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Colofon

Voorwoord

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

Ten Gevers
 
Voor je ligt een zeer gevarieerd herfstnummer van Groenvoer. Er zijn typische seizoensonderwerpen. Wist je bijvoorbeeld
dat eekhoorntjesbrood de paddenstoel van het jaar 2015 is? Liefhebbers van paddenstoelen kunnen hun tanden zetten
in de zwammenquiz.
Het landelijk IVN thema water krijgt in ons werkgebied aandacht middels het waterinfiltratieproject op de Schalterberg.
Natuur om de hoek laat je kennismaken met de nieuwe parken in Apeldoorn.
Je vindt een informatief verslag van de Pinksterwandeling langs de oude enk van Emst en de Safari-Maten-Tocht voor
kinderen.
Het project Grasduinen naar grondstoffen en de vleermuisspotters van IVN Apeldoorn zijn projecten waarbij IVN samen-

werkt met andere partijen. Over de voortgang van het (landelijk) overleg tussen
IVN en KNNV vertelt de nieuwe voorzitter.
Ook vind je de aankondiging van de nieuwe landschappencursus die in septem-
ber start en de afsluiting van de Natuurgidsencursus 2014-2015.
Hoezo ‘gevarieerd”? Groenvoer geeft weer hoe enthousiast en betrokken
IVN’ers bezig zijn. We mogen er trots op zijn dat zij dit met ons willen delen.
 
NB
En wil je meer herfstbelevingen ervaren in het werkgebied van IVN Apeldoorn,
dan verwijzen wij met plezier naar het zomernummer waar mogelijke activiteiten
zijn benoemd in de drie ’uitersten’ hierbinnen: Epe en omgeving, het IJsselland-
schap en het gebied tussen ’bergen en enken’.
Veel leesplezier!
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Thema

Water naar de Veluwe dragen
Huib Lodder

Foto: Huib Lodder

Het verzoek krijgen van de Groenvoerredactie om een ar-
tikel te schrijven heeft een leuk bijeffect: je ziet nog eens
wat. Ter voorbereiding op het artikel over de waterinfiltratie
op de Schalterberg door drinkwaterbedrijf Vitens heb ik op
de fiets het tracé gevolgd van de ondergrondse infiltratie-
buis vanaf het Kanaal tot aan de Schalterberg (gelegen ten
zuiden van Beekbergen, ten westen van Loenen en net
onder de A50). Ik kwam daar eerst een hazelworm tegen,
badend in de ochtendzon op een zandpad en even later
een zwarte specht. En dat gebeurt me toch ook niet iedere
dag.

Wisselende waterstanden
Aangekomen bij het infiltratie-ven was het een droge boel.
Een beeld uit Afrika: een verlaten zandvlakte met hier en
daar een bijna opgedroogd poeltje. Ik was er eerder dit jaar
geweest en toen stond het waterpeil veel hoger, stroomden
er kleine watervalletjes en ontstond zowaar een eerste
aanzet voor een nat bosje.
Het bordje 'verboden te betreden' is neergezet op het punt
waar het water omhoog gepompt wordt en waar het over
keien een meter of twee omlaag stroomt naar het eerste
ven. Ik leidde daar maar uit af dat het gebied voor het
overige deel wel toegankelijk was. Ik kon makkelijk over de
droge vlakte lopen en bleek niet de eerste bezoeker: naast
verschillende maten schoenafdrukken ook prenten van een
edelhert, reetjes en een of meer zwijnen. Het enige ven van
betekenis zag zwart van de dikkopjes, die in de steeds
kleiner wordende poel samen dromden. Blauwkleurige
waterjuffers in overvloed boven het water.
 
Vissen en dikkopjes
In het ven spartelden ook visjes (ik hou het op vetjes) die 

vochten voor hun leven in een laagje water van 1 cm.
Een paar meter verder lagen hun broertjes en zusjes op
droog zand. Het zal aan mijn sterrenbeeld liggen, maar dode
visjes kan ik niet zo goed aanzien.
Ook dit is natuur, hoor ik je zeggen. Er komen wel vaker
waters of beken droog te staan. Maar aangezien het hier
juist de bedoeling is dat het water de grond inzakt, gaat zich
dit schouwspel meerdere keren per jaar voordoen. Ik laat
het maar aan de lezer over om te beoordelen of dit natuur
is. Maar ik blijf wel met de vraag zitten hoe deze visjes en
dikkopjes zo snel in dit ven terecht zijn gekomen: als eitjes
aan de poten van vogels? Of, wellicht meer voor de hand
liggend, opgezogen uit het Kanaal en 6 kilometer verder en
30 meter hoger weer afgezet. De waterinlaat werkt zonder
filtering, slechts met een grof rooster en kleine visjes en
andere waterdiertjes spoelen hier makkelijk doorheen.

Anti-verdrogingsmaatregel
Dat de Veluwe langzaam verdroogt is niet alleen een zorg
voor de flora en fauna, maar ook voor onze drinkwatervoor-
ziening. Sinds 1979 pompt Vitens ieder jaar circa 4 miljoen
m3 water uit de grond voor het drinkwater van Apeldoorn
en de omliggende dorpen. Met de infiltratie wordt jaarlijks
2 miljoen m3 water terug in het gebied gebracht.
Hoewel de Veluwe tot de Nederlandse gebieden behoort
met de meeste neerslag blijft er effectief te weinig water in
het gebied aanwezig. Zo wordt met name in Oost-Veluwe
veel water afgevoerd via de sprengen. En in de bosrijke
delen verdampt maar liefst 40% van de jaarlijkse neerslag.
De recente uitdunning en lokale kap door eigenaar Natuur-
monumenten levert niet alleen natuurwaarde maar is wel-
licht ook vanuit hydrologisch oogpunt gunstig.                    
                                                           Vervolg op pagina 4
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De weg van het water
Het water dat Vitens vanuit het Kanaal infiltreert heeft een
lange weg voor de boeg voordat het uit de kraan komt. Het
zakt in een periode van circa 10 jaar door verschillende
zandlagen tot 50 meter diep, van waaruit het door Vitens
wordt opgepompt. Het is dan in principe zodanig gezuiverd
dat het als drinkwater kan worden ingezet. Als de bereke-

Zondag 13 december: IVN-Excursie te voet: Infiltratieproject Schalterberg, begint om 14 uur vanaf de parkeerplaats
aan de Ramenberg, Groendaalseweg Loenen.
En: Kun je niet wachten om het infiltratieproject te zien of ben je op 13 december verhinderd? Wandel de Hoeve
Delleroute van 11,4 km (rode stip) die begint tegenover de Loensense Waterval en je komt er langs.

ningen kloppen zal de infiltratie ook nog een verhogend
effect hebben op de grondwaterstand in de wijde omgeving.
Van 1 meter op de Schalterberg tot enkele centimeters in
de Loenense enken. Al met al toch wel nuttig dat water naar
de Veluwe dragen.

Cultuur en landschap

Over de oude enk van Emst
Ulrik van der Laan, Thea Gottmer en Jacqueline Quist

Op 25 mei van dit jaar ging de Pinksterwandeling met het
thema Boerenland onder andere over de Emsterenk, een
van de grootste enken op de Veluwe. Uit een uitgebreid
verslag over deze geslaagde doorsteekwandeling van 2015
lichten wij het boeiende verhaal over de geschiedenis van
deze Emsterenk.

Al eeuwen in gebruik
De enk van Emst is een van de grootste enken op de Ve-
luwe en is al vele eeuwen in gebruik. De dikste laag zwar-
te grond is circa 80 centimeter, wat erop duidt dat de enk
al zeker 800 jaar bestaat (bron: Bauke Terpstra). De be-
langrijkste buurschappen waren Westendorp en Emst, die
tot halverwege de 19de eeuw gezamenlijk een marke of
gilde vormden. De gilde bestond uit geërfden, die gezamen-
lijk eigenaar waren van de Emsterenk, het Emsterbroek,
veengronden en heidevelden. Iedereen (de zogenaamde
inheemsen) die binnen de gilde woonde, mocht gebruik
maken van de gezamenlijke gronden. De gilde kende een 

eigen rechtssysteem, genaamd de boerrechten. Deze oude
wetten zijn rond 1700 voor het eerst opgeschreven. De
boerrechten werden nageleefd door de inheemsen en ge-
controleerd door de boerrechter, schoter (=schouw) en zes
gezworenen. Iedere twee jaar vonden de verkiezingen voor
dit gezelschap plaats. Ze hielden jaarlijks tweemaal de
schouw waarbij de hekken en hagen op de enk, watergan-
gen in het broekland en zandwegen op onderhoud werden
gecontroleerd. In het dagelijks leven controleerden zij of er
geen loslopend vee op de enk liep, de turf niet illegaal werd
geplagd of hout gekapt. De boetes gingen deels naar de
armen.

Over boekweit en wisselteelt
Op de enk verbouwde men gewassen als boekweit (tot 1850
was dit 36%), rogge, tarwe, haver, spurrie en hop. De
boekweit vormde voor de bijen een belangrijke voedselbron
voor nectar en stuifmeel, want de honing en bijenwas
vormden een belangrijke bron van neveninkomsten. 

Foto: Yvonne Zwikker
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Foto: Ulrik van der Laan

De enk werd bemest met mest afkomstig uit de potstal.
De gewassen kenden een wisselteelt, waarbij een veld ook
jaarlijks niet in gebruik was. Voor en na de oogst weidde
men het vee op de stoppelvelden. Dit zorgde voor minder
onkruid in de gewassen en ook bemesting. Tijdens de ge-
bruiksperioden van de akkers was het verboden om hier
met vee over heen te gaan: de enk lag in vrede. In de 19de
eeuw nam de regering wetten ten behoeve van de ontgin-
ning van de woeste gronden aan om het opheffen van de
marken aan te moedigen Ook de boerrechten verving men
en de gemeente nam het bestuur over. Er kwamen veld-
wachters voor het toezicht. De gilden van Emst en Westen-
dorp hielden echter nog lang stand.

Industriële tijdperk
Na de opheffing van de gilden begon het industriële tijdperk.
De woeste gronden werden ontgonnen en met bomen
beplant. De schapen verdwenen samen met de potstallen.
Er kwam kunstmest en de heggen maakten plaats voor
prikkeldraad. De boeren verenigden zich in de zogenaam-
de coöperaties. De coöperatie regelde onder andere het
veevoer, de verwerking van gewassen, de melk en de
mechanisatie. Het spaargeld kwam in beheer bij de boe-
renleenbank waar men voor de leningen terecht kon. De
enk verloor haar waarde als akkergrond. De veehouderij
intensiveerde en veel kleine boeren hielden er mee op. De
boerderijen kregen een bestemming als woonboerderij, en
het aantal paarden nam toe. Op de enk verbouwt men nu
hooi en maïs en de mest injecteert men in de grond.

Tegenbeweging
De natuur zoals die rondom de enken bestond, is totaal
veranderd. De biodiversiteit is ernstig afgenomen mede
doordat het bodemleven uit balans is. De enken en lande-
rijen worden soms als verloederd beschouwd. Er is daarom
een tegenbeweging ontstaan om de natuur weer meer
ruimte te geven. Hier geeft onder andere het agrarisch
natuurbeheer gehoor aan. Hierin werken boeren en natuur-
beheerders coöperatief samen, waarbij ook naar oude
gebruiken van de enken wordt gekeken. En wie weet komen
op de enk weer gerst en hop voor echt Veluws bier, of
boekweit voor echte Veluwse pannenkoeken!
 
De route van 17 kilometer werd door 21 deelnemers gelo-
pen. Het was al weer de vijfde Pinksterwandeling georga-
niseerd door Thea Gottmer en Ulrik van der Laan, met
ondersteuning van Jacqueline Quist. Wie dit gebied wil
verkennen raden wij de volgende klompenpaden aan die
in deze wandeling gedeeltelijk gekoppeld werden: Het
Schaverense Klompenpad, 10 km en Het Loobrinkerpad,
10 km. Zie www.klompenpaden.nl.

 Leestip: Sterre Brummel: Naar oudgebruijck. (gratis te
downloaden). Dit document is het verslag van haar on-
derzoek naar het gemeenschappelijk grondgebruik en
landschapsbeheer in de Noordoost-Veluwse buurschap
Emst en Westendorp (1722 – 1886).

Foto: Ulrik van der Laan
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Jeugd

Safari–Maten-Tocht
Carla van Beek

Zwam 1 Zwam 2 Zwam 3

Zwam 4 Zwam 5 Zwam 6

Foto's: Yvonne Zwikker

Op een zonnige, dinsdagmiddag kwamen 20 leerlingen van
groep 6 van Basisschool de Bongerd naar het Matenpark
bij de kinderboerderij om te beginnen met de Safari–Ma-
ten-Tocht. Een educatieve natuurtocht door het park
waarbij ze - in kleine groepjes - door opdrachten, leuke en
interessante weetjes over de natuur te weten kwamen.
Deze tocht is onderdeel van mijn eindproject voor de na-
tuurgidsencursus.
 
Op weg naar de eerste opdracht raakte ik in gesprek met
de 5 jongens van mijn groepje. Bij een groep grote brand-
netels vroeg ik voor welk dier dit een belangrijke plant is.
Ze vertelden enthousiast dat de brandnetel helemaal niet
prikt! En ze demonstreerden dit door een blad voorzichtig
met de hand te pakken! ‘Brandnetel kun je eten, je kunt er
soep van maken en thee: dat is gezond!’ ‘En ook nog kaas’,
werd geopperd! ‘En natuurlijk eten rupsen, die later een
vlinder worden, het blad!’
 
Prachtig hoe de kinderen al veel wisten over de brandne-
tel. De eerste opdracht is blindenmannetje. Dit bleek een
leuke opdracht, de jongens wilden steeds opnieuw met een
blinddoek om een boom bevoelen met schors, takken en
wortels en raden waar deze in het bosje stond. Ze begrepen
ook prima dat ze het andere kind veilig moesten behande-
len met het lopen langs takken en boomstronken.
 
 

Bij de tweede opdracht: zwerfafval, raakten ze in discussie
over hoe lang de vertering was van bepaalde producten.
Een aantal wisten ze heel goed (het appelklokhuis, krant),
daarna werd het lastiger. Toch bleven ze samen overleggen
en zoeken naar hoe de goede volgorde was. Knap,
dit overleg!
 
Richting de derde opdracht liepen we over een bospad en
aan de rand ontdekten ze een dode mol. Dat was interes-
sant en spannend! Een beestje met graafpootjes en een
spitse snuit. Er werd druk overlegd wat te doen. Tja, het
beestje was dood, ze bevoelden het voorzichtig met een
stokje. De jongens vonden unaniem dat hij begraven moest
worden. Maar hoe? In de rugzak zaten twee schepjes voor
de derde opdracht, dus die werden gebruikt. Een gat werd
gegraven, het molletje werd met een schepje en met behulp
van een takje op de schep gelegd, heel voorzichtig en in
het gegraven gat gelegd, keurig verder ingegraven en van
takjes, blaadjes en een kruisje voorzien. Een hele
belevenis!
De derde opdracht in de Heemtuin: kriebelbeestjes zoeken
was boeiend. De jongens gingen gelijk met de steelloepjes
en loeppotjes op de grond aan de slag en zochten tussen
de bladeren naar spinnen, kevers en pissebedden. De
schepjes en bak werden niet gebruikt. Dit was spannend
genoeg.

Zwammenquiz
Hoe heten deze zwammen en op welke ondergrond (voedingsbodem) kom je ze tegen? Antwoorden zie pagina 15.
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Projecten

Apeldoornse natuur beter in beeld
Hans Hogenbirk

Foto: Bechstein

De natuur in Apeldoorn is zeer divers, van uitgestrekte
Veluwe-natuur tot de natuur in de IJsselvallei en in de wijken
en parken. Die natuur herbergt tal van soorten en is een
basis van biodiversiteit in de gemeente Apeldoorn.
Een belangrijke bron van informatie over de inventarisatie
van soorten is waarneming.nl of telmee.nl. Alle gegevens
daarvan komen terecht in een centraal bestand, de Natio-
nale Databank Flora en Fauna (NDFF). Door die te raad-
plegen kun je snel veel inzicht krijgen in de verspreiding en
ontwikkeling van soorten. Als we de gegevens van allerlei
inventarisatie sites bekijken scoort de gemeente Apeldoorn
best hoog. Toch willen de ecologen van de gemeente
Apeldoorn nog beter in kaart brengen waar die soorten zich
bevinden in de verschillende elementen die deel uitmaken
van de Groene Mal. Diverse natuurorganisaties, waaronder
IVN Apeldoorn, helpen hierbij. Inmiddels is gestart met een
monitoring-actie om in kaart te brengen waar vleermuizen
zich in de stad bevinden.
 
In Nederland leven zo'n 22 vleermuizensoorten, waarvan
er mogelijk 15 in en rond Apeldoorn.
Vleermuizen zijn zwaar beschermde (stads)soorten en
sommige soorten zijn zeldzaam of worden bedreigd. Ze
leven in netwerken, hebben plekken waar ze 's zomers
zitten, routes waar ze langs vliegen, terreinen waar ze eten
en winterverblijfplaatsen. De belangrijkste soorten in
Apeldoorn zijn de gewone dwergvleermuis, de ruige
dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis en de
bosvleermuis. 

Door met veel mensen vleermuizen te 'spotten' kan daar
beter zicht op worden gekregen.
De stadsecologen weten ook niet welke vleermuizen waar
precies voorkomen, de spanning of je wel of niet wat
waarneemt is een beetje part of the game. Het is dus niet
alleen maar een 'inventarisatieklus' maar zeker ook educa-
tief en leerzaam.
 
Onder de paraplu van IVN-eXtra zijn zo'n twaalf IVN'ers als
'vleermuisspotter' op pad om te inventariseren waar zich
vleermuizen bevinden. De 'spotters' gaan enkele keren 's
morgens of 's avonds op pad naar lanen, boomstructuren
en gebouwen in een bepaalde wijk. Eind september wordt
de inventarisatie afgesloten en we zijn reuze benieuwd wat
dat heeft opgeleverd.

Foto: Carla van Beek

De vierde opdracht was het luisterspel:
met z’n tweeën tegen een boom staan
om 1 minuut te luisteren naar de gelui-
den. Ze wisselden uit wat ze hoorden:
vogels, wind, spelende kinderen.
Richting de vijfde opdracht: het spotten
van de vogelfoto’s tussen de bomen
en struiken werden de jongens enthou-
siast: ze mochten de verrekijkers ge-
bruiken! Dit vonden ze erg leuk. Ze
verspreiden zich over de heuvel op
zoek naar de 11 opgehangen vogelfo-
to’s. Op mijn vraag of ze er een aantal
kenden wisten de jongens bijna alle
vogels te benoemen. Mooi hoor!
Bij de zesde opdracht werd een prach-
tig gezamenlijk natuurschilderij ge-
maakt (zie foto).
Het was een geslaagde middag met
een geïnteresseerde groep kinderen
die spelenderwijs de natuur hebben
ervaren
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Natuur om de hoek

Nieuwe parken in Apeldoorn
Yvonne Zwikker

Wie kent ze niet: het Beekpark, park Berg en Bos, het
Matenpark, het Mheenpark, het Oranjepark, het Prinsen-
park, het Sprengenpark, het Verzetstrijderspark, het Wes-
tenenkerpark, het Wilhelminapark en park Zuidbroek. Maar
ken je:
Park Haven-centrum Dit tijdelijke park is gelegen tussen
Molenstraat, Centrum, Stationsstraat en het Kanaal. Bij de
aanleg van het park is zoveel mogelijk bestaand materiaal
ingepast. Het park krijgt een multifunctionele bestemming
van tuinieren, koken en sporten. Omwonenden en onder-
nemers hebben meegedacht over de invulling. Bewoners
en bezoekers van Omnizorg kunnen werkervaring in de aan
te leggen stadstuin opdoen in samenwerking met Groei en
Bloei.
Park Zonnehoeve De nieuwe wijk Groot Zonnehoeve is
gelegen tussen de spoorlijn Apeldoorn - Zutphen en zorg-
instelling ’s Heerenloo. Volwassen bomen die zijn gespaard
geven het park nu al een groen beeld. In het ontwerp van
Karsten Orth, de gemeentelijk landschapsarchitect, is re-
kening gehouden met de wensen en mogelijkheden van
buurtbewoners, kinderen en de cliënten van de zorginstel-
ling. Op 5 juni 2015 opende Prinses Margriet park Burling-
ton, dat gelegen is in park Zonnehoeve. Dit park geeft blijk
van verbondenheid met de Canadese partnerstad Burling-
ton. Wijkbewoners en cliënten van zorginstelling ’s Heeren-
loo onderhouden de bloemen-, fruit- en groentetuinen.
 

Fizzionparc Op de hoek van de Laan van Malkenschoten
en de Oude Apeldoornseweg in Apeldoorn transformeert
het voormalige Vision Park in Fizzionparc. Bij de herontwik-
keling van dit kantoorpark staat duurzaamheid hoog in het
vaandel, waterberging en recycling van oude materialen
zijn daar voorbeelden van. Het park is sinds juni 2013 ruim
40.000 m2 kantoorruimte armer, maar veel groen rijker.
Tussen de kantoorgebouwen komt een open park met
bankjes, bomen, olifantenpaadjes en sportveldjes. In mei
2015 wierpen leerlingen van groep 6 van De Marke op
initiatief van Natuurmonumenten hun zelfgemaakte zaad-
bommetjes met zaden van 77 verschillende soorten bloe-
men op nog braakliggende terrein van dit park.
Zwitsalpark Dit park ter hoogte van de monumentale
Zwitsalgebouwen tussen de Vlijtseweg en het kanaal ligt er
nog kaal bij. Vanwege wateroverlast kan nog geen stevige
grasmat worden ingezaaid. Deze wateroverlast vindt zijn
oorzaak in een dichte grondlaag op zeventig tot tachtig
centimeter diepte. Omdat er koper in deze grond zit, afkom-
stig van de voormalige koperpletterij bij de vroegere molen
De Vlijt, kan de laag niet doorgestoken worden. Op de plek
van het toekomstige park zat voorheen stenenbedrijf
Wassink. Die had geen last van water omdat het terrein
grotendeels was verhard en er waterafvoer was geregeld.
Dit park zal de markante gebouwen zichtbaarder maken en
een groene verbinding vormen tussen het kanaal en Mari-
alust. 

Park Zonnehoeve, Foto: Yvonne ZwikkerHavenpark, Foto: Greet Bothe

Zonnehoeve, Foto Yvonne Zwikker
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Dier in 't vizier

Foto: Monic Breed

Paddenstoel van het jaar 2015: Eekhoorntjesbrood
Yvonne Zwikker (Bron: Natuurbericht Nederlandse Mycologische Vereniging)

Er zijn paddenstoelen die tot de verbeelding spreken bij-
voorbeeld vanwege hun kleur .Neem de vliegenzwam met
zijn rode hoed met witte stippen. Wat de vorm betreft is de
stinkzwam een erotische topper. Bij eekhoorntjesbrood is
het de sprekende naam. De happen uit de hoed zijn niet
alleen afkomstig van eekhoorns. Naast slakken hebben ook
muizen en ratten deze soort op het menu staan. Wie ze ooit
geproefd heeft schijnt de verfijnde nootachtige smaak als
een onvergetelijke delicatesse te ervaren. In Frankrijk is
deze soort bekend onder naam cèpes en in Italië onder
porcini. Ze maken daar vers en gedroogd onderdeel uit van
culinaire hoogstandjes.

Een heuse boleet
Het algemene Gewoon eekhoorntjesbrood is een echte
boleet zoals de Latijnse naam aangeeft, met een hoed van
8 tot 30 cm. Bij jeugdige exemplaren is deze hoed wit tot
bleekbruin; bij veroudering is dit toenemend hazelnootbruin
met witte rand. Boleten hebben geen plaatjes maar gaatjes.
Dat zijn poriën die bij jonge exemplaren nog wit zijn en bij
veroudering verkleuren ze langzaam geel tot olijfgroen. Een
afbeelding kan je dus op het verkeerde been zetten omdat
er veel verschijningsvormen zijn, afhankelijk van leeftijd.
Ook droogte en te veel nattigheid spelen een rol in het ui-
terlijk. Een ander herkenningspunt is de buikvormige steel.
Wil je meer weten over deze en andere soorten kijk eens
op: www.allesoverpaddenstoelen.nl of www.soortenbank.
nl of www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen.

Voorkomen en symbiose
Je kunt deze paddenstoelen in de maanden juli, augustus
en september in bossen maar vooral in lanen tegenkomen
met schrale grond op zwak zure, zandige of lemige bodems.
Ze verschijnen meestal met meerdere, soms zelfs tientallen
of nog meer, exemplaren bij elkaar. Het zijn deze lanen die
men in kaart wil brengen omdat deze groeiplaatsen vaak
ook andere bijzondere soorten herbergen. Zoals bij veel
paddenstoelensoorten leeft eekhoorntjesbrood in symbio-
se met bomen, in dit geval overwegend eiken en beuken. 
 

Ze vormen met de haarwortels van deze boom de zoge-
naamde mycorrhiza’s, een verbinding waar beide organis-
men voordeel van ondervinden.
 
Dilemma
Willen wij een recept meegeven? Dat betekent dat wij je
aanzetten tot plukken. Veel beheerders hebben uitdrukke-
lijk op de borden staan dat er niets uit het bos mag worden
meegenomen. Op 12 oktober vorig jaar bracht Staatsbos-
beheer verrassend naar buiten dat het plukken van kleine
hoeveelheden paddenstoelen voor eigen gebruik toege-
staan was. Veel IVN’ers hebben als uitgangspunt: laten
staan: ze hebben een functie, dan verstoor je de natuur niet
en laat je ook anderen genieten van wat groeit en bloeit. Ze
staan niet alleen op het menu van bepaalde diersoorten,
maar bieden insecten ook onderdak.
Volgens de Nederlandse Mycologische Vereniging heeft
onderzoek aangetoond dat paddenstoelen niet zozeer
worden bedreigd omdat ze worden geplukt maar dat de
verzuring en de vermesting de boosdoeners zijn. Ook de
giftige en oneetbare paddenstoelen die niet voor consump-
tie in aanmerking komen, gaan volgens het onderzoek net
zo hard achteruit. Anderzijds is wildplukken een steeds
omvangrijker hobby, gezien de hoos aan literatuur en
programma’s. Kweken van deze soort is nog niet gelukt. Dit
dilemma – plukken of laten staan - leggen wij bij de lezer
neer. Ingezonden brieven zien wij reikhalzend tegemoet.

Brochure over het belang van laanbermen
Omdat er in veel bermen en langs lanen niet (intensief)
gemest wordt, zijn dit zo langzamerhand bijzondere plekken
om bepaalde soorten paddenstoelen te vinden. Dat geldt
ook voor parken en begraafplaatsen. Om dit belang van
laanbermen onder de aandacht te brengen heeft de Vere-
niging een informatieve brochure opgesteld: Wegbermen,
lanen & parken, toevluchtsoord voor paddenstoelen. Hierin
komen onder andere de ecologische rol van bomen in
bermen, het herkennen van deze waardevolle bermen, het
beheer, de kosten van bermbeheer en bedreigingen en
maatregelen aan de orde. Deze brochure is gratis te
downloaden via www.mycologen.nl. Na het lezen van deze
brochure kijk je anders naar bermen.

Waarneming doorgeven
Er zijn soorten eekhoorntjesbrood die op het gewoon
eekhoorntjesbrood lijken. Om ingewikkeld determineren te
voorkomen is de Vereniging uitgegaan van eekhoorntjes-
brood in de meest brede zin, dat wil zeggen inclusief de
erop lijkende soorten. Als je ze ontdekt, stuur dan een foto
en de gegevens van de vindplaats naar
waarnemingen@paddestoelenkartering.nl.
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Aandacht voor

Natuurmoment

Rups jacobsvlinder, Foto: Joop Bothe Orchis, Foto: Joop Bothe

Als het jacobskruiskruid bloeit, zoek ik altijd de rupsen van
de sint-jacobsvlinder. Tijdens een ritje op de fiets door park
Zuidbroek ontdekte ik ze. Ze vallen op door hun gestreep-
te pyjama’s. De bloemen van het kruid vinden ze het lek-
kerst. Helaas heeft de sint-jacobsvlinder zich niet laten zien.

Pyjama's in Park Zuidbroek
Greet Bothe

Verbazing
Joop Bothe

Een paar jaar geleden zagen we tot onze verbazing bij de
vijver van het Mheenpark een orchidee staan. Net geen
fototoestel bij de hand.  De volgende dag wilde ik een foto
maken. Helaas  was hij niet meer te vinden. Dit jaar telden
wij er 12. Een blijvertje dus.

Foto: Ten Gevers

Het is pas nieuw en de planken kraken nog een beetje als
je erover heen loopt. Het vlonderpad door het Wisselse
Veen ligt er ook maar net. Feestelijk geopend op 23 mei
door de directie van landgoed Tongeren.
Het Wisselse Veen is een oud en interessant nat natuurge-
bied tussen Epe en Vierhouten. Samen met de Tongeren- 

se Heide vormt het een overgangsgebied van de zandgron-
den op de stuwwal naar de lagere gronden in de vallei van
de IJssel. Door kwelwater van de stuwwal is een veen
ontstaan met een rijke plantengroei. Je vindt er vetblad en
ogentroost, maar ook een grote variëteit aan diersoorten
zoals de grote keizerlibel en de Sint-Jansvlinder. Verdro-
ging was de laatste decennia een grote bedreiging. Door
herstel van het natuurlijk watersysteem is het grondwater-
niveau nu weer hersteld en kan het veengebied zich verder
ontwikkelen als hellingveen. Van hellingveen is sprake als
het veen op een zwakke helling ligt en grondwater over en
net onder het oppervlak langzaam de helling afloopt. Hel-
lingveen is nauwelijks nog in Nederland te vinden. Bijzon-
dere veenmossen en plantensoorten krijgen met dit veen
weer een kans.
Door alle veranderingen waren wel de oude wandelroutes
door het veen onbegaanbaar geworden. Oplossing was de
aanleg van het vlonderpad, dat als een soort voetgangers-
brug over het veen hangt. Landgoed Tongeren, Provincie
Gelderland en Gemeente Epe maakten het mogelijk. Lo-
pend over het vlonderpad kan iedereen nu - met droge
voeten - zo de ontwikkeling van het veengebied volgen.
Informatiebordjes geven uitleg.
Meer informatie: www.landgoedtongeren.nl.

Nieuw vlonderpad met zicht op hellingveen
Ten Gevers
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Ingezonden

Grasduinen naar grondstoffen 
Willem Kuijpers

Foto: Yvonne Zwikker

Grasduinen naar grondstoffen is een onderdeel van de
activiteiten van het Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland.
De organisatie is in handen van de gemeente Apeldoorn,
in dit geval van de stadsarcheoloog Masja Parlevliet en het
Erfgoedplatform. Vrijwilligers zoals de AWA (Archeologi-
sche Werkgroep Apeldoorn), IVN Apeldoorn en de mede-
werkers van Haps leverden hun inzet en kennis.
 
Op zaterdag 11 juli gaan na de introductie door Masja
Parlevliet 20 deelnemers terug in te tijd: Grasduinen naar
grondstoffen. IJzer, leem, hout en wol zijn de ingrediënten
voor een wandeling van 5 km in het Orderbos en Park Berg
en Bos die eindigt in het prehistorisch kamp Haps. Arche-
oloog Janneke Zuyderwyk bijt de spits af en brengt -
staande naast de slakkenhoop - het verhaal over de rol van 
de ijzerwinning op de Veluwe in de Middeleeuwen onder aandacht. Als natuurgids is het bij de grote leemkuil mijn beurt
om over de herkomst van concentraties leem in de bodem te vertellen, wat leem is en waar het voor gebruikt is. Onder-
weg passeert de groep een leemkuil die ooit diende als Gelderse plantentuin. Bij de steenovens geeft amateur archeo-
loog Chris Nieuwenhuizen van de AWA uitleg over deze bijzondere vondst en hoe deze oven de relatie vormde met de
leemkuilen en de bouw van Paleis Het Loo.
Bij eikenhakhout is het mijn taak de eekschillers voor het voetlicht te brengen, hoe zij hun brood verdienden, wat de
functie was van de eikenschors en een klein beetje over het leven in die tijd. Uiteraard komt ook de pijpleiding door Berg
en Bos ter sprake, die een bijdrage leverde aan de watertoevoer voor de fonteinen van Het Loo, een onderdeel dat de
stadsarcheoloog voor haar rekening neemt.
Aangekomen in Haps kan men de zelf meegebrachte lunch nuttigen in combinatie met Haps-thee in een omgeving waar
je heel ver terug bent in de tijd. Na de lunch zijn er workshops. Het team van Haps heeft voor deze gelegenheid alles uit
de kast gehaald om ook daadwerkelijk te laten zien hoe men in de Middeleeuwen ijzer vrij kon maken uit klapperstenen
en moeraserts.
Deze dag heb ik ervaren als een bijzonder geslaagde ‘joint effort’. Het is goed om zo samen te werken. Je leert elkaar
beter kennen en ook naar het publiek toe laat je zien dat we het belangrijk vinden het verleden levend te willen houden.
Wat dat betreft staan er veel plannen op stapel, waar ook IVN Apeldoorn een bijdrage aan kan leveren.

Een grote boodschap
Harm Werners

Foto: Harm Werners

In het kader van het Meetnet Urbane Soorten (afgekort
MUS) tel ik in de broedtijd via twee ochtend- en één
avondtelling vogels.
Eind juni kwam ik onderweg naar een vogeltelpunt voor de
avondtelling langs een mooi beschut gelegen weiland en
zag ik uit mijn ooghoeken een grazende ree en kon best
even de tijd nemen om van dit tafereel te genieten. Fiets
aan de kant en genieten dus. En toen gebeurde het. Plot-
seling onderbrak ze haar graasbezigheden en zakte het ree
door de knieën. Kennelijk moest ze dringend een grote
boodschap doen. Vond dit best opmerkelijk om hier getuige
van te mogen zijn. Tot nu toe altijd gedacht dat ze hun
ontlasting staande lozen. De aanblik van het dier in deze
houding riep op de een of andere manier bij mij associaties
op met een kangoeroe.
Toen de reegeit mij na haar inspannende akkefietje onver-
hoopt toch in de gaten kreeg ging ze er als een haas, oh
nee ree natuurlijk, vandoor. Die haas zat achter haar, maar
trok zich van het hele gebeuren niets aan. Zo zijn hazen nu
eenmaal.
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Uitgelicht

Afsluiting natuurgidsencursus met presentaties en diploma-uitreiking
Ria Brouwers en Monic Breed

De Natuurgidsencursus 2014/2015 zit er alweer bijna op.
Op zaterdag 26 september 2015 presenteren de cursisten
hun projecten waaraan zij de afgelopen maanden gewerkt
hebben. We trekken er de hele dag voor uit en proberen
het programma zo te maken dat cursisten zoveel mogelijk
van hun project kunnen laten zien, misschien ook op loca-
tie. Dit alles onder toeziend oog van de examencommissie,
die meteen ook het gepresenteerde werk beoordeelt.
Aansluitend vindt dan om 16.00 uur de diploma-uitreiking
plaats. Hierbij zijn alle IVN’ers welkom en we hopen dat
velen acte de présence zullen geven. Laat even weten of
je ook komt, dan kunnen we de lokaal-keuze en catering
afstemmen op het verwachte aantal deelnemers.
Op 26 september om 16.00 uur dus, opgave bij natuurgid-
sencursus@ivn-apeldoorn.nl.
 
Om een idee te geven van de projecten waar de cursisten
momenteel aan werken, vatten we ze hieronder in een paar
zinnen samen.
 
1. Project OEHOE
Aan dit project werken vier cursisten samen: Ten Gevers,
Arrienne Bosch, Harold Gerritsen, Alex Eeninkwinkel.
Ze onderzoeken hoe IVN excursies een breder publiek
zouden kunnen trekken. Ze zijn vooral benieuwd wat vol-
wassenen onder de 50 jaar aanspreekt, want dat is een
groep die tot nu toe bij de activiteiten in de minderheid is.
Om daar achter te komen steekt het viertal zijn licht op bij
andere natuurorganisaties en heeft het een enquête uitge-
voerd via internet. Wellicht heb je de enquête gezien (en
ingevuld!) want hij heeft op de website van IVN Apeldoorn
gestaan.
 
2. Project Landschap
Met haar project wil Arrienne Bosch verband leggen tussen
de historische en hedendaagse inrichting van het land-
schap, die van de 20e en van de 21e eeuw. Er zal een
educatieve activiteit uit voortkomen die zelfstandig kan
worden uitgevoerd (een Opsteker bijvoorbeeld) maar die
ook onderdeel kan vormen van andere IVN activiteiten,
zoals de cursus-in-wording over Landschap. Het project
heeft een theoretisch deel en een excursie. 

3. Project Epe en omgeving
Ten Gevers, woonachtig in Epe, wil met zijn project voorzien
in de lacune van het meest noordelijke gebied van het
werkgebied van IVN Apeldoorn. Hij maakt een excursie die
qua inhoud en uitvoering iets toevoegt aan het aanbod van
andere partijen in de omgeving. Deze is als publieksexcur-
sie gehouden op 22 augustus. Onderdeel van het project
is contacten te leggen met andere spelers die excursies
aanbieden om tot meer samenwerking komen.
 
4. Project ‘vergeten wandeling’
Alex Eeninkwinkel en Harold Gerritsen zijn in het archief
met ‘oude wandelingen’ van IVN Apeldoorn gedoken en
hebben er één opgediept die al eerder beschreven is maar
nu zijn dagen slijt in vergetelheid. Zij blazen de wandeling
nieuw leven in door een andere opzet te kiezen, een ver-
rassend thema en innovatieve werkvormen toe te voegen.
Er zal zeker ook aandacht zijn voor cultuur historische
elementen. De excursie vindt plaats op 20 september.
 
5. Project kinderen op speurtocht in de natuur
Het project van Carla van Beek wordt een speurtocht voor
kleine groepjes kinderen die onder leiding van IVN-school-
gidsen de natuur ontdekken. In de speurtocht komen ver-
schillende opdrachten die de zintuigen (horen, zien, voelen,
ruiken, proeven) prikkelen. Het is de bedoeling dat kinderen
juist ook de natuur in hun eigen woon- en schoolomgeving
leren waarderen: in dit geval basisschool De Bongerd en
het Matenpark.
 
6. Project samenwerken aan duurzaamheid in de mo-
dule Samenhang Natuur en samenleving
Janneke Brouwer heeft haar project al gedeeltelijk gereali-
seerd door mee te werken aan de nieuwe module Samen-
hang Natuur en Maatschappij (SNS), die in 2015 voor de
NGC is ontwikkeld. Al staat duurzaamheid in de naam van
het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid)
het aspect komt nog onvoldoende uit de verf in cursussen
en excursies. De nieuwe module SNS legt de relatie tussen
menselijk handelen, natuur en duurzaamheid, o.a. op het
gebied  van energie en klimaat. Het project helpt om de
module verder te ontwikkelen tot een cursus voor 2016,
waaraan ook nieuwe elementen worden toegevoegd, zoals
een Ommetje of een fietstocht met aandacht voor duurzame
initiatieven.

Foto: Joop Bothe
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Verenigingsnieuws

Handen...
Ton van Lambalgen

Als kersverse voorzitter heb ik het genoegen jullie te mogen
voorzien van de nodige bestuursinformatie. Overkoepelend
thema dit keer is: handen.
 
In Goede Handen
Op 21 mei 2015 heeft Hans Hogenbirk mij de voorzitters-
hamer van IVN Apeldoorn overhandigd, na mijn benoeming
als voorzitter door de algemene ledenvergadering. Dankzij
de niet aflatende inspanning die Hans heeft geleverd voor
bestuur en vereniging, laat hij een goede organisatiestruc-
tuur achter, waarvoor veel dank! Onze vereniging kan er
daarom zeker van zijn dat het bestuur van de vereniging in
goede handen blijft. En gelukkig ben jij, Hans, bereid om
waar nodig nog steeds een handje te helpen!
 
Harten, Hoofden en Handen
IVN en KNNV werken aan een vergaande vorm van samen-
werking om uiteindelijk te komen tot een nieuwe natuuror-
ganisatie. Contouren van een nieuwe organisatie zijn
vastgesteld in de contourennota (zie www.ivn.nl), een
werkdocument dat regelmatig wordt aangepast. Deze
nieuwe natuurorganisatie moet een organisatie zijn voor en
door mensen: het centrale punt voor iedereen die actief wil
zijn op het gebied van natuurbeleving en -studie. Een or-
ganisatie die met veel vrijwilligers de natuur in de harten
(natuurbeleving) en hoofden (studie, educatie) van mensen
brengt, met sterke en inspirerende verhalen en een groot
bereik. En uiteindelijk in de handen (natuurbescherming)
van de mens om de natuurparticipatie zodanig te vergroten
dat we samen een duurzame leefstijl ontwikkelen.
Met een vijftal lokale afdelingen werken IVN en KNNV
verder aan deze nota; voorjaar 2016 moet die zijn definitie-
ve vorm krijgen. 

In Veilige Handen
IVN landelijk heeft beleid opgesteld betreffende ‘het voor-
kómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag’.
Dit beleid is samengevat in de notitie In veilige handen (zie
www.ivn.nl). Het is de bedoeling dat ook de afdelingen dit
beleid overnemen. Het bestuur zal daarom in navolging van
het landelijk beleid eveneens een document hierover op-
stellen. Op de komende ledenvergadering in november zal
dit voorgelegd worden aan de ALV ter goedkeuring en
vaststelling.
Onderdelen zijn:
a. Gedragscode voor vrijwilligers die activiteiten begeleiden
met kinderen en /of jongeren.
b. Verklaring omtrent gedrag (VOG).
c. Model omgangsregels IVN-afdeling
Invoering van omgangsregels heeft alleen effect als deze
breed gedragen worden. Bij het opstellen hiervan wordt in
ieder geval de schoolgidsenwerkgroep betrokken.
Van belang is ook de benoeming van een vertrouwenscom-
missie van minimaal twee personen waarvan minstens één
vrouw, bij wie ongewenst gedrag kan worden gemeld. Een
vertrouwenspersoon kent IVN Apeldoorn al, dat is Cathrien
Oskamp. De andere persoon kan een bestuurslid zijn.
 
Handen ineen en Handen uit de mouwen!
Tenslotte hoop en verwacht ik dat wij als vereniging zoveel
mogelijk eensgezind de handen ineen slaan en de handen
uit de mouwen steken om te werken aan vergroting van de
natuurparticipatie in de gemeenten Apeldoorn, Epe en
Voorst, waar mogelijk samen met de KNNV!
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Verslag

Nieuwe Landschappencursus
Monic Breed & Willem Kuijpers

IVN Apeldoorn is een nieuwe cursus rijker: de Landschap-
pencursus.
Tijdens de natuurgidsencursus 2009-2011 raakte Willem
Kuijpers gebiologeerd door de vorming van het landschap.
In 2014 gaf hij bij OKW een lezing over het landschap met
een aansluitende excursie in Het Wilhelminadal. Begin
2015 volgde een Opsteker voor IVN-Apeldoorn publiek. De
enthousiaste reacties deed hem besluiten een cursus voor
te bereiden voor algemeen publiek.

De Landschappencursus is een kennismaking met de
wordingsgeschiedenis van het Veluwse landschap aan de
oostzijde van het Veluwemassief en het aansluitende dal-
gebied. De cursus beoogt het vergroten van het inzicht in
de ontwikkeling van het Veluwse landschap dat ooit als 
‘woest en bijster’ is omschreven en het versterken van de landschapsbeleving. Drie thema’s worden uitgediept: de ge-
ologie, de bodem en het water en de invloed van de mens op de landschapvorming.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten in het IVN-lokaal De Vijfster, Texandrilaan 30 te Apeldoorn met aansluitend een
excursie ter illustratie.

Dinsdag 22 september: Geologie. In het vroeg Pleistoceen brengen Europese rivieren hun sedimenten naar het
Noordzeebekken en Nederland komt langzaam ‘boven water’. Daarna is het de beurt aan glacialen en interglacialen om
hun krachten los te laten op onze bodem. Vanuit Noord Scandinavië stuwt landijs de Rijnbodem in westelijke richting
met als resultaat het huidige Veluwse landschap met zijn heuvels en dalen. Zaterdag 3 oktober een excursie naar
Kroondomein Het Loo en bij het Wilhelminadal maken we het allemaal tastbaar!
 
Dinsdag 6 oktober: Bodem en water. Bodemeigenschappen vormen een directe relatie tot de mogelijkheid van opslag
en transport van neerslag. Bodemstroming leidt tot het ontstaan van beken en sprengen. Het zijn juist die plaatsen waar
de mens besluit zich te willen vestigen. Zo gaan we op 10 oktober samen op zoek naar het antwoord op de vraag
waarom de mens Hoog Soeren op 85 m boven zeeniveau verkoos om zich juist daar te willen vestigen.
 
Dinsdag 20 oktober: Cultuurgeschiedenis. Als de mens zijn zwervend bestaan opgeeft en zich gaat vestigen, verandert
de inrichting van het natuurlandschap snel naar een cultuurlandschap. Van een agrarische nederzetting naar buurtschap
en van een plaggenhut naar een hallenhuis met wolfsdak. We gaan op 24 oktober langs Wenum en Wiesel en via de
Beemte naar Apeldoorn Noord. Onderweg kijken we naar veel van die veranderingen aan de voet van de stuwwal en in
het dalgebied.

Aanmelding en informatie: Willem Kuijpers, 055-3660350 of landschappencursus@ivn-apeldoorn.nl. In de cursus is
plaats voor minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

     Foto: Willem Kuijpers
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Antwoorden zwammenquiz
1. Geweizwam: komt voor op dode
    takken, houtsnippers en stronken
    van loofbomen.
2. Kleverig koraalzwammetje: komt
    voor op vermolmde naaldhoutstronken
    en –stammen.
3. Grote sponszwam: komt voor op
    wortels van naaldbomen.
4. Gele trilzwam: komt voor op takken
    van loofbomen.
5. Reuzenbovist: komt voor op ver-
    stoorde stikstofrijke grond in weide,
    tuinen, bossen en op vuilnisbelten.
6. Heksenboter: dit is geen echte pad-
    denstoel maar een slijmzwam. Het
    heeft geen mycelium en    komt voor
    op looistofhoudende bast van dode
    bomen zoals eik.

Lezing najaar 2015
De Veluwe door de lens van Geurt
Besselink
Op 12 november verzorgt natuurfoto-
graaf en auteur Geurt Besselink de
IVN-Najaarslezing met als thema De
Veluwe door de lens van Geurt Besse-
link. De lezing begint om 19.30 uur in
de aula van Vrijeschool De Vijfster aan
de Texandrilaan 20 te Apeldoorn.
Kosten: €3 (gratis voor leden IVN/-
KNNV afdeling Apeldoorn). Aanmel-
den via lezingen@ivn-apeldoorn.nl of
telefoon 055-3662954.
 
Geboren en getogen Veluwenaar
Geurt Besselink struint al ruim 30 jaar
rond in het grootste natuurgebied van
Nederland waar hij zijn hart aan ver-
pand heeft. Hij komt op tijden wanneer
en op plekken waar de meesten van
ons nooit zullen komen. Heel vroeg uit
de veren of met schemer legt hij in alle
seizoenen in weer en wind zijn ontmoe-
tingen met flora en fauna vast. Hij be-
steedt op deze avond aandacht aan de
geschiedenis van het rijk gevarieerde
landschap.
De presentatie is deels gebaseerd op
zijn meest recente boek 'Veluwe ont-
moetingen met het verleden', met in-
drukwekkende landschappen, die met
de nieuwste technieken van boven
(met behulp van een Octocopter) zijn
gefotografeerd. Hierdoor worden de
contouren van het verleden zichtbaar
in het landschap. Beide boeken over
de Veluwe zijn op deze avond verkrijg-
baar en voor wie wenst met handteke-
ning. 

Holland, Natuur in de Delta
Filmtheater Gigant is op 24 september
2015 een van de plaatsen waar de film
Holland, Natuur in de Delta in premiè-
re gaat. Het is het tweede deel van de
trilogie met wederom Mark Verkerk als
regisseur. De Nieuwe Wildernis, die
7000.000 bezoekers trok, was de eer-
ste in de serie. In 2017 volgt het derde
en laatste deel: Waddenland - Living
on the Edge.
Holland, Natuur in de Delta is een ode
aan een bijzonder deel van de Neder-
landse kust. Het gebied waar de na-
tuurkrachten - dynamiek en veerkracht
- lang vrij spel hadden. De kijker beleeft
deze specifiek Hollandse natuur door 

Bomenwandeling Westenenkerpark
Natuurgidsen en ex-cursisten van alle
voormalige IVN-Bomencursussen zijn
van harte uitgenodigd voor een wan-
deling door het vrij onbekende Weste-
nenkerpark dat onderdeel uitmaakt
van de Metaalbuurt in Apeldoorn als
beschermd stadsgezicht.
Zaterdag 17 oktober laat Anton Dek-
ker, bomenspecialist van de gemeente
Apeldoorn belangstellenden de bo-
menrijkdom van het park zien. De on-
geveer 2 uur durende wandeling start
om 10 uur vanaf Koperweg hoek Zil-
verweg. Aanmelden is niet nodig. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Voor
informatie: zie www.ivn-apeldoorn.nl
of Yvonne Zwikker 055-3662954

Foto: Yvonne Zwikker

de ogen van verrassende, kenmerken-
de dieren die de vruchtbare delta met
ons bevolken. Naast de zeearend is
dat bijvoorbeeld de bever, net als wij
barrières bouwend en geulen gravend
tegen het water. Maar ook de haas, het
pimpernelblauwtje en de stekelbaars
laten ons de dynamische wereld boven
en onder water zien.
De opnames zijn hoofdzakelijk ge-
maakt in de Biesbosch, het Schuitwa-
ter en de Moerputten. De geschiedenis
van de Hollandse delta wordt in vogel-
vlucht verteld vanuit een cultuurhisto-
rische context van de prehistorie tot nu.
Camera- en geluidsmensen uit binnen-
en buitenland, van zeer ervaren tot
nieuw toptalent, leveren de hoogste
kwaliteit natuurfotografie en maken
gebruik van de modernste filmtechnie-
ken. Een film die de dynamiek en de
veerkracht toont van het land waarin
wij leven.
Voor het bestellen van een kaartje:
www.gigant.nl.

25 september: Excursie Water-
schap Vallei en Veluwe (voor leden)
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  bij -
natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl.
(er is plaats voor 25 personen,)
Er zijn geen kosten aan verbonden. Je
krijgt rond 15 september melding van
doorgaan van excursie en adres van
bijeenkomst.
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   Op pad met IVN Apeldoorn
    zaterdag 5 september      Startochtend

     Landschapsonderhoud
     aanvang 9 uur

    zondag 6 september      Wandelexcursie: Op zoek naar 
     water voor de Koningsfontein

     aanvang 14 uur

    zaterdag 19 september      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur

    zondag 4 oktober      Speuren naar paddenstoelen
     in Park Berg en Bos

     start tussen 11 en 16 
     uur

    zaterdag 17 oktober      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur

    zondag 1 november      Wandelexcursie Voorster
     kerkenpad 

     aanvang 14 uur

    zaterdag 7 november      Landelijke Natuurwerkdag
     in Berg en Bos

     aanvang 10 uur

    donderdag 12 november      Lezing: De Veluwe door de ogen
     van Geurt Besselink

     aanvang 19.30 uur

    zaterdag 21 november      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
    zaterdag 28 november      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
    zondag 13 december      Wandelexcursie 

     Infiltratieproject Schalterberg
     aanvang 14 uur

   Voor leden IVN
   
     vrijdag 25 september

   
      Excursie Waterschap Vallei en
      Veluwe

     
     aanvang 13.30 uur

   Cursussen
     Groencursus
     Data cursusavonden: woensdag 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 november
     van 19.30 tot 22.00 uur in lokaal De Vijfster, Texandrilaan 30 te Apeldoorn.
     Excursies: zaterdag 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 november van 10 tot 12.30 uur
     in Apeldoorn en omgeving  

     Landschappencursus
     Data cursusavonden: dinsdag 22 september, 6 en 20 oktober van 19.30 tot 22 uur in    
     lokaal De Vijfster, Texandrilaan 30 te Apeldoorn.
     Excursies: zaterdag 3, 10 en 24 oktober van 9.30 tot 12.00 uur.

     Minicursus Winterwatervogels
     Datum cursusavond: woensdag 18 november van 19.30 tot 22 uur in lokaal De Vijfster, 
     Texandrilaan 30 te Apeldoorn
     Excursie: zaterdag 21 november van 8 tot 12.30 uur. 

   Voor nadere informatie: www.ivn-apeldoorn.nl


