Ugchel-
seweg tegenover IJskaffee De Kei. De
route loopt onder andere over de voor-
malige camping De Veldekster en
langs de bijpass van de Schoolbeek.
Via een QR-code op het startpaneel in
de Beektuin, is de informatie bij de
genummerde routepijlen op te zoeken.
De route is ook te downloaden van de
website van de dorpsraad Ugchelen en
van IVN Apeldoorn. Ook ligt de route
voorzien van de teksten bij IJskaffee
De Kei.
Door vergevorderde bouwplannen zal
de route de komende jaren mogelijk
veranderen, maar gezien het parkach-
tige karakter van het gebied aantrek-
kelijk blijven.
Download het (gratis) ommetje.

Maak je eigen fietsroute
Met behulp van de fietsknooppunten
zijn fraaie geaccidenteerde tochten te
maken.
Als voorbeeld: Vanaf de parkeerplaats
op 't Leesten naar knooppunt 43 en dan
naar de volgende knooppunten 42, 41
(Hoog Buurlo), 15, 14, (Hoenderloo)
12, 07; vervolgens richting knooppunt
92 maar bij de Engelanderweg linksaf
en bij het parkeerplaatsje met infobord
Bruggelen linksaf, terug naar knoop-
punt 43. In totaal ruim 25 km met een
paar pittige klimmetjes.
www.fietsknooppunten.nl

Wandelingen De Cantharel
IVN Apeldoorn heeft in samenwerking
met Hotel/Restaurant De Cantharel
een drietal wandelroutes ontwikkeld.
Deze routes starten vandaar en zijn -
inclusief een GPS track - te downloa-
den van www.ivn-apeldoorn.nl.
Route Van der Huchtbos van 5 km
(en afgekort 3) loopt achter het hotel
door het gelijknamige bosgebied, met
een smeltwaterdal (met natuurkam-
peerplek).
Route Tweesprengen van 6½ km
gaat naar de sprengen in het Willems-
bos en in het Orderbos.
Route Bakenberg en Leesten van 6
km. Deze route loopt langs alle facet-
ten van het gebied: sprengen, een
'berg', een ven, bos, heide en twee
smeltwaterdalen.

Fietsroutes vanaf De Cantharel
Er zijn drie fietsroutes vanaf Hotel/
Restaurant de Cantharel in Ugchelen.
De routes maken gebruik van de fiets-
knooppunten. Deze routes zijn - inclu-
sief een GPS track - te downloaden van
www.ivn-apeldoorn.nl. Naast de knoopp-
punten krijg je ook informatie over de
omgeving en - indien gewenst - een
GPS bestand.
Fietsroute IJsselvallei - 57 km
Een lange route grotendeels door
landbouwgebied naar de uiterwaarden
van de IJssel. Je komt door het dorp
Beekbergen en fietst langs het Apel-
doorns kanaal en de Beekbergse beek
naar Voorst. Hier kun je de verborgen
tuinen van Bert Loman bezoeken. Via
de Voorster klei met in de verte de
ruïne van slot Nijenbeek. Door de
bossen bij Klarenbeek weer terug naar
Beekbergen. Op deze terugweg kunt
u een (wandel)uitstapje maken door
het Beekbergerwoud en De Cantharel.
Fietsroute Kroondomein - 42 km
Een route 'op en neer' over de Assel-
seheide naar het dorpje Hoog Soeren
en vandaar door de uitgestrekte bos-
sen van Kroondomein Het Loo. Je
komt bij Wenum/Wiesel weer in de
bewoonde wereld en fietst over de
oude spoorlijn naar de Wenumse wa-
termolen. Door een landgebied en via
het fietspad langs het Apeldoorns ka-
naal naar Apeldoorn. Deze stad door-
kruist u via groene fietspaden en komt
weer bij De Cantharel uit.
Fietsroute Kootwijk - 35 km
Een route door het hart van de Veluwe.
U kunt 2 uitstapjes maken naar de
schaapskooi van Hoog Buurloo en
naar het zendstation bij Radio Koot-
wijk, de cathedraal. Via de vroegere
halte Assel naar het dorpje Kootwijk.
Via fietspaden over de Hoog Buurlose
heide en door de bossen van Hoender-
loo en Spelderholt terug naar de Can-
tharel.
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Dier in 't vizier

Wildwissels en wildsporen
Willem Kuijpers

Foto: Willem Kuijpers

Als onder de eerste lage gouden zonnestralen de ochtend-
nevel verdwijnt, is het tijd voor de meeste hoefdieren en
zoolgangers die in het Veluwse landschap voorkomen om
via door henzelf ‘aangelegde’- en daarmee veilige routes
uit het zicht van de eerste wandelaars te verdwijnen. Ze
begeven zich dan via deze zogenoemde wildwissels naar
een veilige plaats om daar te rusten. Deze locaties worden
pas weer verlaten als de zon in kracht afneemt en het weer
de beurt is aan de nevel om zich uit te strekken over het
Veluwse landschap.
Deze wildwissels worden dus maximaal door het wild ge-
bruikt als het zicht door duister, nevel, regen en sneeuwval
voor hen wordt beperkt. De dieren die gebruikmaken van
deze wissels zullen deze routes instinctmatig volgen maar
er ook zeker een goede neus voor hebben! Maken deze
dieren dan geen gebruik van de door landschapsbeheer
aangelegde keurig rechte paden? Wel degelijk en niet al-
leen om er over te lopen!
Omdat ik niet altijd voor dag en dauw naast mijn bed sta
om met de ochtendnevel op mijn snor naar grazende herten
te kijken, of nog een das te willen zien die met volgegeten
pens met wormen weer op weg gaat naar zijn burcht, volsta
ik met het genieten van de sporen die zij achterlaten. De
sporen voor mij op het pad zijn van Reinaert. Hij dribbelt
nonchalant van links naar rechts en misschien wel van kever
tot kever. Is niet te beroerd om midden op het pad zijn
behoefte te doen. Maar daar trap ik niet in! Hij zou niet
liever willen dan dat ik zijn aanwezigheid via de zolen van
mijn schoenen door het bos zou gaan verspreiden, maar ik
ben niet aangenomen als PR-agent van deze schrandere
viervoeter! De vos zou trouwens nog iets van de das kunnen
leren. Die blijft namelijk keurig aan een zijde van het pad
lopen en na verloop van tijd zie ik aan de pootafdrukken dat
de das afbuigt en de wildwissel neemt met de kortste af-
stand naar zijn burcht. Op dit traject is de wildwissel wat
breder en zou zelfs ook nog aangezien kunnen worden als
een smal zijlpaadje. Als de mountainbiker het verschil maar
ziet, denk ik. De ingang bij de burcht is duidelijk herkenbaar
door het weggegraven zand. Langs de wissel zie ik een met
poep gevuld snuitputje. Mm, zo ziet wormenpoep er dus uit.
In ieder geval constateer ik, “Mijnheer Reinaert!”, dat de
das wél over een latrine beschikt en dat deze zich naast de

route bevindt!
Maar weer terug naar het pad waar ik ook nog verse sporen
zie van enkele reeën. Ze, want de hinden vormen altijd
kleine groepjes, hebben de grasranden langs het pad ge-
vonden maar zijn er niet lang gebleven. Wat verderop zie
ik een jonge bok naar mij kijken. Ik weet dat ook hij de
wildwissel gebruikt en vaak op de rand van het struikgewas
verblijft. Zo wandel ik als een Sherlock Holmes over bos en
hei in het besef dat wandelwegen en wildwissels zich
kruisen en dit soms de gelegenheid biedt tot een complete
reconstructie van wat er zich in het duister en onder de
nevelsluiers heeft afgespeeld.

Sporen das
Foto: Willem Kuijpers

Vossenpoep
Foto: Willem Kuijpers
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Uitgelicht

Klompenpaden tonen landschappelijke rijkdom

Bedrijvigheid in het buitengebied
In Toer de boer op hebben plattelands-
ondernemers zich verenigd die aan de
bezoekers hun activiteiten willen laten
zien. Ze willen vertellen over hun be-
drijf, het omringende landschap, de
gebruiken op het platteland en nog veel
meer. Er zijn onder andere theetuinen,
kunstateliers, boerderijwinkels en bij-
zondere overnachtingadressen aan
verbonden. De 50 locaties zijn herken-
baar aan de vlag met het speciale logo.
Op de website van www.toerdeboerop.
nl is te zien waar ze zich bevinden en
of er bijvoorbeeld rondleidingen plaats
vinden en welke producten er te koop
zijn.

Aan het woord Kees Verdonk, IVN natuurgids en dorpsbewoner van Wenum-
Wiesel die betrokken was bij de aanleg van Kopermolenpad in zijn woonomge-
ving, een klompenpad van 13 kilometer.
In de Dorpsvisie staat dat wij vinden dat meer mensen zouden moeten kunnen
genieten van onze prachtige omgeving. Ook kun je met zo’n wandelroute de
geschiedenis van dit landschap meer onder de aandacht brengen. Het pad voert
langs de Wenumse watermolen, de Wenumse beek, het Apeldoorns Kanaal en
de Grift, door een beekdal, over een landgoed en een oude enk, allemaal
landschappelijke ingrediënten die een klompenpad aantrekkelijk maken.
De gemeente Apeldoorn gaf in 2013 de Stichting Landschapsbeheer Gelderland
(SLG) opdracht om dit project te coördineren. Uiteindelijk hebben we de route
van dit pad met acht personen gerealiseerd. De eerste route die je uittekent
wordt uiteraard lopende het traject bijgeschaafd’.

Wet is wet
‘We wilden aanvankelijk een oud pad door de weide van het landgoed De Ploeg
nieuw leven inblazen. De eigenaren van het landgoed en de Stichting Geldersch
Landschap en Kasteelen gingen akkoord. Maar langs de route lagen twee
dassenburchten en wettelijk mag je geen nieuw pad langs dassenburchten
aanleggen. Bij bestaande paden zijn dassenburchten geen belemmering. Offi-
cieel is de das een van de beschermde diersoorten. In dit gebied is de dassen-
stand extreem goed, maar dat was geen argument: wet is wet. De medewerking
van het Waterschap was bijzonder goed. Zo kon er bijvoorbeeld een brug over
de Grift komen en een pad pal langs de watermolen’.

Rustpunten zijn herkenbaar aan het rustpuntbord. Het zijn laagdrempelige
pleisterplaatsen op bestaande erven, langs routestructuren in het buitengebied.
Je kunt er koffie, thee of limonade en een toilet vinden. Het is zelfbediening. De
bijdrage ligt soms vast of is een vrijwillige bijdrage. Meestal is er ook de moge-
lijkheid om de e-bike op te laden. Bij de Stichting Rustpunt staan in Nederland
inmiddels 500 Rustpunten geregistreerd. Op de meeste locaties kun je een
kijkje nemen op het erf zelf en iets opsteken over cultuurhistorie van het pand
en de streek of over de passie van de bewoner zelf. Via www.rustpunt.nu zijn
alle locaties te vinden.

Foto: Yvonne Zwikker

Ongekende groei
Klompenpaden zijn er hoofdzakelijk in
Utrecht en Gelderland. De routebe-
schrijving van het Kopermolenpad zijn
te koop bij restaurant De Triangel, bij
bakkerij Breden en VVV. Via www.
klompenpaden.nl is deze en vele an-
dere routes te downloaden. Bij de
opening van het Kopermolenpad ver-
telde de directeur van SLG dat er in
korte tijd een ongekende groei van het
aantal Klompenpaden was. En er
staan nog meer initiatieven in de start-
blokken. Als straks het klompenpad
rondom Beemte Broekland gereed is,
vormt dit pad een schakel met het
Avervoorderpad bij Teuge en De
Vecht’.

Rustpunten: gastvrijheid op het platteland

Foto: Kees Verdonk
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Jeugd

Brug 1 Brug 2 Brug 3

Brug 4 Brug 5 Brug 6

Ommetjesquiz

Wandelen door het Matenpark in Apeldoorn
Carla van Beek

Natuurmoment

Wanneer deze open is (van april tot oktober) wandel ik
graag door de “heemtuin”. Midden in het park ligt een tuin
waarin de bomen, planten, moeras, gras en diersoorten zo
min mogelijk verstoord worden door menselijk ingrijpen.
Een fijne plek om te zijn want het is er altijd zeer rustig.
Omdat ik de Natuurgidsencursus volg, ervaar ik dat ik ge-
detailleerd ben gaan waarnemen.  Ik kijk meer om me heen
en zie de bloemen en insecten, hoor de vogels, ruik de
geuren van het gras en de vochtige aarde. Dat vind ik
prachtig want daardoor ben ik de natuur om me heen anders
gaan bekijken, meer op waarde gaan schatten en besef ik
ook dat het Matenpark een heel mooi stuk natuur is in
Apeldoorn.

Welke brug kom je in welk ommetje tegen? Antwoorden op pagina 15

Als ik een wandeling maak bij mij in de buurt loop ik graag
een rondje door het Matenpark. Ik woon er in de buurt en
heb inmiddels een aantal  “favoriete” routes. Wat ik bijzon-
der vind aan dit park is dat wanneer ik bepaalde plekken
bezoek ik het idee heb dat ik midden in de natuur ben. Dat
is best mooi en dat zegt iets over het vele groen, de aanleg
en ruimte die ik ervaar als ik er wandel.
Ik loop over de aangelegde paden welke zich slingeren door
het park, langs grasvelden waarop verspreid vele soorten
bomen staan. Ik beklim de heuveltjes waarop struiken en
lage kruidplanten groeien. Langs de oevers  van de ver-
schillende vijvers ben ik graag om te kijken of de eenden
families er zijn. 

Foto: Carla van Beek
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Verenigingsnieuws

Samen op pad
Hans Hogenbirk

Het leek me wel passend om de bestuursinformatie in dit
themanummer van Groenvoer de beeldspraak 'samen op
pad' te gebruiken. IVN is een vereniging. En dat woord zegt
het al, we doen veel samen: in bestuur, werkgroepen en
projecten. Dat is ook de kracht van IVN. Doordat we werken
in kleine, zelfstandige groepjes komt er veel creativiteit vrij
dat leidt tot fraaie activiteiten. Allemaal gericht op natuur-
educatie. Ook het sociale aspect is tijdens zo'n 'wandeling'
van groot belang. Het bestuur werkt daarom niet dirigerend,
maar ondersteunend en faciliterend.
Al met al heb ik zo'n kleine 20 jaar in het bestuur 'meege-
wandeld'. In verschillende perioden en in verschillende
functies. Inmiddels is mijn tweede periode als voorzitter
geëindigd, maar ik wandel nog steeds mee met IVN Apel-
doorn. In een andere rol, dat wel.
 
Als coördinator IVNeXtra probeer ik een bijdrage te leveren
om nieuwe projecten te realiseren. Die projecten doen we
dan met wisselende samenstelling van IVN'ers en vaak ook
samen met andere organisaties. Daar lopen we soms een
klein stukje mee op, soms ook langere tijd.
Zo loopt er een initiatief om meer te monitoren in Apeldoorn
samen met de ecologen van de gemeente Apeldoorn. Daar
zijn al allerlei organisaties mee bezig, maar IVN Apeldoorn
zou daar een meerwaarde kunnen hebben om de resultaten
breder bij het publiek te brengen. En die resultaten zijn
natuurlijk ook altijd handig om te gebruiken bij onze andere
activiteiten.
Een ander initiatief is Apeldoorn te Voet. Samen met de
Stichting Wandelnet worden enkele wandelingen gemaakt
vanaf het NS station naar het buitengebied. IVN Apeldoorn
heeft inmiddels 3 routes uitgezet die door routecoördinato-

ren van Wandelnet worden overgenomen en beheerd. IVN
zorgt verder voor informatie en foto's van interessante
plekken langs de route.
Het resultaat van een project van jaren geleden: het
boekje Natuur ontdekken met negen wandelingen in de
omgeving van Apeldoorn is nu bijna uitverkocht. Het idee
is om de wandelingen wat 'om te bouwen' en te publiceren
op de website, zodat iedereen de routes kan downloaden
en wandelen.
Heb je ideeën voor een (nieuwe) activiteit die niet direct in
een werkgroep past, dan kun je altijd even contact opnemen
met mij (via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl). We kijken dan of
er mensen te vinden zijn die mee willen doen.
Ook blijf ik betrokken bij de redactie van de website in
Apeldoorn en als landelijk coördinator van het websupport
team. Wandelaars en fietsers weten die website via allerlei
wegen te vinden voor interessante routes in hun eigen dan
wel vakantie omgeving.
 
Zoals inmiddels wel bekend is, wordt er landelijk ook ge-
werkt aan samenwerking met KNNV. Ook hier willen we
samen op pad. De Landelijke Raad (het 'parlement van
IVN') gaf het landelijk bestuur in december groen licht om
de gesprekken met KNNV over vorming van een nieuwe
natuurorganisatie te versnellen. Hiervoor gelden enkele
randvoorwaarden. Dit proces vergt tijd en zorgvuldigheid
en besluitvorming volgt op z’n vroegst in december, waar-
schijnlijk in voorjaar 2016.
In Apeldoorn lopen we nu en dan al samen op met de KNNV.
Met twee verschillende culturen is dat beslist een uitdaging,
maar beide besturen willen de weg vooruit blijven volgen.

Foto: IVN
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15-19 Juni: Slootjesdagen 2015 in
Apeldoorn
Ook in het water leven (kriebel)beest-
jes. Hoe zien ze er eigenlijk uit? Wat
eten ze en waar wonen die beestjes?
Tijdens de Apeldoornse Slootjesda-
gen van 15 t/m 19 juni gaan de IVN
Schoolgidsen met basisschoolkinde-
ren onderzoeken wat er zoal in, op en
langs het water leeft. Aan de slag met
schepnetten, loepjes, zoekkaarten…
en die wereld ontdekken. Voor meer
informatie en opgave:
www.ivn-apeldoorn.nl.

Foto: M. Koopmans

Schaapscheerderdag Hoog Buurlo
Vaders mee naar Hoog Buurlo
Zondag 21 juni (van 11 tot 16 uur) is
het Schaapscheerderdag in Hoog
Buurlo (en ook Vaderdag). Er staan die
dag meerdere kraampjes met wol- en
Veluwe gerelateerde producten en er
zijn (verschillende (kinder)activiteiten.
Ook IVN Apeldoorn is op die feestelijke
dag aanwezig met een informatie-
kraam en een aantal activiteiten ge-
richt op kinderen (scharrelkids), vaders
en natuurlijk ook moeders. Je vindt er
een Natuurquizzz om op te lossen en
- na alle schapen gezien te hebben –
kun je kijken naar kleine kriebelbeest-
jes. Met een loepje ontdek je van
alles… 
Voor (huisgenoot)leden en vrienden
Donderdag 27 augustus houdt Wim
Mulder (stadsdeelbeheerder Zuid) in
de kantine van de gemeentewerf, 

Vlijtseweg 111, 7317 AG Apeldoorn
van 19.30 - 21 uur (koffie inloop vanaf
19 uur) een presentatie over ecolo-
gisch beheer wilde bloemen in Apel-
doornse bermen Hij vertelt over het
hoe, waarom, waar en wanneer zaai-
en, oogsten, drogen en bewaren van
het zaad van de wilde meerjarige
planten uit de Apeldoornse bermen.
Aansluitend nemen Han Ruis en Mar-
cel Wilbrink belangstellenden mee
naar het zaaddepot op hetzelfde ter-
rein. Beiden zijn onder andere specia-
list op het gebied van ecologisch krui-
denbeheer. Omstreeks eind augustus
is de zaadoogst grotendeels weer
binnen. Zij laten zien hoe ze deze
handmatig geoogste zaden van meer
dan 100 soorten wilde planten drogen
en bewaren. Hier worden ook de
mengsels samengesteld.

Foto: Yvonne Zwikker

Cursus- en vrijetijdsmarkt in CODA
Op zaterdag 29 augustus van 10 tot 16
uur is de IVN infokraam aanwezig om
de cursussen te promoten die IVN in
najaar 2015 en voorjaar 2016 houdt.
Wil je… en ben je in de gelegenheid
om twee uurtjes de bemensing van de
IVN-kraam voor je rekening te nemen?
Je reactie met tijd dat je kan graag
mailen naar g.bothe@upcmail.nl

Foto: Joop Bothe

Gezondheid langs de Kadijk
Lang geleden was er een huisarts in
een Drents dorp die vond dat zijn ge-
zinnen meer fruit moesten eten. Bij de
keuze van beplanting langs een lange
weg kreeg hij het voor elkaar dat er
perenbomen kwamen te staan.
Langs de Kadijk in het buurtschap de 

Vecht zijn ook zeker 25 perenbomen
als laanbeplanting aangeplant, vanaf
de ijsbaan tot huisnummer 12. Zou dat
ook voor de gezondheid van de omwo-
nenden zijn? Of had een kweker die
perenbomen over? Of zijn het peren-
bomen die geen vrucht dragen? Wie
het weet mag het de redactie melden.

Foto: IVN

Bedwelmde bijen
Tijdens de ledenvergadering van 21
mei hield Albert Stoter (leraar bijenteelt
Nederlandse Bijenhoudersvereniging:
www.bijenhouders.nl) een presentatie
over de honingbij imkerkalender en
www.imkerpedia.nl. Via filmpjes maak-
ten we kennis met diverse fenomenen
zoals het tuten en kwaken, nectar-
waarden en pollenwaarden bij dracht-
planten. Op veel vragen zijn er ant-
woorden te vinden op deze interessan-
te site. Maar het fenomeen dronken-
schap of bedwelming bij bijen en hom-
mels tijdens en na het bezoek aan
papavers of klaprozen bleek ongeloof
op te roepen. Nazoeken op wikipedia
en een waarneming uit de eerste hand
bij oranje slaapmutsen bevestigden de
waarneming. Willem Kuijpers maakte
er zijn versie van.

Foto: Willem Kuijpers

App Gelderse recreatieve routes
Of je nu wilt wandelen, fietsen, skaten,
paardrijden of kanoën in de Achter-
hoek, de Liemers, de Veluwe of in de
regio Arnhem/Nijmegen en Rivieren-
land, alle routes zijn te vinden op de
nieuwe app: Gelderseroutes.nl
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Graag contributie checken: betaald?
Nog 40 leden/vrienden hebben de
contributie / vriendenbijdrage niet be-
taald. Kijk het even na en maak het
bedrag alsnog omgaand over (onder
vermelding van lidcode en/of factuur-
nummer) naar IBAN nummer: NL25
INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apel-
doorn. Het scheelt de penningmeester
veel werk. Waarvoor hartelijk dank.

Antwoorden quiz pagina 12
1. Ommetje Orden
2. Ommetje Wenumse watermolen
3. Ommetje Oranjepark
4. Ommetje Prinsenpark
5. Ommetje Dennenheuvel
6. Ommetje Ruitersmolen

Gebruikers kunnen de route opslaan
op hun smartphone, als kaart of als
knooppuntenroute. Ontwerper van de
kaart is Regionaal Bureau voor Toeris-
me Rivierenland. Naast hun eigen
database leverden onder andere ook
Geldersch Landschap en Land-
schapsbeheer Gelderland gegevens
voor de site.

Project Torenvalken
Willem Kuijpers
Het begon als een idee van mijn vriend
Jan uit Harlingen om samen een paar
valkenkasten te bouwen en die bij hem
langs het weiland aan de Ried te
plaatsen. De kans van welslagen
schatten we in als zeer klein maar in
een van de in februari 2015 geplaatste
kasten broedt nu een prachtige koppel
torenvalken!
Twee van de kasten werden binnen
twee weken bezocht maar de vogels
werden lastig gevallen door aanwezige
kraaien. Ze lieten de vogels geen mo-
ment met rust. Toen we op een dag
een scholekster boven op de kast
zagen zitten, beschouwden we het
project als mislukt. Vreemd genoeg
kwam de valken korte tijd later weer
terug naar een van de kasten en deze
werd korte tijd later in gebruik geno-
men. Het vrouwtje bleef consequent bij
het nest en het mannetje zat bij haar
op de kast of in een boom niet ver van
de kast. Het werd tijd om er een voge-
laar bij te halen. De Vogelringgroep
Bergummermeer kwam naar de kast
en constateerde dat het wijfje aan het
broeden was op 5 prachtige eieren. In
het kader van het RAS-project (Retrap-
ping Adults for Survival) werd het to-
renvalkvrouwtje direct geringd (zie
speciale ring voor dit project). Afspra-
ken zijn gemaakt om over enige tijd ook
de pullen te ringen.

Foto's: Willem Kuijpers

De aaibare aalscholver
Harm Werners
Vorig jaar had ik een merkwaardige
ontmoeting met een aalscholver. Tij-
dens een avondtelling in het kader van
het Meetnet Urbane Soorten (MUS.)
van SOVON Vogelonderzoek Neder-
land kwam ik langs een landelijk gele-
gen vijverpartij. Mijn aandacht werd
getrokken door iets dat sprekend leek
op een zwartmarmeren beeldje aan de
waterkant. Omdat ik het een vreemde
plek vond voor een dergelijk kunst-
werkje nam ik poolshoogte. Tot mijn
niet geringe verbazing bleek het om
een levende aalscholver te gaan. De
vogel reageerde totaal niet op mijn
nadering. Hoewel wat wankel op de
poten maakte het dier een gezonde
indruk. Bijgaande foto is gemaakt met
een 50 mm-lens. Fotografen weten
hoe dichtbij je dan moet komen. Ik had
‘m als ik gewild had kunnen aaien. Wat
me bij het bekijken van de foto opviel
is de dikke krop van de vogel. Mis-
schien had de schollevaar erg zwaar
getafeld en was ie daarom een beetje
groggy, hoewel z’n oogopslag beslist
niet wazig was. In elk geval bleek maar
eens dat de natuur je steeds weer voor
verrassingen stelt.

Foto: Harm Werners

Opsteker: Excursie Waterschap
Vallei en Veluwe
Vrijdag 25 september van 13.30-15.30
uur zijn we welkom bij de Rioolwater-
zuivering in Apeldoorn. Na een alge-
mene presentatie in de ontvangsthal
over wat een waterschap is en doet,
volgt een kijkje op de werkvloer buiten.
We lopen langs het hele proces van de
waterzuivering en krijgen speciale uit-
leg over duurzame aspecten als warm-
tekrachtkoppeling en thermische druk-
hydrolyse.
Opgave voor 15 september 2015 (er is
plaats voor 25 personen, wie het eerst
komt...) bij natuurgidsencursus@ivn-
apeldoorn.nl. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Je krijgt rond 15 septem-
ber melding van doorgaan van excur-
sie en adres van bijeenkomst.

Check eens een Ommetje!
IVN Apeldoorn heeft veel Ommetjes op
de website staan. Je kunt ze downloa-
den, wandelen, cadeau doen aan je
familie en vrienden, samen wandelen
met een collega. Nu doen we een op-
roep om eens een ommetje na te lopen
om te checken of de route en de (na-
tuur)informatie nog steeds klopt. Je
kunt kiezen uit: Begraafplaats Soeren-
seweg, De Grit, De Parken, Dennen-
heuvel, Dubbelbeek, Eendracht, Epe,
Matenpark en Heemtuin, Oranjepark,
Orden, Orderbos, Ruitersmolen, Spel-
derholt, Spreng en park, Twello, Ug-
chelen – oude enken, Walterbos, Wa-
terschap, Wenumse watermolen, Win-
kewijert, Woudhuispark for kids, Zon-
nehoeve, Zuidbroek, Zuiderpark.
Heb je suggesties voor correcties,
nieuwe natuurinformatie, een actuele-
re foto? Graag. Wij passen de omme-
tjes aan, en updaten ook de algemene
teksten. Laat ons even weten welk
ommetje je gaat lopen?
Ommetjes@ivn-apeldoorn.nl
Een nieuw ommetje in het werkgebied
van IVN Apeldoorn (Apeldoorn, Epe en
Voorst) is natuurlijk ook een mogelijk-
heid: heb je ideeën. Laat het ons
weten. Het nieuwe format voor Omme-
tjes staat op de website onder
Zoekboek

Foto: IVN
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   Op pad met IVN Apeldoorn
     woensdag 3 juni      Heemtuin de Maten

     Orchideeënwandeling
     aanvang 19.30 uur

     zaterdag  20 juni
 

     Jeugd: Wegwijs in de natuur
 

     aanmelden
 

     zaterdag  20 juni      Heemtuin de Maten
     Orchideeënwandeling

     aanvang 10 uur

     woensdag 24 juni      Zomeravondfietstocht
     Rondje Beekbergen

     aanvang 19 uur

     vrijdag 26 juni      Wandeling begraafplaats
     Soerenseweg

     aanvang 19 uur

     woensdag 1 juli      Zomeravondfietstocht
     Rondje Hooilanden

     aanvang 19 uur

     vrijdag 3 juli      Wandeling Park Berg en Bos
     Vleermuizen

     aanvang 22 uur

     dinsdag 7 juli      4 seizoenenwandeling
     Voorster kerkenpad in de zomer

     aanvang 19.30 uur

     woensdag 8 juli      Zomeravondfietstocht
     Rondje Beekbergen

     aanvang 19 uur

     dinsdag 14 juli      Zomeravondwandeling
     Groenouwe, Eerbeek

     aanvang 19 uur

     woensdag 15 juli      Zomeravondfietstocht
     Rondje Hooilanden

     aanvang 19 uur

     dinsdag 21 juli      Zomeravondwandeling
     Kootwijkerveen

     aanvang 19 uur

     dinsdag 28 juli      Zomeravondwandeling
     Kootwijkerveen

     aanvang 19 uur

     dinsdag 4 augustus      Zomeravondwandeling
     Bomen Mheenpark

     aanvang 19 uur

     dinsdag 4 augustus      Zomeravondwandeling
     Groenouwe, Eerbeek

     aanvang 19 uur

   Ledenactiviteit
     donderdag 27 augustus      Ecologisch bermbeheer      aanvang 19.30 uur

   Voor nadere informatie: www.ivn-apeldoorn.nl


