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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 herfstnummer 2016
is 22 juli 2016: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer
Monic Breed,  Corine Schimmel, Ten Gevers,  Yvonne
Zwikker, Riet te Woerd, Jan van Vulpen, Ton van
Lambalgen
 

Inhoud

Natuurmoment

Rups koninginnepage, foto Manfred Ruckszio
Lic.T. Gevers

Jan van Vulpen

Regen en ijzer in de bodem, ingrediënten van de Veluwe.
Drainerend of opkwellend grondwater met oplosbare ijzer-
verbindingen gaat blootgesteld aan de luchtzuurstof ‘roes-
ten’. Het resultaat is een oranjekleurige,veelal fraai uitge-
vlokte, onoplosbare stof. Rodolm is de Veluwse naam
hiervoor. Gezien op een winterwandeling in de Motketel
(Vaassen) langs de Geelmolense beek. 

Rodolm, foto: Joop Bothe
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Aandacht voor groen in de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst

Van de redactie

Het ‘werkgebied’ van IVN-Apeldoorn beslaat de gemeenten
Apeldoorn, Voorst en Epe. De drie gemeenten tellen samen
ongeveer vijftig dorpen en buurtschappen die verschillen
van grootte qua oppervlakte en inwonertal, van historie en
toekomst, van ontstaan en inrichting, van ontwikkelingen
en toekomst.
 
De redactie vroeg zich af hoe de drie gemeenten omgaan
met groen in de openbare ruimte. Waar liggen de accenten
bij het maken van plannen: bij natuur, recreatie, landbouw,
milieu, cultuur, waterhuishouding? Wie smeden plannen en
wie  werken samen?
Het leek ons een goed idee om parken als uitgangspunt te
gebruiken. Maar wat bleek? Apeldoorn heeft een grote
variatie aan parken maar Epe en Voorst absoluut niet. Daar
is zoveel groen van omliggende landgoederen toegankelijk
dat in de dorpen geen parken nodig zijn.
 
Door contacten met de drie gemeenten proberen we te

ontdekken hoe de gemeenten zich onderscheiden in
hun manier van omgaan met openbaar groen. Waar is men
nu mee bezig, waar richt men zich op en waar is men trots
op?
Yvonne Zwikker, Corine Schimmel en Ten Gevers gingen
op pad om te zoeken naar ontwikkelingen in de Groene
Ruimte. Yvonne sprak met een adviseur Openbare Ruimte
van de gemeente Apeldoorn: de bekende Groene Mal be-
wijst nog steeds zijn waarde. En de parken zijn toch wel het
visitekaartje van Apeldoorn.
Corine sprak met de gemeente Voorst alwaar het accent
ligt op landschapsbeheer en –behoud waarbij samenge-
werkt wordt met de gemeenten Epe en Heerde. Naast de
ons bekende historische parel Landgoed de Poll is er
ruimte voor het creëren van nieuwe landgoederen.
Ten dook in het water van de gemeente Epe en sprak met
tal van medewerkers en organisaties die daar iets mee van
doen hebben. Samenwerking kenmerkt ook de twee be-
sproken projecten. 

De gemeente Apeldoorn omvat: Apeldoorn, Beekbergen, Wenum-Wiesel, Loenen, Uddel, Hoenderloo, Klarenbeek,
Lieren, Hoog Soeren, Assel, Engeland, Groenendaal, Hooilanden, Nieuw Milligen, Radio Kootwijk, Woeste Hoeve,
Woudhuis, Beemte.
De gemeente Epe omvat: Epe, Vaassen, Emst, Wissel, Boschhoek, Dijkhuizen, Oene, Westendorp en Zuuk.
De gemeente Voorst tenslotte omvat: Appen, Bussloo, De Kar, De Vecht, De Wijk, Duistervoorde, Gietelo, Hofje,
Klarenbeek (gedeeltelijk), Klein-Amsterdam, Nijbroek, Posterenk, Spekhoek, Steenenkamer, Terwolde, Teuge,
Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
Een scala aan unieke plekken om voor IVN-Apeldoorn excursies te voet en per fiets te ontwikkelen of ommetjes te
beschrijven zodat bewoners en toeristen de waardevolle omgeving kunnen verkennen en ontdekken.

Landgoed De Poll, foto Yvonne Zwikker
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Apeldoorn, Epe, Voorst

Apeldoorn: Stadsgroen hoog in het vaandel 
Yvonne Zwikker

Van een onaanzienlijk heidedorpje is Apeldoorn uitgegroeid
tot de 11de stad van Nederland met 160.000 inwoners op
een oppervlakte van 341 km2. Het is een stad in het groen
als je naar de omgeving kijkt: de Veluwe en het IJsseldal.
Maar hoe zit dat in de stad? Op projectborden langs de weg
kun je lezen: Apeldoorn investeert in Groen. Yvonne
Zwikker gaat in gesprek met Petra Bennink, al sinds 2003
verbonden aan de gemeente Apeldoorn, momenteel in de
functie van adviseur openbare ruimte.

Parken als tijdsbeeld
Aan de Apeldoornse parken is af te lezen in welke tijd ze
ontstaan zijn. Het oudste park van Apeldoorn het Oranje-
park vertegenwoordigt de Engelse landschapsstijl net zoals
het Wilhelmina- en Prinsenpark. Het jongste park Zuidbroek
geeft een heel ander beeld. Op bepaalde plekken mag de
natuur zijn gang gaan. Ook eco-bosjes maken onderdeel
uit van deze groene zone, die het buitengebied met de stad
verbindt. Bij de aanleg van dit park gaat het vooral om de
recreatieve functie voor de bewoners van deze en aanlig-
gende wijken. Een onderzoek van Alterra heeft uitgewezen
dat onroerend goed tegenover een park 15% in waarde
stijgt. Nieuwe huizen in aanbouw in Zuidbroek met zicht op
het park zijn als eerste verkocht.

Groene Mal: gouden greep
Ongeveer 14 jaar geleden kwam de Groene Mal ter tafel.
Een structuurplan om de parken, lanen, bermen en water-
wegen in Apeldoorn te behouden en indien mogelijk te
versterken. Niemand had toen kunnen vermoeden dat
deze Groene Mal een gouden greep was. Na 10 jaar is
gekeken naar het effect van deze zienswijze en die bleek
heel functioneel en waardevol te zijn. Nog steeds is de
Groene Mal de leidraad voor de ecologische structuur.
Parken, lanen en solitaire bomen spelen ook een rol in de
klimaatbeheersing. Zeker in het stedelijk gebied is dat be-
langrijk, waar de gemiddelde temperatuur altijd een paar
graden hoger ligt. In de Hoofdstraat is geïnvesteerd in een
nieuwe bomenstructuur waarbij de bomen in speciale
boombunkers geplant zijn. Hierdoor hebben ze onder-
gronds genoeg ruimte, water en goede grond om uit te

Zuidbroek, foto Yvonne Zwikker

kunnen groeien tot gezonde volwassen exemplaren. De
gemeente speelt daarmee tevens in op het belang van
bomen als fijnstofvangers. In het centrum ligt de fijnstofpro-
blematiek bij het busstation en uiteraard bij de snelwegen.

Landschapsarchitecten
De gemeente Apeldoorn heeft een aantal landschapsarchi-
tecten in dienst die verbonden zijn aan bepaalde projecten.
Vroeger was het zo dat een landschapsarchitect met een
plan kwam. Nu worden vaak eerst wensen en mogelijkhe-
den van de gemeente en de wijkbewoners geïnventariseerd
en dan volgt een ontwerpplan waarin alle wensen zoveel
mogelijk verenigd zijn. Het is belangrijk en loont zich op den
duur met een gedegen ontwerp te komen, vandaar de inzet
van de landschapsarchitecten. Zowel bij de opzet van park
Zuidbroek, de herinrichting van het Zuiderpark en het op-
knappen van de Sprengenvallei in Berg en Bos zijn Apel-
doornse landschapsarchitecten betrokken. Ze nemen in
hun ontwerp de hele omgeving mee, ook de wegen en
waterwegen.

 

Sprengenpark, foto Monic Breed
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Sprengenvallei Berg en Bos

Genoeg groen
Twee keer per jaar ontvangen 1500 inwoners digitaal een
enquête. Zij vormen het Apeldoornse ‘burgerpanel’. Uit een
van de enquêtes over het thema groen kwam naar voren
dat men vond dat er in Apeldoorn voldoende groen was,
maar dat men minder kijkgroen wilde, maar meer mogelijk-
heden om actief in het groen te recreëren. Wanneer er
groene projecten op stapel staan, waarbij het gaat om de
opzet of herinrichting formeert de gemeente vaak klank-
bordgroepen. Via wijkbeheerders en stadsdeelmanagers
lopen ongeveer 200 initiatieven in de openbare ruimte
waarbij burgers iets in het groen doen. Deze bewoners zijn
daarbij initiatiefnemer en de drijvende kracht. Bijzonder zijn
Transition Town en de betrokkenheid van omwonenden bij
park Zuidbroek. Apeldoorn Rein brengt ook groepen op de
been die onder andere een winkelcentrum schonen van
zwerfafval. Bij zo’n initiatief verschaft de gemeente het ge-
reedschap en voert het verzamelde vuil af. Maar het gaat
ook om bewoners die een boomspiegel bijhouden en er
planten in aanplanten. Uiteraard zijn daar voorwaarden aan
verbonden, zoals biologisch beheer. De gemeente hoopt
dat er een Groen Platform tot stand komt, waartoe al een
aanzet is gegeven.

Partners
Bij veel projecten werkt de gemeente samen met Water-
schap Vallei en Veluwe. In het Zuiderpark is Helicon een
partner die meedenkt en meewerkt. Voor de opleiding van
de studenten zijn 140 soorten bomen in het park aange-
plant, zodat zij die tijdens de praktijklessen kunnen leren
herkennen. Sinds een paar jaar heeft de gemeente een
convenant met de imkersvereniging. Bij de aanleg van het
Brinkpark in 2014 is daarom voor een grasmengsel geko-
zen – prairiegras – dat bloeiende planten bevat in de peri-
ode van maart tot augustus. Ook met de aanplant van
heesters kijkt men naar bijvriendelijke soorten. Met het
ecologische bermbeheer komt de gemeente de imkers al
jaren tegemoet
 
Trots
Als groen entree is het Stationsplein een project waar
Apeldoorn trots op kan zijn. 

Het bijzondere samenspel van de zandgele bestrating,
kunstwerken en grove dennen, duurzaam geplaatst in
boombunkers, verwijst naar de ligging van Apeldoorn op de
Veluwe. Deze boombunkers zijn in Apeldoorn ontwikkeld.
Een ander project dat hoog scoort is dat van de Beken en
Sprengen. Naast een noodzaak voor de waterbeheersing
in de stad zijn er veel fraaie groene en ecologisch waarde-
volle plekken gecreëerd. Het Waterplan ligt aan dit project
ten grondslag.

Stationsplein 2007, foto Monic Breed
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Apeldoorn, Epe, Voorst

Epe: Natuur en water op de Noordoostelijke Veluwe
Ten Gevers

Als je in de zomer over de Veluwe loopt of fietst en het is warm en droog, dan kun je je nauwelijks voorstellen dat water
in dit gebied zo’n belangrijke rol vervult. Toch is dat het geval. Onder de hoge rug van de Veluwe zit een grote waterbel
en aan de randen komt overal het kwelwater, al of niet spontaan, naar boven. Door ondoordringbare ondergrond ontstaan
op verschillende plaatsen prachtige vennetjes vol leven. En de soms overvloedige regenval moet ook zijn weg vinden
naar omlaag en afgevoerd worden. Natuur en water zijn op de Veluwe stevig verbonden.
En degenen die met het water bezig zijn, zijn dan ook belangrijke spelers in de ontwikkeling van de natuur op de Veluwe.
Dan moet je denken aan het waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Gelderland en de gemeenten. Maar ook bijvoor-
beeld waterleidingbedrijf Vitens, Rijkswaterstaat, de grondeigenaren en allerlei natuurorganisaties. Zij werken aan ver-
betering en vernieuwing, waarbij ook ecologische doelen hoog in het vaandel staan. ‘Samenwerking is waar de kurk op
drijft’, benadrukt Tanja Klip, dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe.

Streefbeeld 2030
Eerst is het gewenste streefbeeld voor de Grift opgesteld: een beschrijving hoe
de Grift er over 20 jaar, dus in 2030, moet uitzien: een beek die schoon is, als
een echte beek bochten maakt, waar stroomminnende vissen in leven en zich
naar de IJssel kunnen verplaatsen, waarvan de oevers weer mogelijkheden
hebben voor een grote diversiteit aan planten en dieren. En een beek die de
verschillende beken en sprengen die van de Veluwe stromen weer met elkaar
verbindt, met stroomversnellinkjes, zandbanken en waterpoelen. Een beek dus
die ecologisch in balans is en waar zelfs (indirect) drinkwater uit gewonnen
wordt. Een stevige ambitie waar al een belangrijk deel van is gerealiseerd, maar
waar ook de natuur weer zijn weg moet gaan vinden.

De Grift, fotoTen Gevers

Het noordoostelijke deel van de Veluwe ligt op de rand van
de Veluwse rug, ten westen van de A50. Het is een mooi
gebied, met een afwisselende natuur van bos, heide en
zandverstuivingen. Aantrekkelijk voor recreanten en om er
te wonen. Het wordt gevormd door de gemeente Epe, met
Vaassen, Emst, Oene en Epe als dorpskernen. De gemeen-
te telt zo’n 32.300 inwoners en heeft een oppervlakte van
157 km2. In de afgelopen jaren zijn er veel projecten gestart
en uitgevoerd die te maken hadden met natuur en water.
En er staan er nog verschillende op stapel. De effecten van
eerdere projecten worden nu langzaam zichtbaar, nu de
natuur zich daar weer verder gaat ontwikkelen. We lichten
er twee projecten uit.
 
Robuuste Grift
De Grift is de oudste waterweg van de Veluwe. Hij ontspringt
bij Ugchelen (ten zuiden van Apeldoorn) en mondt net
voorbij het Landgoed de Bonenburg in Heerde uit in het
Apeldoorns Kanaal. Hij loopt dus door een groot deel van
de Oostelijke Veluwe. Ooit, in 1370, is hij gegraven om het
water af te voeren naar de IJssel en daarmee de natte Oost
Veluwe geschikt te maken voor landbouw. Later krijgt de
Grift ook een scheepvaartfunctie en krijgt het een belang-
rijke rol bij de watermolens. In de vorige eeuw is het door
afvalwaterlozing uiteindelijk meer een open riool geworden
en werd het gedeeltelijk gedempt en ondergronds ge-
bracht. In het kader van het stedelijk Waterplan Apeldoorn

is de Grift vanaf 2002 al hersteld in het stedelijk gebied van Apeldoorn. Vanaf
2011 wordt gewerkt aan herstel tussen de grens bebouwde kom Apeldoorn en
de monding in het Apeldoorns Kanaal: het project Robuuste Grift. Onder ‘robuust’
wordt verstaan dat het project invulling geeft aan alle beleidsdoelstellingen van
het waterschap op terreinen als de waterkwaliteit en -kwantiteit, ecologie, bo-
dembescherming en recreatief medegebruik en waterbeleving. De Grift heeft
nu een waterbeheerfunctie, maar vooral ook een natuur- en recreatiefunctie. 
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Foto Ten Gevers

Vossenbroek, foto Bert Hanekamp

Beleven
In en rond het Vossenbroek kan worden gefietst en ge-
wandeld.
Verschillende fietsroutes komen langs het gebied.
Er is een mooie wandelroute uitgezet vanaf de Wiemans-
straat, Loobrink.
Ook kun je bijvoorbeeld eens het Loobrinker klompenpad
lopen vanaf Emst. Je komt dan door het Vossenbroek
(www.klompenpaden.nl).

Beleven en lezen
Wandelaars en fietsers kunnen de Grift (en het Apel-
doorns Kanaal dat parallel loopt aan de Grift) op veel
plaatsen beleven. Het Apeldoorns Kanaal is op verschil-
lende stukken weer schoon en natuurvriendelijker ge-
maakt en er zijn plannen er meer waterrecreatie te laten
plaatsvinden. Een prachtig in 2015 voltooid fietspad op
het voormalige jaagpad loopt bijvoorbeeld vanaf Apel-
doorn tot bij de Klementbrug (Oenerweg), waar de
fietsroute vervolgd wordt via de Griftdijk en het Bonen-
burgerbos. Je kunt er fantastisch fietsen en de natuur in
wording zien.
De boeiende historie van de Grift is in boekvorm versche-
nen bij de Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken
en Sprengen (www.sprengenbeken.nl) met als titel De
Grift op de Oost-Veluwe als een spiegel van de tijd.

Verdroging voorkomen: het Vossenbroek
Het natuurgebied Het Vossenbroek ligt ten oosten van Emst
en wordt door de A50 in twee delen gesneden. Het ooste-
lijke deel is open grasland met struikgewas. Het westelijke
deel is groter en bestaat uit een elzenbroekbos met de
voeten in schoon kwelwater en natte graslanden met
houtsingels. In het midden van het gebied ligt een verho-
ging, een enk, met een dassenburcht. Dit soort gebieden
is erg zeldzaam geworden. Veel vogels, reeën en vossen
bewonen dit gebied. Nu wordt geprobeerd de oude soor-
tenrijkdom te herstellen. Afgelopen jaren heeft de eigenaar,
Gelders Landschap en Kastelen, het natuurgebied afgegra-
ven en voedselrijke grond afgevoerd. Daarmee krijgen de
zaailingen van de els weer een kans. En het grasland wordt
omgevormd tot een gevarieerd drassig gebied met een
broekbos en veel verschillende plantensoorten. Nu blijkt dat
niet genoeg: het water loopt te snel weg en er ontstaat geen
herstel, maar er dreigt verdroging. In 2016 gaat het water-
schap daarom de afvoer van water beperken en worden er
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hiermee wordt bijge-
dragen aan de verdere ontwikkeling van dit prachtige na-
tuurgebied. 
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Apeldoorn, Epe, Voorst

Voorst: de Groene Parel van de Stedendriehoek
Corine Schimmel

Zutphen. Het heeft een oppervlakte van circa 126 km2 en
er wonen circa 24.000 mensen, waarvan het grootste deel
in Twello. Het Voorster landschap loopt van de Veluwe tot
aan de IJsselvallei. Het wordt gekenmerkt door uitgestrek-
te bossen en heiden, een prachtig kleinschalig cultuurland-
schap met kastelen, karakteristieke boerderijen, talloze
landgoederen en een schilderachtig rivierenlandschap met
uiterwaarden De gemeente Voorst ligt als een groen hart
middenin de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en een
dijk. Door de bijzondere ligging is het een plezierige plek
om te wonen, te werken en te recreëren.
De gemeente Voorst wil mensen inspireren bij het land-
schapsbeheer. Zij verstrekt subsidies voor behoud en
versterking van het landschap. Uitgangspunten hierbij zijn
de ontwikkelingen van het gebied door de eeuwen heen.
Samenwerking met de provincie, de omliggende gemeen-
ten, natuurorganisaties en waterschappen is hierbij van
groot belang.
 
Groenbeheer
De gemeente Voorst heeft een grote cultuurhistorische
waarde. Om deze te behouden en te versterken heeft de
gemeente het groenbeheer afgestemd al naar gelang de
functie in het gebied. In de woonkernen wordt het groen
zoveel mogelijk efficiënt en kosteneffectief aangeplant. Er
loopt op dit moment een project naar ecologisch bermbe-
heer, waarbij wordt gekeken naar de geschiktheid van
bepaalde soorten planten voor de bermen in de bebouwde
kom. Daarnaast heeft de gemeente een pilot lopen met de
naam Kruidentuin. Hierbij zijn ook de lokale imkervereniging
en de omwonenden betrokken. De imkersvereniging heeft
binnen dit project een adviserende rol, aangezien zij over
veel kennis en ervaring beschikt op het gebied van beplan-
tingen die bijen en andere insecten aantrekken. Bij nieuw-
bouw wordt bestaand groen zoveel mogelijk geïntegreerd,
aangezien dit groen veelal het landschappelijk en cultuur-
historisch karakter van het gebied weergeeft. De overgan-
gen van bebouwd gebied naar het landschap worden door
handhaving van het bestaande groen en de uitbreiding
 

hiervan geaccentueerd. In het buitengebied ligt de nadruk
bij groenbeheer vooral op verschraling, waardoor het ont-
staan van nieuwe soorten wordt bevorderd. Daarnaast
worden bomenlanen hersteld, waarbij vooral inheemse
bomensoorten worden aangeplant.
Als groen moet wijken, zoals bij het project ‘ruimte voor ri-
vieren’, wordt dit passend binnen het gebied aangeplant.
Dit kan ook bij particulieren zijn.
 
Bewoners in het groen
Om het mooie en aantrekkelijke landschap te bewaren en
te versterken heeft de gemeente Voorst samen met de
gemeente Heerde en Epe en Stichting Landschapsbeheer
Gelderland een landschapsontwikkelingsplan opgesteld
om samen met de bewoners een bijdrage te leveren aan
de kwaliteit van het landschap. In dit plan wordt per land-
schapstype aangeven wat de kenmerken van het land-
schap zijn en welke streekeigen boom- en struiksoorten
hierbij horen en waar deze op het erf horen. Bewoners
worden gestimuleerd om hun erven in te passen in het
omringende landschap.
 

Landgoed Het Schol, foto Yvonne ZwikkerLandgoed Het beloofde land, fotoYvonne Zwikker

Landgoed De Poll, foto Monic Breed
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Landgoed De Poll, foto Yvonne Zwikker

Parels in het groen
De landgoederen en buitenplaatsen verwijzen naar de
talrijke adellijke families in de late Middeleeuwen, die land
hadden verworven en hier huizen op lieten bouwen en
hierbij ook parken en tuinen lieten aanleggen. De landgoe-
deren, parken en landerijen, die zijn overgebleven, bepalen
het indrukwekkende landschap.
Landgoederen zijn tegenwoordig veelal maatschappelijke
ondernemingen, die gericht zijn op het behoud van het
erfgoed en het cultuurlandschap. Het Landgoederenproject
Langs Berkel en IJssel, dat samen met een aantal omlig-
gende gemeenten is opgezet, heeft als doel om de beleving
en ook de functies van de afzonderlijke landgoederen en
de landgoederenzone te versterken. Binnen de landgoede-
renvisie van de gemeente is ook ruimte voor de oprichting
van nieuwe landgoederen waaronder Landgoed Nieuw
Bellinkhof. Dit is de jongste parel in het snoer van landgoe-
deren. Dit nieuwe landgoed tussen Wilp en Twello is 21 ha
groot en wordt gekenmerkt door bloemrijke graslanden,
bosschages en poelen. Binnen dit gebied zijn vier bouwka-
vels gesitueerd van ieder 1500 m2. Het landgoed is met
uitzondering van de bouwkavels vrij toegankelijk voor pu-
bliek. De gemeente is zowel bij de inrichting als bij het
beheer betrokken.
 
De mooiste parel van Gelderland
Landgoed de Poll is één van de fraaiste parels van Gelder-
land. Het ligt in een schitterend eeuwenoud agrarisch cul-
tuurlandschap met aan de ene kant het weidse rivierenland-
schap aan de IJssel, waar ook de ruïne van het 13de
eeuwse kasteel de Nijenbeek staat. Aan de andere kant
liggen de bossen. Het landgoed is 900 ha groot en wordt
gekenmerkt door een aantal monumentale gebouwen,
boomgaarden, eeuwenoude bomenlanen, hagen, poelen,
kolken, een moestuin, hakbosjes en de bomendijk. Het
behoort ecologisch tot de best bewaarde gebieden van

Gelderland. De eigenaresse Barones van Lynden zet
zich samen met haar zoon in om de ecologische en cultuur-
historische waarde van het landgoed te herstellen, te be-
heren en te behouden voor volgende generaties. Zowel het
landschap als de gebouwen vragen veel onderhoud. Voor
het onderhoud van het landgoed is een landschapsbe-
heersplan opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van het
nieuwe bestemmingsplan. Landwerkgroep de Poll is een
groep vrijwilligers die zorgt voor het bosonderhoud, het
snoeien en aanplanten van hagen en bomen en het onder-
houd van de bomendijk. De Stichting Landschapsbeheer
Gelderland is hier nauw bij betrokken. Het landgoed is
opengesteld voor publiek.
In 2013 heeft Landgoed de Poll de gouden Mispelprijs
gekregen voor het landgoedherstelplan. Men roemde
hierbij het behoud van het patroon van de IJsselheggen en
de middeleeuwse bomendijk.

Landgoed Nieuw Bellinkhof, foto Yvonne Zwikker
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Jeugd en Natuur

Waarom schoolgidsen?
Riet te Woerd, coördinator schoolgidsen

Om zoveel mogelijk kinderen buiten de natuur te laten
ontdekken.
Met een schepnetje van alles uit sloot of plas halen en dan
ontdekken wat er in je bakje drijft, zwemt, rolt. Heeft het
pootjes, hoeveel, waar lijkt het op?
Waar en hoe zou jij een nestje bouwen in dit bos als je hier
een week moest blijven? Waarom op die plek? Waarom is
een boom een boom en een plant een plant? Kun jij 5
verschillende bladeren aan dit prikkertje rijgen?
Kinderen en buiten bezig zijn in het groen hoort bij elkaar.
Ze krijgen de mogelijkheid om lekker vrij te bewegen en met
hun vingers dingetjes te betasten te ruiken, wriemeldiertjes
te zoeken en zich te verwonderen over hun poten, ogen.
Even lekker hard rennen naar die volgende boom of je
evenwicht bewaren op die wiebeltakken.
 
Als schoolgidsen scheppen we voorwaarden zodat kinde-
ren zelf de bijzondere dingen in de natuur kunnen ontdek-
ken en zich er over verwonderen. Schoolgidsen geven geen
antwoorden maar stellen open vragen. Daarmee stimuleren
we de kinderen om hun eigen hersenen te gebruiken en de
antwoorden te vinden welke bij hun niveau passen. Eigen-
lijk doen schoolgidsen niet anders dan de kinderen bele-
vingsmomenten aanreiken.
Omdat de natuur middels beleving bij de kinderen binnen-
komt, wordt dit gekoppeld aan positieve emoties, versterkt
het de liefde voor de natuur en doen ze daarbij de nodige
(ervarings)kennis op.
Naast de projecten (paddenstoelen, slootjesdagen, bodem-
diertjes, weide vogels) waar scholen op in kunnen schrijven,
zijn we ook gestart met structurele begeleiding op een
school. Hierbij werken we samen met de leerkracht om hun 

leerdoelen te bereiken. De schoolgidsen zijn daarbij extra
ondersteuning voor het natuuronderwijs. De schoolgidsen
nemen altijd de kinderen mee naar buiten voor de beleving
van het geleerde of de nog te leren onderwerpen. 
Daarom schoolgidsen : Elk kind een (buiten)kans!

Slootjesdag vijver van Het Woldhuis
In de vijver van Het Woldhuis (Woldhuis 11, Apeldoorn)
leven heel veel kleine en grotere waterdieren die je
zondag 12 juni 2016 van 14.00 tot17.00 uur kunt bekijken
en onderzoeken. Kom samen met je (groot)ouders en
ontdek zelf wat er allemaal in het water gebeurt. Aan de
slag met microscoop, schepnetten, loepjes en zoekkaar-
ten… ontdek die wondere waterwereld en word een echte
Slootjesexpert! Inschrijven niet verplicht maar heeft de
voorkeur via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Foto: Corry van Eijken

Slootjesdagen, foto IVN 
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Duurzaamheid

Afvalrecycling: een wereld in beweging
Yvonne Zwikker

Afvalhaken, foto: Greet Bothe

Afval bestaat niet meer, is een veelgehoorde kreet. Ook de
gemeente Apeldoorn wil af van de wegwerp-economie en
heeft recycling als een belangrijk uitgangspunt. Dat is een
wereld in beweging. Beleid en technische ontwikkelingen
halen elkaar in.
Landelijk is er geen bindende wetgeving in de wereld van
de afvalrecycling. Iedere gemeente heeft de vrijheid een
eigen wiel uit te vinden. Papier haalt nu Circulus-Berkel in
de meeste wijken per woonhuis op, dat was vroeger een
actie van bijvoorbeeld scholen. De schillenboer is ingehaald
door de gft-containers voor groenten-, fruit- en tuinafval. In
2015 gaf iedere inwoner 135 kilo gft-afval af. In 2013 was
dat nog maar 60 kilo per inwoner. Als tegenprestatie kunnen
inwoners jaarlijks zakken met compost ophalen, vervaar-
digd uit het eigen gft-afval. Dit jaar lagen er 37.692 zakken
met gft-compost klaar. Die geste valt in goede aarde.

 

Foto: Joop Bothe

Inmiddels staan containers in allerlei kleuren voor de Apeldoornse huizen. Er
verschenen ondergrondse containers bij flatgebouwen. Er kwamen retourettes
bij winkelcentra, waar je steeds meer materiaal gescheiden kunt inleveren.
De gemeente Apeldoorn is in 2008 begonnen met de eerste proeven om plastic
apart in te zamelen. In 2008 leverde dat twee kilo kunststof afval per inwoner
op, in 2015 was dat 18 kilo per inwoner. Plastic inzamelen en vervoeren vraagt
veel volume. In een aantal ondergrondse containers zijn machines ingebouwd
die het afval samenpersen. Dit scheelt in het aantal keren dat de container
gewisseld moet worden en de vervoerskosten.
In bepaalde wijken in Apeldoorn mogen plastic zakken gevuld met plastic, blik
en drankkartons aan speciale haken aan bijvoorbeeld lantaarnpalen opgehan-
gen worden. Het is de opzet dat de bewoners deze zakken kort voor de ophaal-
datum aanbieden. Maar de kleurrijke zakken sieren dagelijks het straatbeeld.
In de 134 kilo restafval die iedere inwoner jaarlijks afgeeft, zit naar berekening
nog zeker 10 kilo kunststof. Dus is het de moeite waard nieuwe wegen te zoeken.
Die soms om herziening vragen.

Een nieuw initiatief is de stevige BEST-tas van gerecycled plastic, die eens per acht weken langs de weg gezet kan
worden. Partners in dit project zijn: Circulus Berkel,de gemeente Apeldoorn,  kringloop en rëintegratie bedrijf Foenix,
Weee Nederland en ReShare, kledinghergebruik van het  Leger des Heils. Weee zet in op afval van elektrische en
elektronische apparatuur. Van de overige, niet verkoopbare spullen wordt het materiaal gerecycled. Wanneer iemand
een zak aan de weg zet krijgt hij automatisch en gratis een nieuwe zak toegestuurd. zet in op afval van elektrische en
elektronische apparatuur. Van de overige, niet verkoopbare spullen wordt het materiaal gerecycled. Wanneer iemand
een zak aan de weg zet krijgt hij automatisch en gratis een nieuwe zak toegestuurd.
Wat het inzamelen van plastic afval betreft komt in mei na acht jaar experimenteren een eindconclusie gevolgd door een
nieuw plan. Er zijn IVN-leden die het lukt jaarlijks slechts één grijze container aan de weg te zetten. Afval scheiden kan
een sport worden, voor wie de noodzaak ziet.

Tips
- Koop zo min mogelijk producten die ‘oververpakt’ zijn.  Dat geldt voor zowel etenswaren (groente en fruit) als an-  
  dere niet-voedingsproducten.
- Verpakkingen die uit één soort materiaal bestaan, zijn meestal makkelijker te recyclen.
- Zorg er voor dat je de verschillende afvalsoorten in je keuken / woning makkelijk kunt scheiden.
- Gebruik geen wegwerpbekers, - bestek of - borden.
- Neem brood mee in een broodtrommel in plaats van een plastic zakje.
- Neem dranken mee in een thermoskan, daarin houd je ze warm of koud.
Bron: Circulus-Berkel
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Interview

Waarin vinden IVN'ers energie en inspiratie 
Monic Breed in gesprek met Jan van Vulpen

Op de vraag wat de leukste IVN-activiteit geweest is waar
Jan van Vulpen bij betrokken is geweest de afgelopen tijd,
moet hij diep nadenken. Er komt niet echt één antwoord
maar een overzicht van de vele activiteiten waar hij met
plezier aan heeft bijgedragen. Ruim 15 jaar is Jan van
Vulpen betrokken bij IVN Apeldoorn: in het bestuur, coör-
dinatie en opzetten van nieuwe cursussen, de werkgroep
Fietsen, het uitzetten en nalopen van wandel- en fietsroutes
zoals Ommetjes in de omgeving van Apeldoorn en Ugche-
len in het bijzonder.
 
Jan maakt kennis met IVN door zijn vrouw Ellen bij een
activiteit van de Werkgroep voor Kampbegeleiders (nu:
Woeste Land). Hij besluit daarop in 1990 de Groencursus
in Apeldoorn te volgen waar hij bij een excursie bij de
Raamberg stuit op een kluit zich opwarmende adders: ‘Om
nooit te vergeten’.
In 2001 raakt Jan betrokken bij de Vlindertuin in Berg en
Bos die door de Vlinderwerkgroep (met als mentor Arend
van Werven) geadopteerd is. Een vreemde plek voor vlin-
dervriendelijk tuinieren is het wel: de tuin steekt enigszins
af tegen de keurig onderhouden perken. Aan gesprekken
met het Apenheul bezoekende publiek op de werkochten-
den is geen gebrek. Tijdens de Triënnale gaat in 2010 Berg
en Bos op de schop voor een Royal Mile. De (gedroomde)
vervangende Vlindertuin blijft in naam slechts bestaan in
de nieuwe wijk in Zuidbroek.
 
2001 is sowieso een bijzonder jaar: Jan gaat met prepen-
sioen en dat brengt nieuwe mogelijkheden. 

Hij wil graag binnen de vereniging actief betrokken zijn.
Daarbij staat natuurbeleving bij hem voorop. Want inmid-
dels – na wat uitstapjes - is hij erachter dat hij een genera-
list is: met brede belangstelling en globale kennis van veel.
Monitoren of tellen bijvoorbeeld heeft niet echt zijn belang-
stelling; toch heeft hij later Lidy Kramer op ‘t Spikker (het
Woudhuis) menig vlindertelroute gelopen.
 
Jan vindt het belangrijk te functioneren als ondersteunende
kracht om te zorgen voor continuïteit in de vereniging.
Vandaar dat Jan in de periode 2006-2016 secretaris en later
coördinator van de cursussen is. Als bestuurslid wil hij de
vereniging goed leren kennen en doet menig excursie en
cursus mee.
Als secretaris kom je in aanraking met veel projecten buiten
IVN Apeldoorn. Veel plezier heeft Jan dan ook beleefd met
het beken en sprengen verhaal. In menig klankbordgroep
heeft hij mogen participeren en heeft hij veel contacten op
gedaan met de gemeente Apeldoorn, de Bekenstichting en
het Waterschap.
 
De meest recente ontwikkeling die Jan in IVN-verband
meemaakt is dat hij samen met Harold Gerritsen en John
Heiningen betrokken is bij de opzet van een maatwerk--
Groencursus voor personeel van hotel De Cantharel. Drie
bijeenkomsten van 13-16.30 uur met inleidingen over
bomen en vogels, landschap en de enk, insecten en planten
worden gevolgd door een excursie in de nabije omgeving
van de Cantharel. 

Foto: Joop Bothe
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Verenigingsnieuws

Volop activiteiten
Ton van Lambalgen

met ons team Berg en Bos. Hier liggen zeker kansen! En
op deze manier kunnen we ook gesprekspartner voor de
gemeente worden bij haar landgoedvisie op het Woldhuis
die nu in ontwikkeling is.
 
Werkgroep Scharrelkids
De schoolgidsen onder leiding van Marieke Sprey en Riet
ter Woerd draait volop en breidt zich steeds meer uit. Het
is echt een succes geworden! Het aantal deelnemende
scholen is toegenomen (nu 21) en er zijn weer nieuwe
schoolgidsen bij gekomen (nu 17). Ook de activiteiten
waaraan de schoolgidsen deelnemen breiden zich uit.
Omdat er tevens meer activiteiten buiten de scholen om
worden georganiseerd (zoals in weekends) is besloten om
de naam van de werkgroep te veranderen in de werkgroep
Scharrelkids met daarbinnen het team Schoolgidsen. Door
te kiezen voor deze naam sluiten we aan bij het landelijke
IVN thema Scharrelkids. Handig voor de publiciteit want,
zo gebruikmakend van de naamsbekendheid, kunnen we
aansluiten bij de landelijke activiteiten die in dat verband
worden georganiseerd.
Het is erg fijn dat op deze manier de jeugd, in ieder geval
in de basisschoolleeftijd, weer de nodige aandacht krijgt bij
IVN Apeldoorn.
 
De Cantharel
Goede contacten met de Cantharel waren er al, IVN-Apel-
doorn heeft voor de Cantharel diverse wandel- en fietsrou-
tes opgesteld in en rondom de oude Ugchelse enk. En vorig
jaar hebben we een geschenk van 1000 euro gekregen
vanuit hun Zonnebloemenactie.
Vanaf eind april heeft die samenwerking nog meer vorm
gekregen door het organiseren voor het personeel van de
Cantharel van een verkorte groencursus (5 dagdelen, 20
deelnemers). Het idee van de directie hierachter is dat er
zo altijd medewerkers aanwezig zijn die de gasten mee
kunnen nemen in de Veluwe-beleving. Voor ons is het in-
teressant, een uitdaging en leuk om een dergelijke cursus
op aanvraag op te zetten.
Wat betreft de donatie van de Cantharel, we hebben aan-
gegeven dat geld ten goede te laten komen voor het gebied
van de Ugchelse enk. In welke vorm, daarover wordt nog
nagedacht binnen IVN-eXtra.
En zo zijn er zeker nog meer activiteiten te noemen van de
diverse werkgroepen: publiekswandelingen die een andere
vorm krijgen, cursussen die weer gegeven en/of nieuw
ontwikkeld worden, lezingen die steeds goed bezocht
worden, et cetera. De wereld draait door en IVN-Apeldoorn
met haar.

De jaarvergadering is geweest en op het moment dat ik dit
schrijf is het onduidelijk hoe het is gesteld met de opvolging
van de bestuursleden die uit het bestuur vertrokken zijn.
Hopelijk zijn er opvolgers gevonden? Een voltallig bestuur
werkt altijd het meest plezierig. Gelukkig zijn de kritische
posities van secretaris en penningmeester in ieder geval
bezet. En zoals Hans Hogenbirk al eens eerder geschreven
heeft in deze rubriek: het bestuur werkt niet dirigerend maar
ondersteunend en faciliterend. De activiteiten blijven van
de werkgroepen en leden komen. Zelfstandigheid en crea-
tiviteit genoeg bij onze leden! Hieronder een klein opsom-
ming van activiteiten die spelen.
 
Samenwerking met de KNNV
Op landelijk niveau is de samenwerking IVN-KNNV op een
wat lager niveau gezet. De insteek is nu de vorming van
een (lichte) koepel organisatie waarin beide verenigingen
participeren. De intentie is er wel maar vanuit diverse afde-
lingen van beide zijden wordt het samengaan nog niet echt
heel breed gedragen.
Het idee is dan toch dat de samenwerking eerst en vooral
van onderop vorm moet krijgen. Ook in Apeldoorn hebben
we al jaren die insteek. Er worden cursussen gezamenlijk
georganiseerd, de lezingen stemmen we op elkaar af, er is
op bestuurlijk niveau regelmatig overleg en er staat voor
nazomer/najaar 2017 weer een gezamenlijke natuurdag op
stapel.
Om de samenwerking toch wat meer structuur en handen
en voeten te geven is er een ‘denktank’ opgericht die gaat
bekijken hoe, waar en op welke termijnen samenwerking
beter en blijvend vorm kan krijgen en bespoedigd kan
worden. In deze ‘denktank’ zitten vanuit IVN Ria Brouwers,
Hans Hogenbirk en Ton van Lambalgen en vanuit KNNV
Jacob Ruijter, Miep Verwoerd en Jan den Held.
 
Het Woldhuis
Zoals jullie weten is Veldwerk Nederland nu overgegaan
naar de beroepsorganisatie van IVN landelijk. Dus ook het
Woldhuis valt nu onder IVN. Aan IVN-Apeldoorn is ge-
vraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor verdere
samenwerking tussen Woldhuis en IVN-Apeldoorn. Vanwe-
ge de al lopende contacten tussen het Woldhuis (Herman
de Jongh) en de schoolgidsen zal in eerste instantie beke-
ken worden hoe diverse jeugdactiviteiten daar georgani-
seerd kunnen worden. Maar we denken al verder in de
richting van een te vormen team Woldhuis vergelijkbaar 

Foto: Monic Breed
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Quiz

In 't vizier

Beelden
Bomen, beelden en banken verfraaien de openbare ruimte in parken en bermen. Deze beelden staan in ons werkgebied.
Weet jij waar en wie de maker is? Antwoorden zie pagina 15.

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto's: Yvonne Zwikker en Ten Gevers

Wisenten op de Veluwe 
Ten Gevers

Wisenten Kootwijk, foto: Harold Gerritsen

Ze trekken inmiddels door het terrein
wat voor hen vrijgemaakt is in bos-
wachterij Kootwijk, de kleine kudde
wisenten die daar in april is gearri-
veerd. Eerst nog onwennig binnen een
afgeschermd gebied, maar nu volop
gewend aan de nieuwe omgeving. Een
leefgebied van 400 hectare in een voor
publiek afgesloten gebied met een
elektrische omheining die andere die-
ren niet belemmert. De wisent (Bison
Bonasus) is het grootste levende
zoogdier op het Europese continent.
Door jacht verdween hij uit het wild in
1927. Sindsdien wordt gewerkt aan de
terugkeer van de wisent in de Europe-
se natuur. Wisenten zijn bewoners van
halfopen bossen en vervullen samen
met andere grazers een belangrijke rol
in de natuur. Ze grazen en snoeien en
hebben ook op andere manieren ef-
fect op het landschap. De Stichting Wisent op de Veluwe wil de wisent op de Veluwe een extra leefgebied geven om bij
te dragen aan de instandhouding van deze bedreigde diersoort en ter verrijking van de Veluwse natuur en dierenleven
(zie www.wisentopdeveluwe.nl). In het project werken Staatsbosbeheer, Stichting de Ark en de gemeenten Barneveld
en Apeldoorn samen. De wisenten zijn alleen te bezoeken met excursies. Natuurgidsen van IVN Apeldoorn en IVN
Barneveld begeleiden je in dit bijzondere gebied
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De Groene Giro
Corine Schimmel
Zondag 10 april werd de Groene Giro
in Apeldoorn verreden. Het was een
educatieve fietstocht van 30 km langs
de mooiste natuurgebieden binnen de
gemeente Apeldoorn. De organisatie
lag in handen van Natuurlijk Apel-
doorn. Het eindpunt van deze mooie
tocht was bij Helicon. Hier werd een
Groenmarkt gehouden, waarbij onder
het genot van een hapje en een drank-
je kon worden stilgestaan bij deze
mooie tocht. IVN Apeldoorn stond met
onze informatiekraam ook op de
Groenmarkt. Er was met name veel
belangstelling voor ons cursusaanbod
en voor het kikkerdril. Aan het eind van
de dag werd aan de voorkant van het
Helicongebouw een elektrische fiets-
oplader en een waterpunt onthuld door
wethouder Johan Kruithof en Marieke
Peppelman, de directeur van Helicon.
Deze punten zijn voor iedereen altijd
toegankelijk.

Foto: Corine Schimmel

Met hulp van betrokken zorgverleners,
vrijwilligers en omwonenden wil IVN
ouderen laten genieten van natuurbe-
leving, beweging en de buitenlucht.
Op Casa Bonita van Zorggroep Apel-
doorn gaat de werkgroep Natuur in de
Zorg van IVN Apeldoorn een bijdrage
leveren aan Groen Grijs en Gelukkig
door het ontwerpen van een mobiele
groene themawand en het uitvoeren
van tenminste een 10-tal activiteiten
voor de bewoners van de huiskamers
rondom het Atrium, een gezamenlijke
gemeenschapsruimte.
De ontwikkeling van de groene thema-
wand, de inrichting van de buitenruim-
te en het begeleiden van de activiteiten
kan (natuurlijk) niet alleen door het
personeel van Casa Bonita worden
uitgevoerd. Omwonenden worden
betrokken en scholen worden bena-
derd om af en toe een activiteit (binnen
of buiten) met bewoners te gaan doen.
Ook IVN-leden en IVN-Vrienden zijn
van harte welkom mee te werken.
Informatie: www.ivn-apeldoorn.nl, of
bij Herman de Jongh 06 53949821
(Natuur in de Zorg) of Thea Gottmer
06 28042388 (Casa Bonita).

Antwoorden Quiz
Beelden:
1 Folly van Tirza Verrips in het  
   Beekpark
2 De Vechtertjes van Greet Grotten-  
    dieck aan de Averoordseweg in De 
   Vecht
3 Kunstwerk in drie delen van Eugene
   Terwindt aan de Domineestraat in
   Twello
4 Harpspeelster van Fons Bemelmans
   aan de Eperweg in Emst
5 Vrouw in park van Gerrit Bolhuis
   aan de Sweert de Landaspark in Epe
6 Folly van Michael van Gestel en
   Peter Sas aan het eind van de
   Koningslaan in het Achterpark van 
   Paleis Het Loo

Grijs, Groen en Gelukkig
Natuur in de Zorg en Casa Bonita
IVN wil met ondersteuning van de
Nationale Postcode Loterij tienduizend
ouderen een gelukkige oude dag be-
zorgen door hen de positieve effecten
van de natuur te laten ervaren. Dit
doet IVN door de omgeving rondom
zorginstellingen te vergroenen en een
natuurrijk activiteitenprogramma aan
te bieden.

28/5 – 5/6: Week van de Begraafplaats
Het thema dit jaar is Verborgen tuinen.
IVN Apeldoorn verzorgt op 1 en 2 juni
rondleidingen over de ecologisch be-
heerde begraafplaatsen Soerenseweg
en Beekbergen. Daarnaast zijn er al-
lerlei andere activiteiten gepland op
deze en andere begraafplaatsen. Info:
www.weekvandebegraafplaats.nl

Ontdek Wenum Wiesel in de zomer
Wenum Wiesel, het tweelingdorp in het
noorden van Apeldoorn wordt in deze
editie van Atlas van Apeldoorn op
verschillende manieren onder de aan-
dacht gebracht. Ook IVN-Apeldoorn
werkt mee aan dit project door wandel-
en fietsexcursies onder begeleiding
van een gids. Daarnaast is een nieuwe
IVN wandelroute Wieselsche Bos ge-
maakt en een nieuw Ommetje Ko-
ningsbeek en het Ommetje Wenumse
watermolen is vernieuwd.Te downloa-
den van www.ivn-apeldoorn.nl.

Koningsbeek, foto Joop Bothe

11/6: KNNV Excursie Fort Rhijnau-
wen (ook leden IVN Apeldoorn)
Fort Rhijnauwen, een machtig vesting-
werk in bijzonder goede staat, ligt ver-
scholen in een open groene ruimte
tussen Zeist, De Bilt, Utrecht en Bun-
nik. De bouwstijl van Fort Rhijnauwen
en de staat er van zijn uniek. Ook qua
omvang is dit fort het enige in zijn soort.
Fort Rhijnauwen omvat ruim 31 ha en
is daarmee het grootste fort van de
waterlinie. Behalve de vesting heeft
het fort ook een waardevol natuurge-  
 

bied. Door de jarenlange isolatie en
rust is het een wijkplaats geworden
voor vele - ook bedreigde - planten en
dieren.
’s Ochtends maken we een rondwan-
deling op het fort onder leiding van een
deskundige gids die veel over de his-
torie weet te vertellen. Daarna kunnen
we lunchen (kosten voor eigen reke-
ning) in of nabij het theehuis Rhijnau-
wen.
's Middags is er gelegenheid om het
nabij gelegen landgoed Amelisweerd
te bezoeken.
Vertrek: 8.30 uur, parkeerplaats bij de
Politie Team Zuid, Europaweg 79.
Informatie: www.knnv.nl/apeldoorn. 
Opgeven bij Ineke Klaver, tel 055-5412107
ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl
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   Op pad met IVN Apeldoorn
     zondag 12 juni      Slootjesdagen in Apeldoorn      aanvang 14 uur
     woensdag 22 juni      Avondfietstocht Het Wenumse

     en Wieselse veld
     aanvang 19 uur

     zondag 26 juni      Wandeling:  De drie gezichten van Tongeren     aanvang 14 uur
     woensdag 6 juli      Avondfietstocht Hoog Someren      aanvang 19 uur
     dinsdag 12 juli      Avondwandeling Park Zuidbroek

     verrassende natuur in de stad
     aanvang 19.30 uur

     donderdag 14 juli      Avond ommetje wijk Het Loo    
     voor buurtbewoners 

     aanvang 19.30 uur

     dinsdag 19 juli        Avondwandeling Kootwijkerveen
     op zoek naar water

     aanvang 19 uur

     woensdag 20 juli      Avondfietstocht Koning
     Stadhouder Willem III

     aanvang 19 uur

     donderdag 28 juli      Avondwandeling Kootwijkerveen
     Nieuw-Milligen op zoek naar water

     aanvang 19 uur

     dinsdag 9 augustus      Avondwandeling Groenouwe 
     Loenen

     aanvang 19 uur

     dinsdag 9 augustus      Avondwandeling Beeldbepalende
     bomen in het Mheenpark

     aanvang 19 uur

     dinsdag 23 augustus      Avondwandeling Groenouwe
     Loenen

     aanvang 19 uur

   Cursussen
     Groencursus
     Data cursusavonden: woensdag 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 november van 19.30 tot 22 uur. 
     Excursies: 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 november van 12 tot 12.30u.

     Bomencursus
     Data cursusavonden: 21 september, 5 en 19 oktober van 19.30 tot 22 uur.
     Excursies: zaterdag 24 september en 8 oktober van 9.30 tot 12 uur.

     Cursus Samenhang in de Natuur
     Data cursusavonden: 10, 24 en 31 oktober, 7, 21 en 28 november van 19.30 tot 22 uur
     Excursies: zaterdag 12 november en 3 december van 9.30 tot 12.30 uur.

   Actuele informatie: www.ivn-apeldoorn


