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Madeliefjes met kerstmis, narcissen en niezende hooi--
koortspatiënten. December 2015 is de warmste sinds 1706,
voorjaar in plaats van winter. Maar kijk, net als altijd staat
half januari de toverhazelaar in knop. Kleine gele oogjes
spieden voorzichtig of het al tijd is. Gelukkig is er in de
natuur ook iets normaal.
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IVN Apeldoorn
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een
vereniging van vrijwilligers die mensen betrekt bij hun
(groene) leefomgeving, natuur, milieu en landschap in de
gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe.
IVN Apeldoorn organiseert activiteiten zoals fietstochten,
wandelingen, cursussen en landschapsonderhoud voor
jong en oud. Wie zelf op pad wil in de natuur kan ommetjes,
wandelingen en fietstochten gratis downloaden van
www.ivn-apeldoorn.nl, onder Publicaties.
 
Lid of vriend worden?
Meld je aan via mail aan secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Contributie / vriendenbijdrage (per jaar): Leden: €24;
Huisgenootleden en Vrienden €12, te betalen op
IBAN NL 25 INGB 0000 949976 t.n.v. IVN Apeldoorn.
Opzegging vóór 1 november secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Wijzigingen in adresgegevens (mailadres) melden bij le-
denadministratie@ivn-apeldoorn.nl.
 
Bestuur en Contactpersonen werkgroepen
Zie www.ivn-apeldoorn.nl voor namen en (mail)adressen.
 
Groenvoer
Groenvoer is het contact - en informatieblad van IVN-Apel-
doorn en verschijnt vier maal per jaar. Het blad is van en
voor leden: ingekomen stukken zijn harte welkom.
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toe-
stemming van de auteur en de redactie.
 
Redactie
Greet Bothe (coördinatie en vormgeving), Ten Gevers,
Corine Schimmel, Yvonne Zwikker, Joop Bothe (fotoredac-
tie), Monic Breed (eindredactie)
De uiterste inzenddatum kopij voor het zomernummer 2016
is 22 april 2016: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer
Monic Breed, Ria Brouwers, Thea Gottmer, Willem Kuij-
pers, Harry Nijhof, Marieke Spreij.
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Thema

Rituele landschappen: grafheuvels in het Spainkbos
Willem Kuijpers

De indrukwekkende cultuurgeschiedenis van onze leefom-
geving gaat terug naar ruim 3000 jaar voor onze jaartelling,
het Laat-Neolithicum (Nieuwe Steentijd) en de locaties die
getuigen van deze voor ons oudste beschavingen bevinden
zich op de flanken van het Veluwe Massief. Het zijn de vele
grafheuvels, vlakgraven en urnenvelden bovenop en langs
de helling van de stuwwal die behouden zijn gebleven.
Iedere keer als ik er weer op uit ga en deze mysterieuze
plaatsen passeer boeit het mij in bijzondere mate. Naast
respect voor het leven en de dood was er toen ook respect
voor het individu omdat grafvondsten soms ook duidelijk
maken dat men de overledene wilde begeleiden op weg
naar een volgende fase.
 
Een aantal van de ruim 150 door professionele- en ama-
teurarcheologen onderzochte locaties binnen de gemeente
Apeldoorn zijn op zeer gedetailleerde wijze beschreven in
de SAGA-Rapporten (Sectie Archeologie Gemeente
Apeldoorn) en getuigen zo van deze oudste beschavingen.
De rapporten beschrijven het gedetailleerde onderzoek en
verwijzen naar onderzoeken in het verleden en zijn soms
geïllustreerd. Daarnaast zijn er ook rapporten over locatie-
gericht veldonderzoek (grafheuvels). Onderzoek dat door
universiteiten zal worden voortgezet ook met onderzoek-
methoden als het pollen- of stuifmeelonderzoek. Stuifmeel
blijkt van de organische reststoffen in de diepere onder-
grond het langst bewaard te blijven en daardoor kan men
zich nu ook een goed beeld vormen van de vegetatie
destijds. Het maakt nieuwsgierig op wat de toekomstige
wetenschap nog aan informatie bloot gaat leggen.

Het Spainkbos aan de Loolaan is een van de vele histori-
sche locaties en staat op de Archeologische Beleidskaart
omschreven als een gebied van hoge archeologische
waarde en de grafheuvels daarbinnen worden beschouwd
als archeologische monumenten.
Het zijn grafheuvels uit de vroege Bronstijd, zo’n 4000 jaar
geleden opgeworpen. Archeologen stelden vast dat de
heuvel flink beschadigd is, waarschijnlijk door grafroof en
door het crossen met de fiets. Door onderzoek uit de heuvel
is bekend dat het landschap er destijds anders uitzag dan
nu. Het was toen een heideveld met in de omgeving vooral
eikenbomen.
 
Geschiedenis bepaalt in grote mate onze identiteit en maakt
deel uit van landschapsbeleving. Het blijft dus belangrijk
om locaties als het Spainkbos te behouden en te bescher-
men. Een aantal organisaties verenigd in het Erfgoedplat-
form Apeldoorn (waar IVN ook onderdeel van uitmaakt)
hebben dat ook in hun doelstellingen verwoord.
Van behoud van deze locaties in het open en vrij toegan-
kelijke landschap en in de stad is het belangrijk dat deze
plaatsen duidelijk herkenbaar zijn voor de bezoeker en dat
vraagt om het plegen van onderhoud. De Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland (SLG) kent binnen de provincie
een groot aantal vrijwilligers die actief zijn op het terrein van
Erfgoedbeheer. Zo werkt de Gemeente Apeldoorn samen
met de Archeologiewacht onder begeleiding van de project-
leider Ergoedbeheer van SLG. Lokale vrijwilligers verrich-
ten werkzaamheden tijdens Archeologievelddagen.
In het najaar van 2015 informeerden en adviseerden →

Foto's Willem Kuijpers
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archeologen van de gemeente tijdens de onderhoudswerk-
zaamheden op locatie Spainkbos aan de Loolaan. De
projectleider van Erfgoedbeheer zorgde voor gereedschap
en handschoenen.
De grafheuvels waren nagenoeg aan het zicht onttrokken
door de struiken en de plek boette enorm in aan historische
belevingswaarde. Een bezoek aan deze mystieke locatie,
vernoemd naar de persoon die een naastgelegen villa ex-
ploiteerde als herstellingsoord voor geesteszieken, is ab-
soluut de moeite waard. Je vindt in het centrum ervan een
lessenaar waar de wandelaar zich kan informeren over de
betekenis van deze unieke historische begraafplaats.
Bronnen:
1 Rapport van de Archeodienst, Rapport 398 (naamge-
   schiedenis Spainkbos en het pollenonderzoek)
2 Gemeente Apeldoorn / Sectie Archeologie
3 Themaboekje 2 Rituele plekken in het landschap in 
   Apeldoorn. Uitgave Gemeente Apeldoorn. Dienst Ruim-
   telijke Ordening, augustus 2008 (verkrgijbaar bij CODA:
   VVV)
4 www.geheugenvanapeldoorn.nl
5 www.grafheuvels.nl

Grafheuvels niet voor iedereen
Waarschijnlijk waren grafheuvels voor belangrijke
doden. Niet iedereen kreeg namelijk een heuvel; ook
gewone graven kwamen voor. Aan een begraving onder
een grafheuvel is veel aandacht en tijd besteed. De dode
werd op de grond of in een kuil gelegd, meestal op de
zij, met opgetrokken knieën en met het gezicht naar het
zuiden.

Cultuur en landschap

Foto: Willem Kuijpers

Wenum Wiesel in de schijnwerpers
Yvonne Zwikker

De dorpen Wenum en Wiesel kun je zien als een tweeling.
Ze liggen beide ten noorden van Apeldoorn tegen Vaassen
aan. De Zwolseweg is de scheidslijn. Wenum ligt aan de
oostkant van de weg en Wiesel aan de westkant. Wenum
bestaat vooral uit agrarisch gebied en strekt zich uit van de
Zwolseweg tot aan het kanaal. Wiesel grenst aan het
Kroondomein en is in 2001 aangewezen als beschermd
dorpsgezicht. Tot het gebied behoort ook een deel van
noord Apeldoorn. Het inwonertal is 2.200.

Buurtvereniging/Dorpsraad WWNNA timmert aan de
weg
De dorpsraad die dateert uit 1923 werkt actief mee om ook
anderen van de waardevolle omgeving te laten genieten.
Zo is er een fietsroute in voorbereiding die onder andere
langs de kathedraal van Marinus Boezem in het Kroondo-
mein zal gaan: het verstopte kunstwerk dat koningin Beatrix
in 1999 aan het Kroondomein schonk.
Om de boeiende geschiedenis van het landschap meer
onder de aandacht te brengen zijn op initiatief van de
Dorpsraad inmiddels zes borden geplaatst die tekst en
uitleg geven over: het Wenumse beekdal, de Zandhegge,
de Wieselse enk, prehistorische grafheuvels, het voorma-
lige spoorwegtracé en het tracé van de nooit voltooide
rijksweg 50. Nog zes borden zijn in de maak over: de
Plankenbrugge, de Houtentorenweg, Landgoed De Ploeg, Kathedraal, foto: Joop Bothe
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Foto: Yvonne Zwikker

de visvijver aan de Egelbeek en de Papegaaibeek. Een fietsroute zal deze
panelen met elkaar verbinden. Beide routes zijn omstreeks monumentendag
2016, zaterdag 10 en zondag 11 september beschikbaar en gratis te downloa-
den via www.wwnna.nl.

IVN-wandeling op 29 mei en een zomeravond fietstocht op 22 juni en 20 juli
In dit sfeervolle en zeer authentieke landschap begeleiden IVN gidsen op
zondag 29 mei een natuurwandeling vanaf de watermolen aan de Zwolseweg
met het thema Natuur rond beek en watermolens. Onderwerpen te over voor
een zeer aantrekkelijke wandeling. Op 22 juni kunnen natuurliefhebbers mee
met een zomeravondfietstocht door het Wenumsche- en Wieselsche veld. Met
deze fietstocht van ongeveer 20 kilometer kunnen deelnemers genieten van
een historisch zeer rijk landschap. Zeker in mei en juni zijn de flora en fauna
van het kampenlandschap, de Kroondomeinen, beken, sprengen en beekdalen
op z’n mooist. 20 juli is de zomeravondfietstocht in het thema van de Koning
Stadhouder Willem III. Voor meer informatie zie: www.ivn-apeldoorn.nl

IVN Ommetje Wenumse watermolen
In dit beschreven ommetje versterken natuur en cultuur elkaar bijzonder. De
Wenumse Watermolen vertelt het verhaal van de mens en zijn betrokkenheid
bij het water. Dat geldt ook voor de wijerd, de water voorraadvijver, en de Wenumse beek. Maar de natuur heeft al deze
elementen aangekleed en ingebed. Neem de flora en fauna die bij de beken hoort. Dat geld ook voor de spoorweg waar
nu een fietspad over loopt. Dit ommetje komt ook langs de enige windmolen in deze omgeving. De agrarische bedrijvig-
heid is nog kleinschalig. Het is een ommetje van drie kilometer met tal van wetenswaardigheden waar je nooit genoeg
van krijgt, omdat het landschap in ieder seizoen anders is.

Ommetje Koningsbeek
Kersvers is het ommetje Koningsbeek. De Koningsbeek is een van oorsprong natuurlijke beek die in de late middeleeu-
wen de gracht van het Oude Loo en de waterpartijen in het park van het Koninklijk Paleis voedde. Stromend aan de
noordkant van Apeldoorn was het water ook belangrijk voor de molens die er op stonden. De Koningsbeek is in 2013
tussen de Zwolseweg en de Grift weer boven de grond gehaald. Een van de vele projecten uitgevoerd op basis van het
Apeldoornse Waterplan. De beek stroomt langs een diversiteit aan bebouwing maar ook door het open veld met een
nieuw pad erlangs om het beekdal toegankelijk te maken. Laagtes langs de oevers van de beek bieden opvang voor
regenwater en natuurontwikkeling. Door deze ingreep ontstaat een ecologische verbinding tussen het parkbos van het
Loo en de Grift. Een ijsvogel ontmoeten behoort tot de mogelijkheden.
De IVN ommetjes zijn gratis te downloaden via www.ivn-apeldoorn.nl onder publicaties.

Atlas van Apeldoorn
De Atlas van Apeldoorn zet jaarlijks een wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. Het is een project
van CODA in samenwerking met leden van het Erfgoedplatform, wijkbewoners en andere samenwerkingspartners. Ook
dit keer weer levert IVN Apeldoorn een bijdrage omdat de natuur daartoe uitnodigt. De elfde editie van dit atlasproject
richt zich in 2016 op Wenum Wiesel. Vanaf april tot oktober staan diverse wandelingen, fietstochten, lezingen en ande-
re activiteiten in dit verrassende buitengebied gepland. In de bibliotheek komt een tentoonstelling. Voor meer informatie
zie: htp://wwnna.nl/atlas-van-apeldoorn-2016/; www.erfgoedplatformapeldoorn.nl; www.coda-apeldoorn.nl/activiteiten/
erfgoedactiviteiten/atlas-van-apeldoorn/
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Jeugd en natuur

Nieuwe schoolgidsen gezocht
Plaats voor nieuwe schoolgidsen voor nieuwe activiteiten voor jeugd van 6 t/m 12 jaar

Laat je informeren en/of geef je op tijdens informatiebijeenkomst op dinsdagavond 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur
in het IVN lokaal in Vrije School De Vijfster, Texandrilaan 30, Apeldoorn. Neem iemand mee en/of speel de informatie
door aan andere geïnteresseerde kennissen, (groot)ouders.
Opgave informatiebijeenkomst en meer informatie via schoolgidsen@ivn-apeldoorn.nl

Foto: Marieke Spreij Foto: Marieke Spreij

Foto: Marieke Spreij Foto: Alex Eeninkwinkel

Natuurbeleving is voor kinderen één van de leukste activi-
teiten, zowel binnen als buiten schoolverband, zeker als zij
buiten op onderzoek gaan. Enthousiaste schoolgidsen
verkennen samen met leerlingen, ouders en leerkracht, de
natuur. Die belevenissen laten blijvende indrukken achter.

IVN Apeldoorn wil haar natuureducatie activiteiten voor
jeugd uitbreiden. Er is plaats voor nieuwe gidsen die op
vrijwillige basis aan de slag gaan. Deze gidsen begeleiden
jeugdactiviteiten op scholen en/of buitenschoolse zoge-
naamde Scharrelkids activiteiten (voor kinderen van 6 t/m
12 jaar en hun ouders).

Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met
natuur; Heb je affiniteit met kinderen? Ben je minimaal 1
dagdeel per maand beschikbaar? Ben je in voor een korte
training? En vind je het plezierig in een introductieperiode
je bezig te houden met visie, werkvormen en het omgaan
met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar? Zodat
je beslagen ten ijs komt in het maken en uitvoeren van
programma’s waarin het beleven van de natuur voorop
staat?
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Projecten IVN-eXtra

Puzzel van het verborgen verleden
Willem Kuijpers

Herenhul
Foto's Willem Kuijpers

IJzerkuilen Het Leesten,

Adder

Engelanderholt

Stichting Probos richt zich in haar kerntaken op het adviseren van landgoedei-
genaren en beheerders over het duurzaam inrichten, onderhouden en het
functioneel gebruik van bosgebieden. Het project Puzzel van het verborgen
verleden was bedoeld te onderzoeken hoe gewerkt kan worden naar een
kwalitatieve rapportage door vrijwilligers van de bosgeschiedenis van het
voormalige Engelanderholt middels veldinventarisatie, archiefonderzoeken en
contacten met bewoners en bedrijven op de Landgoederen Bruggelen en
Spelderholt.
Op verzoek van Probos kwamen vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep
Apeldoorn (AWA) en IVN Apeldoorn - via een oproep van het Erfgoedplatform
- bijeen om de veldinventarisaties, archiefonderzoeken en contacten onder
begeleiding van Probos adviseur Bosbeheer & Bosaanleg Martijn Boosten uit
te voeren.
De inventarisatie betreft het onderzoeken en vastleggen van historische
boselementen die een indruk geven van de bijzondere cultuurhistorische
waarden van deze landgoederen. Van enkwal tot ijzerkuil en van opvallende
bouwwerken tot bijzondere flora. De samenwerking tussen leden IVN en AWA
liet zien hoe een archeoloog en een natuurgids samen naar een bosperceel
kunnen kijken en er zo divers over kunnen vertellen. Samen gingen we op linie
en met toestemming van de boer door vers geploegde akkers op zoek naar signalen uit het verleden. Waarnemingen
werden individueel vastgelegd en later gearchiveerd met de bijbehorende foto’s en illustraties.
Tijdens het Historisch Café op 5 februari gaf Martijn Boosten een lezing over het resultaat: een manuscript met vele
ontdekkingen over het (on)zichtbare erfgoed op de Landgoederen Bruggelen en Spelderholt. Ook gaf hij uitgebreid
aandacht aan het werken met vrijwilligers: het kost tijd maar je boort wel deskundigheid aan. Een prachtig compliment!

7Groenvoer

 



Groen in de buurt

Matenpark rijk aan daslook
Yvonne Zwikker

Foto: Yvonne Zwikker

In de Nederlandse ecologische flora is te vinden dat daslook
nog in het wild voorkomt in Zuid-Limburg, in bepaalde
duinstreken en als stinzenplant in onder andere Groningen,
Friesland en Drenthe. Ze horen als bodembedekkers bij
loofbossen. Ook dicht in de buurt kun je genieten van
daslook-tapijten: in het Matenpark. Vermoedelijk zijn de
planten in het Matenpark afkomstig uit Heemtuin Maten-
park, die al in 1984 door IVN Apeldoorn werd aangelegd in
samenwerking met de gemeente.
 
Al vroeg in het voorjaar komen de lange, spits toelopende
bladeren boven de grond. Medio april verschijnen de bol-
vormige witte bloemschermen op dunne stelen. Ze kunnen
wel tot in juli bloeien. De afstervende geel kleurende bla-
deren geven de omgeving een extra uiengeur. Na het af-
sterven is de plant totaal uit beeld. De bollen overwinteren
in de bodem. Doordat het suiker gehalte in de bollen hoog
is, zijn ze niet gevoelig voor vorst. Nieuwe bollen ontwikke-
len zich meestal uit zaad. Slechts zelden vormen zich ne-
venbollen, hetgeen bij de meeste bolgewassen juist wel
gebeurt.
 
De Latijnse naam Allium geeft aan dat daslook tot de
lookfamilie behoort, die herkenbaar zijn aan die specifieke
uiengeur als men onderdelen kneust. De soortaanduiding
ursinum (ursus = beer) houdt verband met het bijgeloof van

onze verre voorouders. Zij vermoedden dat beren zich
na hun winterslaap als eerste te goed deden aan deze plant
en dat ze daar beresterk van werden, vandaar de bijnaam
berenlook. De naam daslook zou volgens overlevering
kunnen betekenen dat dassen onder deze bedden met
daslook hun holen maakten.
 
De speciale smaak van de bladeren maakt ze geschikt om
in salades, soepen, pesto’s of marinades te verwerken. In
Hongarije zijn plaatsen waar in eind maart, begin april
daslook-festivals worden georganiseerd met gerechten
waarin daslook op verschillende wijze is verwerkt. De in
Nederland beschermde plant bevat veel vitamine C, zeer
veel ijzer, maar ook zwavel, mangaan en magnesium.
Daslook planten bloeien meestal niet voor hun vijfde jaar
en worden niet ouder dan zeven à acht jaar. Dat je vaak
meer groene tapijten dan bloeiende planten ziet is hiermee
verklaard. In tuinen kan daslook katten weren, gezien de
geur die veel katten niet waarderen. Soms kan daslook zo
domineren en ruimtegebrek hebben dat ze een boerenwei-
land binnendringt. Wanneer de koeien gras in combinatie
met daslook eten, krijgt de melk een uiensmaak. Hier zitten
de boeren niet op te wachten, maar wie weet hoe gezond
het is, gezien de volkswijsheid: ‘Eet prei in maart en daslook
in mei, dan is men het hele jaar doktervrij’.
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Interactief

Publiekswandelingen
Harry Nijhof

Spechtgat
Foto's Harry Nijhof

Harsmannetje

Dennenlot

Vossenpoep

Het is altijd leuk als er veel publiek op de excursies afkomen.
Het is nog leuker als er ook een aantal kinderen meedoen,
al is het vaak wel lastig om de aandacht van de kinderen 2
uur lang vast te houden. Om de kinderen te stimuleren
actief de wandeling mee te doen, pas ik al jaren de volgen-
de werkvorm toe.
In mijn welkomstwoordje wijs ik het publiek erop dat, on-
danks dat wij ze helaas meestal niet zien, er vaak wel de-
gelijk diverse soorten dieren vertoeven in het gebied waar
we gaan wandelen. Daarbij noem ik dan een aantal dier-
soorten die in het betreffende gebied kunnen voorkomen.
Veel dieren houden zich overdag echter schuil in bosjes,
struiken of zelfs onder de grond. We kunnen aan veel
sporen wel degelijk zien dat deze dieren er wel zijn of ge-
weest zijn.
Om het voor de kinderen aantrekkelijker te maken, reik ik

ze een A4je met foto’s van sporen aan. Daarbij kun je den-
ken aan: prenten van reeën, herten, zwijnen, veeg- of
vraatsporen, mierenhoop, spinnenwebjes, spechtenholen
enzovoorts. Deze foto’s maak ik op verschillende punten in
de route meestal kort voor de wandeling, bijvoorbeeld tij-
dens de voorwandeling of nog later. Het zijn meestal 9 foto’s
op een A4tje en deze (bij slecht weer) plastificeer ik. Dit
fotoblad stuur ik met de informatie voor de wandeling mee
naar de gidsen.
De kinderen krijgen zo’n vel mee met de opdracht de plaats
waar de foto is gemaakt op te sporen en dan de gids te
roepen. De gids kan dan over dit specifieke onderwerp iets
vertellen. Mijn ervaring is dat kinderen enthousiast op pad
gaan en de aandacht tijdens de wandeling vast kunnen
houden. Na afloop mogen de kinderen de geplastificeerde
‘sporenkaart’ mee naar huis nemen.
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Bestemmingsplan Klaarbeek

Ze liggen nog wat onwennig te glinsteren in de voorjaarszon: de eerste huizen van de nieuwe wijk Klaarbeek in Epe. Het
is een van de woningbouwprojecten met een lange voorgeschiedenis, die nu wordt uitgevoerd. De tuinen bestaan nu
nog vooral uit zand. Wat gaat het worden: groen of steen? ‘Het valt ook niet mee als bewoner van een nieuwbouw loca-
tie’, zegt een bewoner. ‘We moeten keuzes maken over allerlei zaken in het huis, zoals de keuken en de badkamer. 

Duurzaamheid

Foto: Ten Gevers

En dan heeft de tuin helaas een lage prioriteit. Dan zijn
stenen of tegels wel makkelijk en goedkoop en ben je ervan
af’. Kan dat anders? In deze wijk is het initiatief genomen
bewoners daarbij de helpende hand te bieden. Verschillen-
de partijen hebben de handen ineengeslagen om de
nieuwe bewoners enthousiast te maken voor groen in de
tuin en hun stuk groen op de omgeving aan te laten sluiten.
 
De Klaarbeek was van oudsher een van de centrale beken
in Epe, waar sprengen op uitkwamen en waar verschillen-
de molens aan stonden. De beek speelt nu een prominen-
te rol in de vormgeving van de wijk. Hij slingert door de wijk
en vormt een groene baan met bomen en waterpartijen. De
gemeente Epe, verantwoordelijk voor het openbaar groen,
is bezig groene zones en vlindervelden te scheppen. De
wijk wordt daarop aangesloten. Tussen de huizen worden
wadi’s gevormd, kommen om hemelwater natuurlijk af te
laten vloeien. Zij vormen een goede omgeving voor insec-
ten, vlinders, libellen en andere dieren. Biodiversiteit en
aansluiting op de natuur die er in de omgeving al is, staan
centraal. Spelen in de natuur is voor kinderen belangrijk. Er
komen speelvoorzieningen, gemaakt van natuurlijke mate-
rialen, die gebruik maken van de hoogteverschillen in het
terrein.
 
Bewoners worden gestimuleerd en geholpen om hun stuk
groen op de omgeving aan te laten sluiten. Gemeente Epe,
woningbouwvereniging, gebouwexploitant en KNNV
Heerde werken hierbij samen. Aanbieders van planten en
tuinmaterialen zijn erbij betrokken. Aangegeven wordt hoe
de tuin natuurrijk in te richten en aantrekkelijk te maken voor 

vogels. En welke planten geschikt zijn en welke meer en minder onderhoud vragen. Flyers, brochures en een informa-
tieavond laten de voordelen van een groene tuin zien. Tuinambassadeurs van KNNV Epe Heerde brengen hun
enthousiasme voor natuurlijk tuinieren over en staan bewo-
ners met raad en daad terzijde. Het is een van de mooie
voorbeelden hoe je gezamenlijk elkaar kan helpen de na-
tuur dichtbij huis te houden. Het smaakt ook naar meer.
Bedoeling is dit initiatief te verbreden naar de hele gemeen-
te Epe en de aanliggende gemeenten.
We zijn benieuwd naar het resultaat in het voorjaar.

Meer informatie of misschien zelfs zelf aan de slag? Zie:
www.knnv.nl/epe-heerde (met de KNNV
Tuinambassadeurs); 
www.vlinderstichting.nl (planten die veel vlinders
trekken);
www.eis-nederland.nl/zoekkaarten (kenniscentrum
insecten met zoekkaarten van tuinbijen, spinnen,
zweefvliegen en veel meer).

Groene tuinen in de Klaarbeek in Epe
Ten Gevers
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Natuur en gezondheid

Lentekriebels en jonge blaadjes
Annette Harlaar (Met dank aan: Leven met de seizoenen van Patricia Wessels)

De seizoenen hebben een enorme invloed op ons leven, in
ieder seizoen voelen we ons weer anders. Elk seizoen heeft
zijn kwaliteiten en kracht en biedt ons de planten die we
nodig hebben. De lente staat symbool voor ontluiken en
groei.
 
Wat gebeurt er in de natuur?
In de lente wordt alles wat verborgen is weer zichtbaar. Na
de rustperiode in de winter, komt onder invloed van de
langer wordende dagen de sapstroom weer opgang en
gaan de planten groeien. Sluimerende knoppen barsten
open, zaden kiemen in de grond en de jonge blaadjes
verschijnen. Voorjaarsbollen en stinzenplanten doen hun
best, de eerste kleuren verschijnen: geel, wit en lila. Eerst
groeien de planten, dan komen de struiken in blad en als
laatste verschijnt het tere groen aan de bomen. Vogels gaan
nestelen. Niet voor niets is het ei hét voorjaarssymbool, hét
teken van nieuw leven en dit vinden we terug in hét lente-
feest: Pasen.
 
Wat doet de lente met je? 
Lentekriebels of voorjaarsmoeheid?
Het gevoel dat de lente in de lucht hangt kan verklaard
worden door de toename van het UV licht in de atmosfeer
en de langer wordende dagen. Dit licht remt de melatonine
spiegel, waardoor we minder gaan slapen. Lentekriebels
kunnen je zomaar overvallen, als de vogels fluiten en als
de zon schijnt. De lucht ruikt naar lente! De meeste mensen
bloeien in het voorjaar op en krijgen meer energie.
Niet iedereen heeft lentekriebels. Sommigen ervaren een
voorjaarsmoeheid. Dit kan worden verklaard doordat we in
de winter minder energie hebben door het gebrek aan
zonlicht. Ook bewegen we minder. Het lichaam heeft
hierdoor minder mogelijkheden om de afvalstoffen weg te
werken. Op dat moment is ons lichaam nog niet fit genoeg
om ten volle van de lente te kunnen genieten. Wat kan
helpen is veel bewegen in de buitenlucht en weer lichte kost
gaan eten. Bijvoorbeeld de jonge blaadjes van de pinkster-
bloem verwerken in een salade, zij bevatten veel vitamine
C. Het blad van de paardenbloem stimuleert de lever en  

galwegen en zo de natuurlijke reiniging. 
 
Gezondheid in de lente
In het voorjaar vliegt er van alles door de lucht. Pollen en
stuifmeel worden in grote hoeveelheden geproduceerd.
Wel 1 op de 10 Nederlanders heeft last van slijmvliesirrita-
ties. Hooikoorts krijgt minder kans als je lichaam een sterke
weerstand heeft. Een natuurlijk middel is honing uit de eigen
omgeving. Deze bevat kleine hoeveelheden stuifmeel van
dezelfde soort als je inademt.
Brandnetels helpen bij allergische reacties als hooikoorts
en astma. Het netelgif bevat histamine. Deze stof is verant-
woordelijk voor het opzwellen van de slijmvliezen, maar
kleine hoeveelheden in gedroogde brandnetel kunnen ho-
meopathisch werken. Ook bevat brandnetel van nature veel
ijzer, waardoor een kopje brandnetelthee ook wel een
voorjaarstonicum genoemd wordt.
 
Zuivering
In veel culturen en religies wordt vasten gebruikt als middel
om lichaam en geest te zuiveren. In het Westen wordt het
sapvasten veel gebruikt, hierbij drink je alleen vruchten en
groentesappen. Zo krijg je voldoende voedingsstoffen,
mineralen en vitaminen binnen, maar ontlast je de spijsver-
teringsorganen. Het spreekt voor zich dat dit moeilijk is, dus
doe dit eventueel onder leiding van een diëtist.
De berk is het symbool van vernieuwing door zijn witte bast
die telkens verjongt. Ook staat de berk voor zuivering van
lichaam en ziel: ook thema's van de lente. Berkenextract in
een glas water helpt het lichaam zichzelf te reinigen en kan
helpen bij het vasten. Vlierbloesem bloeit volop in de lente
en thee hiervan werkt zuiverend en stimuleert de nieren en
laat je zweten, waardoor afvalstoffen het lichaam verlaten.
 
Lente als symbool voor je jeugd
Eigenlijk kent ons leven ook seizoenen. De lente van je
leven kun je zien als je jonge jaren. Alles staat in het teken
van ontluiken en groeien. Je lichaam groeit, maar ook je
vaardigheden en je kennis. Je start een studie, of krijgt een
baan, het eerste pad in je leven is uitgezet.

Foto: Arend van Werven
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Interview

Waarin vinden IVN’ers energie en inspiratie
Monic Breed in gesprek met Thea Gottmer

Foto: Willem Kuijpers

Op de vraag wat haar verrassendste
activiteit was in afgelopen jaar komt
zonder aarzelen Thea’s antwoord: ‘De
Pinksterwandeling’. En in het bijzonder
de voorbereiding ervan. Samen met
Ulrik van der Laan en Jacqueline Quist
stippelt Thea de route uit. Met veel
plezier zoekt ze op internet en in boe-
ken naar bruikbare wetenswaardighe-
den Zo'n vijf keer lopen de voorberei-
ders de route om steeds meer van de
papieren werkelijkheid in het veld te
ontdekken.
Grote ontdekking tijdens haar zoek-
tocht was dit keer een proefschrift over
de geschiedenis van het gebruik van
de enken in het wandelgebied. Enthou-
siast vertelt Thea dat de schrijfster
ervan, Sterre Brummel, 31 maart 2016
een lezing komt geven voor een groter
publiek. Zo komen een aantal lijntjes
samen; lijntjes die de IVN-activiteiten
boeiend maken. 

Haar insteek om ooit lid van IVN te worden is haar werk als
activiteitenbegeleidster waarin ze bemerkte dat ouderen in
het verpleeghuis zo actief reageerden op natuur die ze via
(toen nog) dia's kregen aangeboden. ‘Ik wil meer over de
natuur weten’, was Thea’s reactie. Haar project bij de na-
tuurgidsenopleiding van IVN Apeldoorn leidde tot een
nieuwe werkgroep Natuur in de zorg. Zelf integreert ze
natuur in haar activiteitenaanbod in het werk met ouderen,
terwijl de andere IVN'ers, die wel overdag beschikbaar zijn,
dia-lezingen (inmiddels ppt, films en materialen uit de na-
tuur) verzorgen over allerlei natuur-onderwerpen.
 
Haar grote wens is dat er meer leden in de werkgroep
komen om de activiteiten uit te breiden. Meer naar buiten
is heel wenselijk en wellicht in samenwerking met leerlingen
van basisscholen. De ervaring heeft geleerd dat zij het leuk
vinden om met ouderen (in rolstoel) naar buiten te gaan.

Ook familie meer betrekken bij een natuuractiviteit / wan-
deling zou fijn zijn. Wat is er ontspannender dan samen iets
te dóen? Genoeg stof om over na te denken.
 
Door mee te werken aan veel soorten activiteiten heeft Thea
ontdekt wat ze wel en niet fijn vindt om te doen, welke
vaardigheden zij wil ontwikkelen, en welke activiteiten bij
haar passen. Projectmatige activiteiten zijn favoriet. In de
cursus Samenhang in de natuur heeft ze weer een groepje
cursisten mogen begeleiden: naast spannend ook leuk en
leerzaam.
In tegenstelling tot de korte excursies met een onbekend
publiek levert de lange Pinksterwandeling haar meer vol-
doening. Een goede voorbereiding met een leuke opbouw
in vertelmomenten levert een waardevolle en ontspannen
wandeling op.
We zijn benieuwd naar de Pinksterwandeling van dit jaar!

Foto: Willem Kuijpers
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Verenigingsnieuws

IVN Apeldoorn: Meerjarenplan 2016 – 2020 
Ton van Lambalgen

Foto: Arend van Werven

Altijd interessant om te bekijken waar we de komende jaren
naar toe willen werken als vereniging! Het is tijd voor een
nieuw meerjarenplan, meer specifiek een vijfjaren plan. Dit
betekent dat we voor de jaren 2016 tot en met 2020 een
plan opstellen voor alle gewenste activiteiten van IVN-A-
peldoorn in die periode.
Bij dit meerjarenplan (mjp) is het de bedoeling (en gewenst!)
dat zoveel mogelijk input komt vanuit de leden zelf: voor en
door de leden! Najaar 2015 is met coördinatoren en orga-
nisatoren van werkgroepen en projecten al een brainstorm-
avond gehouden over het mjp. Het resultaat is op de alge-
mene ledenvergadering van november gepresenteerd. Op
de ledenvergadering in mei 2016 wordt het mjp vastgesteld.
Het bestuur is bezig met het concept op te stellen volgens
de hieronder geschetste hoofdzaken:
 
1 Waar mogelijk aansluiten bij het beleid van IVN-landelijk.
- volgen van de vorming van de koepelorganisatie INV-    
  KNNV
- aansluiten bij IVN-landelijke activiteiten
- thema Duurzaamheid: onderstrepen en benutten
- versterken van ons imago en naamsbekendheid: ‘Alleen
  als het publiek IVN kent kunnen we ons doel bereiken’
2 Ruime aandacht voor het beleid m.b.t. deskundig en      
   actief houden van de leden en vrienden.
- extra financiële ruimte uit de contributieverhoging duidelijk
  naar de leden terug laten vloeien met focus op                
  deskundigheidsbevordering
- scheppen van voorwaarden voor het optimaal functione-
  ren van werkgroepen en actieve leden
- socializing! (vaker iets leuks doen met elkaar!): enthousi-
  asme bewaken!
3 De organisatie en uitvoering van excursies flexibeler      
   maken.
- in PR tijdig en uitnodigend omschrijven wat er te doen is
   (thematisch; focussen)
- wandelingen richten op specifieke doelgroepen
- activiteiten op maat uitbreiden

4 Cursussen waar mogelijk uitbreiden in thema en aantal.
- goede PR; tijdige publicatie van de cursussen
5 Bekijken wat de beste aanpak is om jeugd en jongeren  
   een goed programma te bieden.
- opnieuw vormgeven aan een werkgroep jeugd: Kind en  
   Natuur
- hoe kan de ‘zoekgeraakte jeugd’ (12-20 jarigen) bij activi-
   teiten betrokken worden?
6 De Natuurgidsencursus wordt definitief modulair en waar
   nodig aangepast.
- daarnaast opleiden van gebiedsgerichte gidsen (kennis  
   van een specifiek gebied)
7 Mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe activiteiten.
- activiteiten onderbrengen onder een algemene Label?    
  (Green University?; ook gemakkelijker bij samenwerking
   KNNV!)
- activiteiten om burgers uit ons hele werkgebied te betrek-
   ken bij hun eigen leefomgeving
8 Samenwerken met andere organisaties die qua doelstel-
   ling passen bij IVN.
- KNNV los van landelijke plannen, samenwerking waar    
  nuttig en mogelijk.
- Veldwerk Nederland (is nu onderdeel van de stichting IVN;
   beroepsorganisatie)
- Natuurlijk Apeldoorn kan zich ontwikkelen tot brede        
  natuurplatform
- samenwerking met Helicon (Helicon heeft jongeren)
- regionaal (IVN Regio Veluwe): kennis en ervaring            
  uitwisselen
- eventuele andere instellingen en organisaties die wat      
  betreft onze doelstelling van belang kunnen zijn voor      
  samenwerking
 
Goede suggesties en ideeën blijven steeds zeer welkom!
Het meerjarenplan is tenslotte een zaak voor heel de ver-
eniging. Het beoogt voor ieder een bron van inspiratie te
zijn en te leiden tot activiteiten waaraan zoveel mogelijk
leden met enthousiasme en plezier gaan werken!
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In 't vizier

Quiz

Voorjaarsbloeiers 
Afgelopen najaar heeft de gemeente Apeldoorn aan de Erasmusstraat en op twee plekken in het Wilhelminapark bollen
van voorjaarsbloeiers geplant. Ze luisteren naar de volgende namen: Crocus tommasinianus, Scilla siberica, Galanthus
nivalis, Chionodoxa Pink Giant, Leucojum Aestivum Gravetye Giant, Fritillaria meleagris.
Herken je ze? De Nederlandse namen vind je op pagina 15.

Foto 5 archiefFoto 4 archief

Repair Café Foenix in Zwitsalfabriek
Yvonne Zwikker

17 september 2015 is de derde vestiging van het kringloopbedrijf Foenix aan
de Vlijtseweg in Apeldoorn geopend. Voor het eerst is er binnen het kringloop-
bedrijf een repair afdeling, waar het publiek iedere werkdag tussen van tien en
half vijf kan binnenlopen. Marjolein Moree, leidinggevende van de technische
werkplaats vertelt dat je met de meeste dingen waar een stekker aan zit voor
reparatie langs kunt komen. Het is de bedoeling dat je meekijkt en eventueel
helpt. Het is dus niet zo dat je jouw spullen afgeeft en later ophaalt.
Kan het gemaakt worden zonder vervangende onderdelen, dan is het gratis.
Zijn er vervangende onderdelen nodig en zijn die tweedehands aanwezig dan
wordt daarvoor een kleine bijdrage gevraagd. De tweedehands onderdelen zijn
afkomstig van al het ingeleverde materiaal dat niet meer bruikbaar is en gede-
monteerd wordt.
Er zijn ongeveer zes monteurs inzetbaar, ieder met zijn eigen specialiteit. De
ervaring van Marjolein is dat oudere apparaten van een degelijke kwaliteit vaak
goed gerepareerd kunnen worden. Veel nieuw spul zoals bijvoorbeeld printers
blijken helaas vaak wegwerp artikelen te zijn.
Op de markt voor tweedehands spullen is steeds meer concurrentie. Het per-
manente Repair Café voegt een nieuwe invalshoek toe. De term Repair Café is
afkomstig van een stichting die de belangen van alle Nederlandse Repair Café’s
behartigt. De horecagelegenheid in deze vestiging is een samenspel van Foenix
en ROC Apeldoorn die praktijk en theorie combineren zowel op het gebied van
techniek als horeca. Meer weten: www.foenixapeldoorn.nl. Foto: Yvonne Zwikker

Foto 1 Ruud Knol Foto 2 Ruud Knol

Foto 6 KINA

Foto 3 Ruud Knol
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Antwoorden Quiz
voorjaarsbloeiers:
1 Crocus tommasinianus
   boerenkrokus
2 Scilla siberica
   Oosterse sterhyacinth
3 Galanthus nivalis
   sneeuwklokje
4 Chionodoxa Pink Giant
   sneeuwroem
5 Leucojum Aestivum Gravetye        
 Giant zomerklokje
6 Fritillaria meleagris
   kievitsbloem

Opsteker voor leden: Op reis door
de 12 provincies van Nederland
Arrienne Bosch en Cathrien Oskamp
bieden je een geheel verzorgde trein-
reis door het Nederlandse landschap
aan. We stappen uit in elke provincie
en maken daar een uitstapje.
Met het oog op wat opvalt in een land-
schap en met de voeten in het water,
de klei, het zand, het veen, de kalk. Het
kostte 2000 jaar mensenwerk om van
de Nederlandse delta een bewoonbaar
land te maken. Een land ontworsteld
aan het water. En dan verbaas je je
telkens weer over wat je ziet.
Natuurlijk kunnen we niet volledig zijn
in één avond. Maar je steekt wat op
over de boeiende wisselwerking tus-
sen de bodem en de mensen die
moesten leven op en van die bodem.
Zo ontstonden veel verschillende cul-
tuurhistorische landschappen.
De reis is gepland op donderdag 17
maart van 19.30-22.00 uur. Welkom op
‘halte de Vijfster’. Stap in en reis mee!
Informatie en aanmelden (niet ver-
plicht wel gewenst) bij Arrienne Bosch,
arrienne.bosch@gmail.com. Er zijn
geen kosten aan verbonden.

Stoptrein, foto Ariënne Bosch

Lezing- Oudgebruijck op de Emsterenk
Op 31 maart verzorgt Sterre Brummel
de IVN-voorjaarslezing met als thema:
Oudgebruijck op de Emsterenk. De
Emsterenk is een van de oudste en
grootste enken op de Veluwe. Aan de
orde komen onder andere de ont-
staansgeschiedenis van het land-

schap, het beheer van de landbouw-
gronden, heidevelden en waterwegen
en het boerrecht in de periode 1722 tot
1886.  
De verhalen van haar (over)grootou-
ders hebben Sterre geïnspireerd bij het
schrijven van haar masterscriptie
landschapsgeschiedenis aan de rijks-
universiteit Groningen. Het resultaat is
een verslag over de geschiedenis van
de Emsterenk.
De lezing begint om 19.30 uur in de
aula van de Vrijeschool De Vijfster aan
de Texandrilaan 20 te Apeldoorn. Kos-
ten bedragen € 3 (gratis voor leden van
de IVN/KNNV-afdeling Apeldoorn). 
Aanmelden via lezingen@ivn-apel-
doorn.nl of telefoon 055-5427357.

Foto: Detail Pollen Emst,
Streekarchief Epe, Hattem, Heerde

Wildernis, woongebied en winge-
west, een geschiedenis van de
poolgebieden
OKW Apeldoorn organiseert in Gigant
op woensdag 20 april 2016 20.00 uur
lezing met Louwrens Hacquebord
Voor de een is het poolgebied een bijna
ontoegankelijke ijswoestijn vol uitda-
gingen, voor de ander de plek waar
grondstoffen en fossiele brandstoffen
worden gewonnen, en voor weer een
ander is het poolgebied ook een geluk-
zalig woon- en leefgebied. De exploi-
tatiegeschiedenis van de poolgebie-
den behoort tot een van de meest
fascinerende hoofdstukken uit de ge-
schiedenis van de mensheid. Louw-
rens Hacquebord heeft vijfendertig jaar
onderzoek gedaan naar de exploitatie
van de poolgebieden. Hij beschrijft op
basis van zijn expedities hoe de bewo-
ners van het gebied door de eeuwen
heen onder barre omstandigheden
hebben overleefd. Hij vertelt van de
jacht op walvissen en ijsberen, walrus-
sen en zeehonden, hoe men steenkool
uit de bevroren grond haalde, hoe men
tegenwoordig olie en gas wil winnen
maar ook hoe natuurbeschermingsor-
ganisaties dat proberen tegen te hou-
den. Meer informatie:
www.okw-apeldoorn.nl

2016 Jaar van de kievit
Uiteraard komt een vogelsoort zelden
onder de aandacht omdat hij het uitste-
kend doet. De kievitenpopulatie is dan
ook sinds 1980 gehalveerd en krimpt
per jaar nog steeds met 5%. Dit geldt
voor heel Nederland maar speciaal
voor Friesland. Boeren die biologisch
telen bieden meer kansen aan weide-
vogels.
Dit jaar staan allerlei onderzoeken op
stapel, die zich vooral richten op het
broedsucces. Jongen die het nest
verlaten moeten zich zelf direct voe-
den. Welke invloed hebben bijvoor-
beeld bloemrijke akkerranden langs
maïspercelen op de kansen voor de
pullen om te overleven? Dit en nog veel
meer vragen zullen onderwerp van
onderzoek zijn.
Zie ook www.sovon.nl en www.vogel-
bescherming.nl. 

Stemmen op Weteringse broek
Tot en met 10 april kan men een stem
uitbrengen op een Gelders gebied, dat
men een gebied ‘met passie’ vindt. Wie
vindt dat de Weteringse Broek die titel
verdient kan stemmen via http://maak-
gelderlandmooier.gelderland.nl. Van
de zesenvijftig gebieden blijven er
dertien over in de race. Ze zijn gekan-
dideerd door gemeenten, waterschap-
pen en maatschappelijke organisaties
op het terrein van natuur, landschap,
landbouw en architectuur. De inzen-
dingen dingen mee naar een publieks-
prijs en een vakprijs van de Gelderse
prijs voor kwaliteit 2016. Bij de Wete-
ringse Broek creëert men in dit recre-
atieve uitloopgebied van de gemeente
Apeldoorn en omliggende dorpen een
goede verbinding tussen stad en land.
Het laatste project in het Drostedal
zorgt voor een ecologische verbinding
met park Zuidbroek. 
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   Op pad met IVN Apeldoorn
     zaterdag 12 maart      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 20 maart      Wandeling: Voorjaar in

     heuvelachtig Bruggelen
     aanvang 14 uur

     zaterdag 26 maart      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 10 april      Wandeling Emster Enk      aanvang 14 uur
     zondag 8 mei        Wandeling: Op zoek naar water 

     voor de Koningsfontein
     aanvang 13.30 uur

     zondag 16 mei      Pinksterwandeling      aanvang 9 uur
     zondag 29 mei      Wandeling: Natuur rond beek 

     en watermolens
     aanvang 14 uur

 

   Actuele informatie: www.ivn-apeldoorn.nl

   Lezing
     donderdag 31 maart IVN-voorjaarslezing Oud gebruijck opde Emsterenk  
     door Sterre Brummel aanvang 19.30 uur.

   Informatieavond
     dinsdag 15 maart Informatieavond voor schoolgidsen, aanvang 19.30 uur

   Ledenactiviteit
     donderdag 17 maart Opsteker Op reis door de 12 provincies van Nederland
     aanvang 19.30 uur


