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Colofon

Voorwoord

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

Gordijnen dicht, licht aan en Groenvoer op schoot. Laat je verrassen door het verhaal over donker en het effect van licht
op mens, dier en plant.
IVN Afdeling Apeldoorn is na de afsluitingsdag van de natuurgidsencursus 2014-5 zes enthousiaste natuurgidsen rijker.
Groenvoer geeft een foto-impressie van de projecten waaraan zij gewerkt hebben. Vier van de nieuwe gidsen leveren
vier totaal verschillende bijdragen aan deze editie van ons afdelingsblad. Zo neemt een van hen ons mee naar een bij-
zondere begraafplaats in Tongeren, alwaar een natuurexcursie voor het publiek wordt gehouden in juni van het volgend
jaar. Een ander zet je aan het denken over hoe duurzaam je een begrafenis kunt maken (dit naar aanleiding van de 

Voorwoord
Yvonne Zwikker

cursus Samenhang Natuur en Samenleving waar duurzaamheid centraal stond).
Eigentijds is de tip over handige vogel-apps. De vierde laat - naast het verhaal
over donker en licht – een oefening in de praktijk zien over zwervende grond-
stoffen.
Voor de rubriek Dier in ’t vizier heeft Ulrik van der Laan een jaar lang vogels
gespot op het moestuincomplex - waarover hij eerder in 2014 in de vier seizoe-
nen berichtte – en deelt zijn bevindingen met ons. Gezien het jaargetijde is er
in de rubriek Natuur om de hoek aandacht voor overwinterende dieren en
planten.
De redactie van Groenvoer heeft ook deze keer weer diversiteit in het leesvoer
nagestreefd, voor elk wat wils. Veel leesplezier!
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Thema

Licht en donker
Janneke Brouwer

Geen leven zonder licht. Vrijwel alle IVN-ers zullen weten
dat dit waar is. Licht afkomstig van de zon is de grote
energieleverancier die de motor voor fotosynthese is. En
zonder fotosynthese geen plantenleven en daarmee geen
voedsel en dus ook geen leven voor mens en dier. Mis-
schien is dat wel een van de redenen waarom 2015 door
UNESCO en de Verenigde Naties tot Het Jaar van het Licht
is bekroond (voor meer informatie over het jaar van het licht
zie www.IYL2015.nl).

Kunstlicht
Licht in ons leven bestaat natuurlijk uit meer dan de zon.
Kunstlicht is niet meer weg te denken uit het leven en speelt
wellicht een grotere rol dan je zo op het eerste gezicht zou
denken. Probeer je maar eens voor te stellen hoe ons he-
dendaagse leven eruit zou zien zonder kunstlicht. Na
zonsondergang zouden we moeite hebben met lezen, we
konden niet meer TV kijken of computeren. Er zou minder
voedsel geproduceerd kunnen worden zonder het licht in
de kassen en we zouden ‘s winters geen ‘gezond’ kleurtje
meer onder de zonnebank kunnen krijgen. Ogen en litte-
kens konden niet worden gelaserd en schilderijen van oude
meesters zouden minder goed gerestaureerd kunnen
worden. Forensische politieteams zouden meer moeite
hebben om sporen van misdrijven te vinden en water en
lucht konden niet gezuiverd van bacteriën worden met
behulp van ultraviolet licht. En dan hebben we het nog niet
over de grote rol van licht in verkeersveiligheid, sociale
veiligheid, reclame en in de kunst.

Lichthinder
Nuttig, prachtig en onontbeerlijk. Overal om ons heen zijn
de voordelen van kunstlicht te vinden. Maar de hoeveelheid
kunstlicht in onze geciviliseerde wereld kent ook een
keerzijde. Deze keerzijde noemen we lichtvervuiling.
Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachte-
lijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht. We
hebben het over lichthinder als mensen en dieren last van
het kunstlicht ondervinden. Vooral in de natuur is kunstlicht
een bron van verstoring. Licht geeft namelijk informatie over
de tijd en over de plaats van bevinden. Een overdaad aan
licht verstoort het bioritme van allerlei organismen. Veran-
dering in de verhouding tussen licht en donker is vaak het
natuurlijke signaal voor veranderingen in gedrag, zoals trek-
en broedgedrag en voedsel zoeken. Verstoring daarvan
leidt tot aantasting van de conditie en alertheid.

Effect van licht op dieren en planten
We kennen allemaal wel voorbeelden van de effecten van
licht op dieren. Nachtvlinders die gevangen blijven in de
lichtkring van een straatlantaarn. Een ander voorbeeld zijn
herten die meerdere malen per jaar een gewei laten aan-
groeien onder invloed van een teveel aan kunstlicht.
Vooral vogels ondervinden negatieve gevolgen van nach-
telijk licht. Zo sterven rond booreilanden in de Noordzee
jaarlijks veel trekvogels. Dit komt doordat verlichting van
invloed is op het magnetisch kompas waarmee vogels zich
‘s nachts in slechte weersomstandigheden oriënteren. Op
bewolkte nachten wordt het kompas van de vogels in de →

Foto: Melkweg NASA
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Cultuur en landschap

Begraafplaats in het groen
Ten Gevers

Landgoed Tongeren, op de flank van de Veluwe bij Epe,
behoort tot de grotere particuliere landgoederen in Neder-
land. Het landgoed - een oud, kleinschalig cultuurlandschap
- beslaat in totaal uit 380 ha bos met daarnaast heide en
ecologisch gezien waardevolle natuur.
Wandelen door het bos van Tongeren is een genoegen.
Oude beuken worden afgewisseld met percelen gemengd
bos en hoge Douglassparren. Twee grafheuvels geven aan
dat er heel vroeger al sprake was van bewoning.
Midden in het bos stuit je opeens op een laag hekje, ge-
maakt van houtdelen. Het is de eenvoudige omheining van
een van de weinige (particuliere) natuurbegraafplaatsen
van Nederland. Aangelegd in 1812 en nog steeds als fami-
liebegraafplaats in gebruik. Langs grote struiken rododen-
dron kom je bij de ingang. Op het toegangshek staat het
gedicht van Jan Hendrik Rauwenhoff, eind van de 18de
eeuw burgemeester van Elburg en erfgenaam van een
aantal herengoederen in de buurschap Tongeren:
 
Betreed. O Wandelaar met eerbied dezen grond
Aan doden toegeweid ter rustplaats;`t graf is heilig
En zij wier asch hier rust zijn voor all onrust veilig
Schoon hen geen marmer dekt maar heide groei in`t rond.

buurt van kunstmatige lichtbronnen verstoord, zoals rond
boorplatforms met felle lichten (vooral bij aanwezigheid van
veel rood licht). De vogels verliezen hun gevoel voor richting
en blijven rondjes vliegen rond de lichtbron. Het gevolg is
dat de toch al verzwakte dieren het vaste land soms niet
meer kunnen bereiken en in zee storten.
Ook de fotosynthese van planten wordt gestuurd door licht.
Sommige planten kunnen niet groeien onder een continue
belichting. Andere planten vertonen groeiafwijkingen. Het
kiemen, de bestuiving en het bloeien van de plant worden
door een teveel aan licht in de war gestuurd (bron: www.
platformlichthinder.nl/thema/ecologie/).

De Veluwe en de Melkweg
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we op of dichtbij de
Veluwe wonen. De Veluwe is een van de gebieden in Ne-
derland waar het nog donker wordt. Relatief gezien dan,
want echt donker wordt het niet meer in Nederland. Er zijn
teveel lichtbronnen zoals steden, dorpen, straatverlichting,
sportvelden, fabrieks- en militaire terreinen om echte
duisternis te kunnen ervaren in ons land. Maar we hebben
het nog goed. Dichtbij huis op de Veluwe zijn nog plekken
waar je ’s nachts ongestoord van de Melkweg kunt genieten.
En dat is iets waarvan de inwoners van de grote steden ’s
nachts alleen maar kunnen dromen…

Foto: Ten Gevers

Lichtvervuiling meten
Wil je weten hoeveel lichtvervuiling er in jouw omgeving
is? Doe dan tijdens een nachtwandeling de Cassiopeia
test (www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/
over-lichthinder/doe-het-zelf/lichthinderkaart/cassiopeia--
test). Met deze test kun je de mate van lichtvervuiling
eenvoudig nagaan. 
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Foto: Ten Gevers

Jan Hendrik Rauwenhoff maakte het landgoed tot een
geheel en gaf het vorm. Rauwenhoff liet lanen aanleggen,
bomen planten en hij ontwierp ook de familiebegraafplaats.
De begraafplaats leest als de familiegeschiedenis.
De eerste die er in 1812 begraven werd was Elizabeth Maria
Post, dichteres, schrijfster en grote vriendin van Anna, de
dochter van Jan Hendrik Rauwenhoff. Anna overleed ook
in 1812, Jan Hendrik in 1815 op 85-jarige leeftijd. Zijn
kleinzoon, die ook Jan Hendrik heette, bestuurde het
landgoed een aantal jaren maar hij stierf al jong, Zijn we-
duwe Anna van Heurn trouwde in 1845 met Charles de
Chevalier en deze kreeg het bestuur over het landgoed. Hij
wordt beschouwd als de weldoener van Tongeren. Hij wilde
door bevordering van de veeteelt in plaats van de eeuwen-
oude schapenhouderij de boeren van de arme zandgron-
den een beter bestaan geven. Hij kocht nieuwe stukken
aan, ontgon hei voor bosbouw en liet boerderijen bouwen.
Hij vond dat kinderen goed onderwijs moesten hebben en
richtte in 1868 een school op. Het gebouw staat er nog
steeds, maar is helaas niet meer in gebruik als school. In
1996 werd na 128 jaar de Tongerense school gesloten. De
leerlingaantallen voldeden niet meer aan de normen van
het Ministerie van Onderwijs.
In 1875 overleed Anna van Heurn, de echtgenote van
Charles de Chevalier, en zij was de eerste die na 60 jaar
werd bijgezet op de begraafplaats. Charles de Chevalier
overleed in 1881. Na hen werden verschillende familieleden
bijgezet op de begraafplaats. Het beheer van het landgoed
werd in 1907 ondergebracht in een stichting om versnippe-
ring te voorkomen. De stichting richt zijn nu op drie doelen:
de ontwikkeling van bosbouw, de landbouw en de recreatie.
In de huidige tijd wonen en werken er nog vele leden van
de familie op het landgoed.

En de natuurbegraafplaats is nog actief in gebruik. Dat is
onder andere goed te zien aan de verse bloemen die op
diverse graven liggen. Nu liggen er zo’n 70 leden van de
Rauwenhoff-familie begraven. Uitbreiding is nodig. Het is
een prachtige plek.
Ben je door het ingangshek gelopen, dan lijkt het net alsof
je een nieuwe ruimte binnenkomt. Het is in het bos, maar
ook weer een apart gedeelte ervan. Door de begraafplaats
lopen laantjes. Bijzonder is dat de graven allemaal compleet
bedekt zijn met haarmos en voorzien zijn van dezelfde
grafstenen. De grafstenen laten zien dat sommigen ‘op
Tongeren’ geboren en gestorven zijn, maar anderen van
allerlei plaatsen in Nederland komen. Bijna alle graven
hebben een spreuk op de zerk. Er staan bomen en groep-
jes rododendrons. Hoge beuken, fijnsparren en een enkele
Douglasspar bieden schaduw. Overal staan bankjes zoals
de Jan Kreffer-bank ter herinnering aan de man die gedu-
rende zijn leven veel heeft bijgedragen aan het onderhoud
van de begraafplaats. Alles ademt een sfeer van rust en
sereniteit: een plek om te zijn.
Via de laan, waarlangs de overleden familieleden ten grave
worden gedragen, verlaat je weer de begraafplaats en het
landgoed.
Het landgoed is opengesteld voor het algemeen publiek en
trekt vooral natuur- en rustzoekende recreanten. De be-
graafplaats is toegankelijk voor hen die respectvol omgaan
met deze plek en degenen wiens voorvaderen hier begra-
ven liggen, zoals het oude gedicht op het toegangshek van
de stichter al aangeeft.
Voor meer informatie en twee te downloaden routes:
www.landgoedtongeren.nl
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Jeugd

Bomenquiz
Van welke bomen zijn dit de stammen?  Antwoorden zie pagina 15

Boom 1 Boom 2 Boom 3

Boom 4 Boom 5 Boom 6

Paddenstoelen, Duurzaamheid, Raar maar Waar
Marieke Sprey met nieuws van de Schoolgidsen!
 
Ruim 300 basisscholieren, 13 leerkrachten en 55 ouders, gingen de eerste helft
van oktober speuren naar paddenstoelen met de Schoolgidsen in Park Berg en
Bos. Paddenstoelen willen nog wel eens op elkaar lijken en dan is het prettig
een bordje met de juiste naam te zien. Precies in deze periode schoten de
paddenstoelen de grond uit, zodat kinderen zelf veel soorten, vormen en kleuren
ontdekten in het bos. Voor zowel kleuters als groep 8, een belevenis. Na afloop
ook blije gezichten dankzij de Scharrelkids Paddenstoelzoekkaart die mee naar
huis mocht en de bevordering tot Paddenstoelexpert met een speciale button.
Vrijdag 9 oktober richtten de Schoolgidsen zich op de viering van de Dag van
de Duurzaamheid in de oude Zwitsalfabriek. Ingrediënten: een kraam vol
herfstbladeren, kastanjes, bessen, rozenbottels, eikels. Voeg daaraan toe:
bakken met wormen, pissebedden, een Duurzame Quiz en kaartjes om te be-
plakken met al dat kleurige herfstmateriaal… en je krijgt veel aandacht en inte-
ressante gesprekken met kinderen en ouders!
Onder het motto van de Kinderboekenweek 2015: Raar maar Waar: natuur,
wetenschap en techniek haalden de Schoolgidsen op zaterdag 10 oktober een
stukje Natuur van Buiten naar Binnen. Bakken vol groen, bloemen, herfstmate-
rialen, kruiden, zaaddozen kregen een plek in de gang van het CODA gebouw:
een ware metamorfose. Kijken door een binoculair, de wereld zien als libel, je
eigen (vogel)nest maken, verrassende weetjes, proeven, ruiken, voelen: in de
natuur kom je van alles tegen. Zo’n 150 geïnteresseerde kinderen en enthou-
siaste ouders namen deel aan de activiteiten: een mooie opsteker voor de
Schoolgidsen.

Foto: Marieke Sprey
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Projecten

 

Epe en omgeving:  
Natuurexcursie Renderklippen in bloei 

 

Vergeten wandeling: 
Natuurexcursie op zoek naar water voor de Koningsfontein 

 

OEHOE: 
Onderzoek en Heroriëntatie Opzet Excursies 

 

Impressie projecten nieuwe IVN-natuurgidsen 

Historische en hedendaagse inrichting van het landschap 

 

Samenwerken aan duurzaamheid  
Cursus/module Samenhang Natuur en Samenleving 

 

Safari  - Maten - Tocht 
Kinderen op speurtocht in de natuur 

7Groenvoer

 



Natuur om de hoek

Foto: Atze Oskamp

Waar zijn ze gebleven?
Atze Oskamp

Zwaluwen, wespen, vlinders, vleermuizen, spinnen, kik-
kers, brandnetels, ik kan ze in geen velden of wegen meer
bekennen nu het winter is. Ook de vergeet-mij-nietjes niet
maar die hebben hun naam mee. Ja, het is winter, daar zal
het mee samenhangen. Maar toch móeten ze ook nu nog
ergens zijn, want over een paar maanden zijn ze er allemaal
weer.
Om twee verschillende redenen ontlopen veel levende
wezens de winter. Als je geen warme vacht of verenpak
hebt en je je dus niet warm kunt houden, loop je risico te
bevriezen. Dat geldt voor insecten, spinnen, amfibieën en
reptielen. Die zoeken vóór de winter een vorstvrije, meest-
al droge overwinteringsplek op. Voor zichzelf of voor hun
nakomelingen. Maar al heb je een warme jas, als je niets
te eten hebt is de winter ook een risico. Dat geldt voor in-
secteneters en voor eters van vis die onder ijs onbereikbaar
is.
Trekvogels zoals zwaluwen, en sommige vlinders (trekvlin-
ders) zoeken warmere streken op met genoeg voedsel.
Voor egels en vleermuizen is dat te ver. Zij hebben een
andere oplossing: ook naar een vorstvrije plek maar boven-
dien de lichaamsthermostaat laag zetten (op ongeveer
10oC); dan zijn hun vetreserves voldoende om de winter
door te komen.
 

Waar zijn ze dus gebleven?
Zoek ze maar in de strooisellaag en in de bodem. Daar
dringt de vorst niet erg door. Kijk ook eens onder een dode
tak op de grond; soms zie je er heel wat overwinteraars:
het Benidorm van het bos. Maar al die diertjes zijn geheel
verstijfd door de kou.
Kijk eens in de grond waar vergeet-mij-nietjes groeiden; je
vindt er hun nakomelingen: de zaden. Graaf eens waar
brandnetels groeiden: hun wortels zijn er nog.
Doe 's winters een raam open en kijk naar de witte spinsels
in het kozijn met pakketjes spinneneieren. Misschien hangt
ergens in je schuur of zolder wel een vleermuis of een
dagpauwoog. Of een wespennest, maar dat is leeg want
alle wespen gaan dood voor de winter behalve de koningin
die buiten een vorstvrij plekje zoekt en in het voorjaar een
nieuw nest begint.
Bij veel soorten zijn het juist de jonge nakomelingen die
overwinteren: zaden, eieren, larven. Er zijn vlinders die
eieren leggen op brandnetels. Hoe moet dat nou als de
brandnetel boven de grond afsterft, vroeg iemand. Geen
probleem: tegen die tijd zijn ze uitgegeten en overwinteren
ze als rups of pop in het strooisel of als volwassen dier in
een boomholte of een schuurtje.
Overwinteren: veilig verscholen leven. Ze zijn er allemaal,
klaar voor het voorjaar! 
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Natuurmoment

De treurwilg
Nolly Hart

De treurwilg van onze bomenroute in het Mheenpark heeft
tijdens de laatste storm het loodje gelegd. Jammer, er
restte slechts een ravage van afgebroken takken. Toen ik
foto's wilde maken, veranderde mijn treurnis in blijdschap;
een ijsvogel vloog op uit de restanten. Prachtig die blauwe
flits. Te snel voor een foto.

Foto: Nolly Hart Foto: Yvonne Zeegers

Aandacht voor

Zwervende grondstoffen
Janneke Brouwer

We zien het helaas maar al te vaak, zwerfafval in het bos,
op de hei of in het park. Vaak storen we ons eraan. Maar
wat voor ons afval is, is voor de natuur ook vaak een bron
van grondstoffen. Alle bacteriën, schimmels en dieren in en
op de bodem zorgen er meestal uiteindelijk wel weer voor
dat afval omgezet wordt in voor de natuur bruikbare stoffen.
Maar hoe goed moeder natuur dan ook is in recycling, niet
alle afval is even makkelijk weer her te gebruiken.
Tijdens een excursie kun je mensen met een simpele oe-
fening bewust maken van het verschil in afbreekbaarheid
van verschillende soorten afval. Neem een blikje, een krant,
een bananenschil, een plastic frisdrankfles en kauwgom.
Vraag het publiek om deze spullen in volgorde van afbreek-
baarheid te leggen. Wat is het snelste weer beschikbaar
als grondstof en wat duurt het langste om af te breken?
Weet jij het? Check jouw idee over de juiste volgorde op
pagina 15. 
 
De ervaring leert dat het een leuke en interactieve manier
is om mensen bewust te laten worden van wat er met
zwerfvuil in de natuur gebeurt. En jong geleerd is oud ge-
daan! Deze oefening is ook heel geschikt om met kinderen
uit te voeren.
 

Foto: Roely Smit

Dat is bijzonder, een biefstukzwam. In tegenstelling tot wat
de naam doet verwachten, lekker is hij niet echt. Maar een
bijzonder plaatje. Op de een of andere manier deed het me
denken aan een surrealistisch schilderij van Salvador Dali,
De volharding der herinnering (weke klokken die over een
rand hangen).

Kunst
Yvonne Zeegers
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Dier in 't vizier

Vogelwaarnemingen op de moestuin
Ulrik van der Laan

Foto: Ulrik van der Laan Foto: Ulrik van der Laan Foto: Ulrik van der Laan

Iets wat me tijdens het tuinieren altijd heeft verwonderd op
de moestuin van volkstuinvereniging Apeldoorn Zuid, zijn
de aanwezige vogels. Als vogelliefhebber was ik benieuwd
welke vogels hier nu voor komen, en daarom heb ik dit jaar
(2015) regelmatig tellingen uitgevoerd. In dit verslag geef
ik een overzicht van de waargenomen soorten.
Het complex is circa 200 x 100 meter, en er zijn ongeveer
100 tuinen. Aan de zuidkant ligt een bos met daarin de
zogenaamde Philipsvijver. De noordkant wordt gemarkeerd
met een bomenrij. Vanaf begin februari tot oktober heb ik
dit jaar maandelijks in de vroege ochtend over het complex
gewandeld, om op geluid en zicht de vogels te tellen. De
tellingen heb ik met behulp van de app ObsMapp ingevoerd
op www.waarneming.nl met onderstaand overzicht als re-
sultaat.
De vogels die gemiddeld het hele jaar door het meest
voorkomen zijn de merel, heggenmus en pimpelmees.
Deze vogels bevinden zich verspreid over het hele complex.
De overige (zang)vogelwaarnemingen heb ik met name aan
de noordzijde met de bomenrij gedaan.
Wat opvalt is dat er in de winter al veel vogels aanwezig
zijn. Blijkbaar valt er nog voldoende voedsel te vinden. In
het voorjaar tot de zomer is de meeste zang te horen. De
zomergasten zoals de tjiftjaf en zwartkop zijn ook van de
partij. In de zomer wordt het rustig op het complex. De
vogels maken weinig geluid en laten zich tijdens de tel-

ronde nauwelijks zien. Dit is voor de meeste vogels de
ruiperiode en de jongen zijn nog kwetsbaar voor roofdieren.
Een jonge merel hield zich verscholen in onze tomatenkas,
maar hij liet zich gelukkig wel fotograferen. Vanaf begin
september komen de overwinteraars (zoals de roodborst)
weer terug en laten zich weer gedurende de winter horen.
Om de tuin vogelvriendelijk te maken nog een aantal tips:
- De vogels schuilen en nestelen graag in dichte bomen en
  heggen zoals coniferen, klimop en vuurdoorn.
- De winterkoning, roodborst en heggenmus nestelen graag
  in houtwallen en meidoorn.
- Mezen en mussen zijn gek op zaad van zonnebloemen.
- Bij gebruik van netten over groenten: Laat aan de onder
  kant een kleine speet open zodat de kleine vogels er      
  toch onderdoor kunnen. Zij komen niet aan je groenten,  
  maar verwijderen juist de insecten!

Een verrassende ervaring dit jaar was voor mij de verbou-
wing van boekweit. Deze had ik als groenbemester op de
tuin gezaaid. De bloem van de boekweit trekt veel bijen.
Maar tot onze verbazing trok het zaad van de boekweit grote
zwermen mussen aan! De mussen hebben de boekweit
waarschijnlijk leren eten omdat deze in strooizaad uit de
winkels zit. Ik hoop wel dat de mussen alle zaad hebben
gegeten, want anders komt er volgend jaar weer boekweit
en moet ik extra onkruid wieden.
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Duurzaam

Kiezen voor duurzaamheid bij een uitvaart
Arriënne Bosch

Foto: Ten Gevers

Wie duurzaamheid belangrijk vindt, kijkt verder dan zijn of
haar eigen leefomgeving en zelfs leven. In een definitie van
duurzaamheid kun je lezen dat het bij duurzaamheid gaat
om voldoende voor iedereen, altijd en overal. Een goede
verdeling van wat de aarde ons biedt in plaats maar ook in
tijd. Niet alleen hier en nu, maar ook morgen en over 100
jaar. Dat betekent automatisch dat het niet alleen gaat over
je ecologische voetafdrukt tijdens het leven, maar ook
daarna.
TNO heeft onderzoek gedaan naar het milieu-effect van
een uitvaart waarbij alle materialen, emissies (zoals uitstoot
van gassen) en afvalstromen zijn meegenomen. In geval
van begraven begint de analyse bijvoorbeeld bij het bouwen
van de kist en eindigt het bij de grafruiming tientallen jaren
later.
Uit dit onderzoek blijkt dat de grootste verschillen ontstaan
door individuele keuzes. Vaak blijkt dat vervoer één van de
meest vervuilende aspecten van een uitvaart is. Je kunt dit
beïnvloeden door te kiezen voor een rouwauto op groen
gas. Bij een rouwstoet kun je ook denken aan een lopende
rouwstoet of een rouwbus.
In andere details kun je ook duurzame(re) keuzes maken.
Zo kun je denken aan het gebruiken van locale leveranciers,
vegetarische broodjes, rouwbloemen uit eigen tuin, een kist
van wilgentenen of karton of een lijkwade, drukwerk op FSC
papier, balsemen in plaats van koelen van het lichaam,
geen milieuverontreinigende accessoires meegeven zoals
mobieltjes, enzovoort.

Wanneer we kijken naar de grotere verschillen tussen
cremeren of begraven dan is de milieubelasting vergelijk-
baar. Welke van de twee uiteindelijk het hoogst scoort hangt
af van individuele aspecten; zo heeft een inefficiënte cre-
matie (met veel aardgasverbruik) een hogere milieu-impact
dan een begrafenis in een algemeen graf (met een kortdu-
rende grafrusttermijn).
Er zijn echter ook nieuwe technieken ontwikkeld die nog
niet toegestaan zijn. Resomeren, waarbij het lichaam wordt
opgelost in een basische vloeistof, is volgens het genoem-
de onderzoek overduidelijk de minst milieubelastende
techniek.
Een andere techniek is vriesdrogen waarbij het lichaam
eerst bevroren wordt om na een week tot poeder verpulverd
te worden. Een kleinere kist en de snelle verteringstijd
geven milieuwinst. Maar deze winst wordt teniet gedaan
door het energieverbruik. Vriesdrogen kost meer dan twee
keer zoveel energie als cremeren en ruim twintig keer zo-
veel energie als begraven.
Overigens zegt de ecologische voetafdruk uiteindelijk ook
niet alles. Zo worden de emotionele belangen van nabe-
staanden niet gemeten terwijl die wel meegewogen worden
in de keuzes die je maakt.
Voor wie meer wil weten over duurzaam begraven is de
website www.groene-uitvaart.nl een goede start.
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Verenigingsnieuws

Afronding experiment natuurgidsencursus: terug- en vooruitblik
Ria Brouwers en Monic Breed

Janneke Brouwer, Arrienne Bosch, Ten Gevers, Alex Eeninkwinkel, Carla
van Beek, Harold Gerritsen
Foto: Willem Kuijpers

De nieuwe natuurgidsen omringd door een aantal coördinatoren, docen-
ten, mentoren van de natuurgidsencursus 2014-2015
Foto: Willem Kuijpers

Een nieuwe lichting natuurgidsen
‘Allemaal geslaagd’ was de opgewekte boodschap bij de
afsluiting van de Natuurgidsencursus op 26 september
2015. Eerder die dag presenteerden de cursisten hun
eindproject voor een examencommissie, een laatste
proeve van hun vaardigheden om voortaan als IVN Natuur-
gids door het leven te gaan. Zo staan er nu weer zes
nieuwe natuurgidsen klaar om excursies te begeleiden in
de omgeving van Apeldoorn, Epe en Voorst. Het aantal mag
dan niet zo groot zijn, de zes tellen wel voor zestien, zoals
de voorzitter van het IVN Cursushuis zei tijdens haar toe-
spraak na de diploma-uitreiking.
Met de afsluiting van de Natuurgidsencursus 2014-15 is
ook een experiment afgerond. In 2013 bleek dat de gebrui-
kelijke vorm van de tweejarige cursus door een vast team
dat alle aspecten verzorgt, niet meer vol te houden was.
Dus kozen we voor een flexibel model opgebouwd uit on-
derdelen, modules. Dit was nieuw. Het kwam er op neer
dat aspirant natuurgidsen hun kennis van de natuur opdoen
bij de publiekscursussen van IVN Apeldoorn. Een aantal
daarvan was verplichte kost, daarnaast kon men een se-
lectie maken uit het hele cursuspakket. Echter, niet alle stof
die een natuurgids moet beheersen komt in de publiekscur-
sussen aan de orde, net zo min als training van vaardighe- 

den om te gidsen, en begeleiding van het studiegebied en
het eindproject. Daarom zijn er ook enkele aparte modules
gemaakt.
 
Hoe kijken we terug op het experiment?
Terugkijkend kunnen we zeggen dat het dankzij de modu-
laire vorm gelukt is om een Natuurgidsencursus te draaien
en nieuwe gidsen op te leiden. Ook heeft de opzet geïnspi-
reerd tot het ontwikkelen van nieuwe cursussen, zoals de
cursus Ecologie over samenhang in de natuur, en de cursus
Samenhang natuur en samenleving. Hartverwarmend was
de betrokkenheid van zoveel IVN leden bij deze cursus,
zoals te zien was in de aftiteling van de ‘cast’ bij de diplo-
ma-uitreiking.
Maar het modulaire model is ook kwetsbaar. In 2013 gingen
we uit van een plantencursus en een beken & sprengen
cursus in Apeldoorn in 2015. Beide konden niet wor-
den aangeboden, zodat het pakket waaruit natuurgidsen in
opleiding konden kiezen beperkter was dan voorzien. Het
model staat of valt eigenlijk met een goed draaiend pakket
aan publiekscursussen.
Uiteraard leidde de nieuwe vorm tot een zoektocht op al-
lerlei gebied. Hoe wil je kennis toetsen, vaardigheden oe-
fenen en beoordelen, wie begeleidt cursisten bij studiege-
bied en eindproject, hoe breng je duurzaamheid in het IVN-
werk? Aan pionieren was hier en daar niet te ontkomen, er
lag immers niet voor alles een draaiboek klaar. Dankzij het
geduld van de meeste cursisten en de inspanningen van
een groep mentoren en ervaren IVN gidsen zijn veel pro-
beersels uiteindelijk succesvol geweest. Een voorbeeld is
de reeks ‘Leren van ervaren gidsen’.
 
Er blijft nog veel te vernieuwen
De Natuurgidsencursus is achter de rug, maar we zijn er
nog niet over uitgedacht. Integendeel. Met dit ‘experiment’
zijn ervaringen opgedaan die een volgende NGC kunnen
inspireren en die ook ingebracht kunnen worden in de
landelijke discussie over een nieuwe opzet van de Natuur-
gidsencursus.

Foto: IVN Apeldoorn
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Verslag

Zaden in ruste
Yvonne Zwikker

Deze winter ligt in de droogschuur op de gemeentewerf aan de Vlijtseweg 60 kilo aan zaden te wachten op het voorjaar.
Het gaat om zaad van 110 verschillende soorten wilde planten. Een kilo is goed voor 1000 m2. De prijs van deze kwa-
liteit komt overeen met een marktwaarde van €450 per kilo. Bermen met een grote variatie aan wilde bloemen is niet zo
maar een hobby van de gemeente. Dat werd de vijftig toehoorders wel duidelijk op de informatie-avond over ecologisch
bermbeheer in Apeldoorn.
Voordat al dat zaad gewonnen is, is er veel werk verzet. Werk dat past binnen de visie van de gemeente. Immers: de
wilde flora geeft meer evenwicht in de ecologische hoofdstructuur in Apeldoorn en levert een betere aansluiting op de
streekeigen flora en fauna. De presentatie van Wim Mulder over de zaadwinning en verwerking leverderde veel wetens-
waardigheden op.
 
Wist je dat:
- vanaf half mei tot half september met de hand wordt geoogst
- daar droog weer voor nodig is en dat iedere plant zijn eigen oogsttijd heeft
- plukken met een korte steel de zaden beter laat rijpen en ook beter hanteerbaar is
- de zaden direct in bakken komen met een krant op de bodem voor het opnemen van vocht
- de ruimte droog moet zijn, maar ook voldoende moet ventileren
- afdekgaas springende zaden zoals beemdooievaarsbek in bedwang houden
- dorsen kan geschieden met behulp van een ventilator, wrijvende handen of een zeef
- door blazen het kaf van het koren gescheiden wordt
- het kaf ook een bestemming krijgt
- opslag vraagt om goede droogkasten, katoenen zakken en zorgvuldige archivering
- de mengsels zijn afgestemd op natte en droge, schrale en rijke gronden
- gekeken wordt naar kleur door het hele seizoen
- de meeste zaden gaan in het voorjaar in de grond, maar soms ook in het najaar
- de bodem soms om bewerking vraagt zoals verschralen, maaien of iets los maken
- dit alleen op dit niveau bereikt kan worden met zeer vakkundige en enthousiaste medewerkers!

Foto: Hans Hogenbirk

Foto: IVN Apeldoorn Foto: Hans Hogenbirk
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Ingezonden

App's voor vogelaars
Harold Gerritsen

What’s in a name?
Willem Kuijpers

Het zal de IVN-Natuurgidsenopleiding 2010/2012 Opdracht 5 zijn geweest
waarbij ik voor het eerst kennis maak met de wetenschap toponymie of naam-
kunde. De vraag Wat kun je vertellen over je studiegebiedje? bracht mij na
bestudering van enkele oude kaarten al snel bij historische veldnamen als An-
kelaar en Sprenkelaar. Niet veel later werd op goed advies driftig gebladerd in
het boekje van dr. D. Otten, Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeen-
te Apeldoorn en kwam ik tot de ontdekking dat de historie van een gebied dus
vastgelegd kan worden en levendig gehouden door het toekennen van wijk- en
straatnamen. Eén woord, één straatnaam en die dan de verbinding kan maken
met enkele pagina’s historie van onze stad en streek.
 
In de tijd dat dergelijke veldnamen werden toegekend zullen ze een totaal an-
dere functie hebben gehad. Waar de naam Sprenkelaar mij nu bij de Hofstede
Sprenckler brengt als een van de vele goederen op de Veluwe van het Kapittel
van Sint Marie, moet de toekenning van een naam in een tijd van groot analfa-
betisme primair een duiding zijn geweest naar agrarische geschiktheid want
alles dat eindigt op -ler of -laar, zo beschrijft Otten dit in zijn boek, waren locaties
gelegen in natweidegebied. Naamkunde brengt ons dus op meer dan één wijze
terug in de tijd. Bij Sprenkelaar heb ik nu beeld van een eigendom (hof of
boerderij met bijbehorende landerijen) en een beschrijving van de locatie (nat-
weidegebied). Oude kaarten en kennisnemen van de geschiedenis van het
Kapittel van Sint Marie brengen je zo verder. Zo kan naamkunde als toegepas-
te wetenschap al een prachtige inleiding vormen naar de wordingsgeschiedenis
van het landschap en daarmee naar landschapsbeleving. 

Vogels in Nederland (gratis; advertentievrij maken kost €5,99, iPhone/iPad).
Deze app geeft op een eenvoudige maar duidelijke manier veel informatie over
de meest voorkomende vogelsoorten in Nederland. Je kunt er waarnemingen
op noteren, de locatie vastleggen én deze waarnemingen delen met andere
gebruikers van de app. Ook de vogelgeluiden zijn erop te vinden en er zijn links
naar extra vogelinformatie.
Nieuw is de determinatie-functie. In 4 stappen wil deze functie je helpen om een
vogel die je ziet op naam te brengen. Voor deze veel gevraagde determinatie

functie wordt een kleine bijdrage gevraagd (€3,99), om de app verder te ontwikkelen.
 
Vogels in Europa (€0,99; iPhone/ipad/Android) is een handige app die informatie bevat over 448 soorten Europese vogels
(verspreiding, leefgebied, voedsel enzovoorts) 1360 foto’s en geluiden van 435 soorten. Ingebouwd is een interactieve
sleutel voor determineren van soorten, en een alfabetische soortenlijst met een zoekfunctie.
 
Welke de beste is? Dat is voor iedereen anders, gewoon uitproberen!

Welke soorten dieren en planten komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze? Gaan ze voor- of
achteruit en waardoor? Dit zijn vragen waar de medewerkers van landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisa-
ties (PGO's) zich dagelijks mee bezig houden. Dat kunnen zij alleen doordat duizenden vrijwilligers hun waarnemingen
doorgeven.
Iedereen kan bijdragen aan de kennisontwikkeling over de natuur in Nederland door waarnemingen in te voeren. Ook
mensen met wat minder natuurkennis kunnen waarnemingen doorgeven. Als er een foto aan de waarneming wordt
toegevoegd, kijken deskundigen of de determinatie klopt. Invoeren van waarnemingen kan op www.Waarneming.nl.
Daarnaast is het mogelijk om dieren in de eigen tuin door te geven via Tuintelling.nl. 

Geef waarnemingen door
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Antwoorden quiz pagina 6
1. Berk
2. Acacia
3. Abeel
4. Beuk
5. Eik
6. Plataan

Antwoord bij vraag Zwervende
grondstoffen pagina 9
1 Krant: paar weken tot een half jaar
2 Bananenschil: 1-3 jaar
3 Blikje:1,5 jaar NB het deksel is vaak
   van aluminium en dat doet er veel    
   langer over dan ijzer, wel 80-200    
   jaar.
4 Plastic frisdrankfles: 5-10 jaar          
   afhankelijk van zonlicht, brokkelt af  
   maar verteert niet!
5 Kauwgom:  20-25 jaar

Korte Vogelcursussen
KNNV Apeldoorn en IVN Apeldoorn
verzorgen in 2016 een viertal vogel-
cursussen. In deze (korte) oriënteren-
de cursussen maak je achtereenvol-
gens nader kennis met tuinvogels,
weidevogels, najaarsvogels in het
buitengebied en roofvogels. Ook wordt
aandacht besteed aan waarnemings-
methodiek en verrekijker informatie.
Een kijker is immers een onmisbaar
hulpmiddel als je vogels van dichtbij
wilt bekijken.
Datum cursusavond: woensdag 16
maart van 19.30 tot 22.00 uur in IVN
lokaal De Vijfster. 
Datum excursie: zaterdag 19 maart
van 8.00 tot 12.30 uur.
In de cursus is plaats voor minimaal 10
en maximaal 20 deelnemers.
 

Foto: Willem Kuijpers

Cursus Wilde planten KNNV Arnhem
Hoofddoel van de cursus Wilde plan-
ten is deelnemers te leren hoe ze met
behulp van een flora zelf de naam van
wilde planten kunnen vinden. Daar-
naast komen ook andere onderwerpen
aan bod zoals de bouw van planten,
de voortplanting, de relatie met insec-
ten en de systematiek. Verder is er
ruimte voor bewondering  en verwon-
dering.
De cursus omvat negen lessen op
woensdagavond 30 maart, 6, 13 en 20
april, 11, 18 en 25 mei en 1 en 8 juni
van 19.30 tot 22.00 uur. De drie excur-
sies vinden plaats op zaterdagochtend
16 april, 21 mei en 4 juni. De cursus
wordt gegeven in de Thomas a Kem-
pisschool, Thomas a Kempislaan 25,
6822 LR Arnhem. Voor meer informa-
tie en opgave:
www.knnv.nl/afdeling-arnhem

Nieuw ommetje
Een nieuw ommetje Buurt Het Loo
groen bekeken tussen de Zwolseweg
en het paleis Het Loo voert je door
kronkelende straten met overwegend
straatnamen gerelateerd aan het Ko-
ninklijk Huis. De route voert langs het
vermoedelijk oudste huis van Apel-
doorn, de eeuwenoude wasvijver en
de olifantsschuur. Natuur en cultuur in
één. Een wandeling die in alle seizoe-
nen zijn eigen charme heeft.
Te downloaden:
www.ivn-apeldoorn.nl.

Herinrichting Zuiderpark
Nu de masten en kabels zijn verdwe-
nen en bouwplannen van de baan zijn
kan het Zuiderpark op de schop. Sas-
kia van Klaarbergen, stadsdeelmana-
ger van Apeldoorn Zuidwest geeft aan
dat er de laatste jaren wel onderhoud
werd gepleegd maar dat er weinig
beheer plaats vond. Een plan van
aanpak is er nooit voor het hele park
geweest. Tijdens een brainstorm-
avond brachten omwonenden 10
ideeën in voor de herinrichting van het
Zuiderpark. Er zijn drie winnende pro-
jecten uit de bus gekomen, die in ver-
schillende fases vorm krijgen. Ook
wensen uit de niet winnende ideeën
krijgen kansen.
Begin december gaan de eerste werk-
zaamheden van start onder supervisie
van projectleider Onno Heijsman van
de gemeente Apeldoorn. In de eerste
fase komen er 450 nieuwe bomen in
het park. 141 van deze bomen, alle-
maal verschillende soorten, gaan on-
derdeel uitmaken van een bomenroute
op verzoek van Helicon, zodat de
leerlingen het onderdeel boomverzor-
ging in praktijk kunnen brengen.

IVN Apeldoorn is in gesprek over deze
route om die ook toegankelijk voor het
publiek te maken bijvoorbeeld met
behulp van QR-codes. Helaas moeten
er 70 bomen wijken, die ziek zijn of
andere bomen belemmeren. In de
tweede fase komen de paden aan de
beurt. IVN Apeldoorn haakt ook aan
om de ommetjes aan te passen en uit
te breiden.

Foto: Yvonne Zwikker

Amberbomen kleuren Apeldoornse
winkelstraat
De belangrijkste winkelstraat in Apel-
doorn was tot voor kort bijna boomloos,
maar dat verandert. Tien amberbomen
zullen de Hoofdstraat gaan opfleuren.
Er is gekozen voor een boom met een
markant blad dat in de herfst fraai
kleurt. Deze vergroening kost de ge-
meentekas twee ton om het zo duur-
zaam mogelijk aan te pakken. De
bomen worden geplaatst in boombun-
kers van €13.500 per boom; daarnaast
komt er een metalen korf om de boom
en maken stenen het geheel af. Schijn-
werpers lichten de bomen in het donker
aan. Voor de bibliotheek, Gigant en in
de Museumpassage zijn al enige tijd
geleden Ginkgo’s aangeplant. 
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Op pad met IVN Apeldoorn
     zondag13 december      Wandeling Infiltratie project

     Schalterberg
     aanvang 14 uur

     zaterdag 19 december      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 2 januari 2016      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 16 januari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 24 januari      Wandeling: Winterse wielen bij 

     de bomendijk
     aanvang 14 uur

     zaterdag 30 januari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 13 februari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 14 februari      Wandeling: Voorster kerkenpad 

     in de winter
     aanvang 14 uur

     zaterdag 27 februari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 28 februari      Park Berg en Bos - bezoek 

     Haps
     aanvang 14 uur

Voor leden IVN
     zaterdag 16 januari      Praktijkdag Wildlife Crime      Van 10 - 15.30 uur

Cursussen
     maandag 11 januari 2016      Cursus Samenhang in de natuur

     woensdag 16 maart      Cursus tuinvogels

     vanaf woensdag 6 april      Groencursus

     woensdag 13 april      Cursus weidevogels

     maandag 23 mei      Libellencursus

   Voor nadere informatie: www.ivn-apeldoorn.nl


