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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.
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wandelingen, cursussen en landschapsonderhoud voor
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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 winternummer 2016
is 21 oktober 2016: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer
Janneke Brouwer, Herman de Jongh, Marieke Sprey,
Gerrian Tacoma, Jan en Herma van der Velden.
 

Colofon Inhoud

Bloeiende hedera helix (klimop)
Foto: Radka Palenikova
Lic. T. Gevers

Natuurmoment

Op zoek naar runderen in het veld rondom Apeldoorn,
Voorst en Epe kom ik van alles tegen: naast koeien,
schapen, geiten en paarden, ezels (veel), walibi kangoe-
roes (met jongen), lama’s, damherten en zelfs een kameel.
Vanuit de verte word ik in eerste instantie misleid door deze
‘mimicry’. Niet verwonderlijk, toch?
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Thema

Renderklippen Epe - Heerde
Ten Gevers

Foto: Ten Gevers

Foto: Ten Gevers

Voor buitenstaanders moet een schaapherder, die over de
heide dwaalt met zijn kudde, wel een mens zijn die van
stilte en rust houdt. ‘Zeker’, zegt Lammert Niesing, schaap-
herder van de Schaapskudde Epe-Heerde, ‘maar je moet
vooral ook een mensen-mens zijn. Mensen die over de hei
lopen kijken naar je, komen op je af en willen met je praten.
De kudde heeft een publieke functie’. Als hij later de deuren
van de oude schaapskooi (met traditionele potstal en een
nieuw dak) opent, zie je het ook gebeuren. Mensen staan
stil, kijken, maken foto’s en spreken de schaapherder aan.
Langzaam trekt de kudde de heidevelden van de Render-
klippen in, hun thuisgebied.
 
De Renderklippen is een bekend natuurgebied tussen Epe
en Heerde. Het bestaat uit een met heide begroeide
stuwwal en kent veel hoogteverschillen. In de loop van de
eeuwen is er een langgerekt lint van stuifduinen ontstaan,
volop begroeid met struikheide en veldjes kraaiheide.
Grafheuvels tonen sporen van vroege bewoning. Ooit was
het strijdtoneel tussen boeren uit Epe en Heerde die elk
voor zich meenden recht te hebben op het begrazen van
dit gebied door hun schaapskuddes. De schapen leverden
mest voor de landbouw en daar had je een flink heidegebied
voor nodig. Toen de schaapskuddes verdwenen, werden
gedeelten van het terrein bebost, maar het grote heidege-
bied is gebleven.
In de loop der jaren hebben zich heidevennetjes gevormd 

op plaatsen waar een ondoordringbare onderlaag zit. Een
grote diversiteit aan planten en dieren is het gevolg. Naast
wollegras, veenpluis, zonnedauw en gentianen zijn er volop
libellen en lopen er herten, reeën en zwijnen rond.
Het bekendste, het pluizenmeertje, vernoemd naar het pluis
van veenpluis en wollegras, werd vroeger gebruikt om
schapen te wassen. En over water gesproken: aan de
zuidkant van het gebied tref je eind 17de eeuw gegraven
sprengen aan. Zij leverden vroeger de energie voor de
talloze papiermolens. De papierindustrie, nu geconcen-
treerd in enkele grotere bedrijven, is nog steeds aanwezig.
Vanaf 1930 werden de Renderklippen een landgoed en
later kwam het toch weer in bezit van de gemeente Epe.
Nu is het erg geliefd bij wandelende of fietsende toeristen
en bij de bewoners van de dorpen.
 
Heide is een cultuurlandschap: je moet het onderhouden,
anders is het al snel weg. Sinds 1956 laat Stichting
Schaapskudde Epe-Heerde op de Renderklippen met
subsidies van de gemeenten Epe en Heerde en de Provin-
cie Gelderland een kudde schapen grazen. Teun Niesing
was hier meer dan 30 jaar de schaapherder, nu is het (al
bijna 20 jaar) zijn zoon Lammert. Samen met de hond Missy,
zorgt hij elke dag voor een kudde van zo’n 130 Veluwse
Heideschapen, een ras dat bijna uitgestorven was. Bijna
het hele jaar rond wordt de heide begraasd. Alleen in de
lammerentijd in februari niet. De schapen eten het gras uit
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Cultuur en landschap

Foto: Ten Gevers

Elke zomer organiseert IVN Apeldoorn een excursie over
de Renderklippen (www.ivn-apeldoorn.nl). 
Je kunt in de zomer ook met schaapsherder Lammert op
pad. Een mooie belevenis.
www.schaapskudde-epe-heerde.nl).
Er loopt over het gebied een mooi Natuurpad, beheerd
door KNNV Epe/Heerde, dat je in alle seizoenen kunt
bewandelen. Met padborden wordt informatiegegeven
over de flora en fauna. De route is ongeveer 10 km.
(www.knnv.nl/epe-heerde/natuurpad).

de hei en grazen heidestruiken af. Het voorkomt overwoe-
kering van de heide door gras en zorgt dat de heidestruiken
steeds opnieuw uitlopen. Als in het voorjaar de lammeren
zijn geboren is de kudde een stuk groter. Maar de schaaps-
kooi kan maar zo’n 130 schapen herbergen. ‘En’, zegt
Lammert, ‘je moet een weide ook rust kunnen geven. Het
moet voedzaam blijven en begrazing op dit gebied staat
niet meer schapen toe.’
 
‘Schaapherder zijn’, vertelt Lammert verder, ‘is een mach-
tig mooi beroep. Vroeger was er geen opleiding voor, dus
je leerde het in de praktijk. Mijn vader was een groot
voorbeeld.
Het vak is in de loop der jaren wel anders geworden.
Vroeger was je hele dag schaapherder. Nu ben je veel tijd
bezig met administratie, regelgeving navolgen en dergelij-
ke. Daarnaast zijn er veel afspraken, moeten sociale media
bijgewerkt worden en zijn er veel vragen naar andersoorti-
ge dingen als een schaapscheerderfeest, trouwreportages
of een kerstviering. Mensen denken soms dingen te zien
die naar hun idee niet horen, maken een foto en zetten het
op Facebook en daar moet je toch wat mee en mensen
geruststellen. Ik zeg weleens: in de morgen ben ik er voor
de schapen, in de middag voor de mensen. Je moet als
schaapherder van alles wat hebben: je moet oog voor de
beesten hebben, de schapen en geiten, met mensen kun-
nen omgaan, kortom mensenmens zijn’.
Als de kudde aan het eind van de dag weer bij de schaaps-
kooi terugkomt, staan er weer verschillende mensen te
wachten. En dan zie je hoeveel plezier zo’n kudde mensen
biedt.

Voorsterklei  nieuwe kans
Corine Schimmel

Foto: Corine Schimmel, een strang

Voor het project Ruimte voor de Rivier is de Voorsterklei
helemaal op de schop gegaan. Inmiddels is het project
nagenoeg afgerond. Het gebied dat bestaat uit 240 ha
landbouwgrond is opnieuw ingericht waarbij veel rekening
is gehouden met de cultuurhistorische waarden. Om de
rivier de ruimte te geven is ten westen van de oude dijk een
nieuwe dijk aangelegd met een lengte van 3 km en een
gemiddelde hoogte van 2,5 meter, gelegen op de hogere
delen van de Voorsterklei. De nieuwe dijk vormt een
soort kom met de IJssel, die bij hoog water als overloop kan
dienen. Om het waterbergend vermogen te vergroten is
binnendijks extra grond afgegraven in de vorm van twee

strangen - nevengeulen van een rivier binnen een uiter-
waard - zuidelijk en brede moerasachtige strangen noorde-
lijk. Verder is er een nieuw gemaal gebouwd bij de ruïne
Nijenbeek om overtollig water snel af te kunnen voeren en
na een overstroming het gebied snel weer geschikt te
maken voor de landbouw. Op de nieuwe dijk die glooiend
door het landschap loopt, is een fietspad aangelegd. De
oude winterdijk is aan het begin en aan het eind van het
projectgebied zodanig verlaagd dat het water bij hoog water
eerst vanuit de noordkant het gebied inloopt. Verder is een
eeuwenoude boerderij verplaatst en is er ook een nieuwe
toegangsweg aangelegd voor de bewoners van het gebied. 
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Een nieuwe wandelroute met informatieborden is -
samen met bewoners - in de maak.
IVN Apeldoorn houdt zondag 18 september 2016 een
fietstocht Ruimte voor de rivier in Voorst (30 km).Vertrek
om 10 uur bij Bakker Bril, Rijksstraatweg 24, Voorst. Zie
www.ivn-apeldoorn.nl voor de meest actuele informatie.

Natuur
Om het water niet te hinderen zijn vooral veel haaks op de
stroomrichting van het water staande struiken en bomen
verwijderd. Het gebied heeft weer een open karakter ge-
kregen. In de luwte van het stroomgebied en met de
stroomrichting mee zijn nieuwe bomen en struiken aange-
plant. Op landgoed Beekzicht is twee hectare bos aange-
plant. Aan de zuidkant zijn strangen gegraven, waardoor
een hooigraslandschap is ontstaan, dat aantrekkelijk is voor
water- en weidevogels. De bruine kiekendief, waterral,
bontbek en de kleine plevier zijn inmiddels waargenomen.
Naast de twee bestaande poelen waar de beschermde
poelkikker voorkomt, zijn er nog twee solitaire poelen ge-
graven. In de strangen en poelen leven een groot aantal
vissen, amfibieën en waterplanten; zoals kamsalamander
en bittervoorn.
 
De Dassenburcht
In de oude dijk zat een dassenburcht. Deze is verplaatst
naar het nieuw aangelegde bos in de buurt van het gemaal
in het noorden van het gebied. Hiervoor is een uitgebreid
huizenstelsel aangelegd, dat ook in verbinding staat met
de oude burcht. De das is helaas niet meeverhuisd. Op dit
moment is niet bekend waar de das is gebleven. Hij kan
nog in het gebied zelf zitten of zich hebben aangesloten bij
een kolonie buiten het gebied.
 
Planten
In het gebied komen de beschermde gulden sleutelbloem,
veldsalie en glanshaverhooiland voor. De gulden sleutel-
bloemen op landgoed Beekzicht zijn in 2013 door school-
kinderen onder begeleiding van een ecoloog verplaatst
over een afstand van 200 meter. De gulden sleutelbloemen
zijn op hun nieuwe plaats goed aangeslagen.

Bij het gemaal stond veldsalie. Deze is met eigen slootwa-
ter door de aannemer verplaatst naar het hogere gedeelte
op het midden van de bestaande dijk.
Glanshaverhooiland, een mengsel van grassen en kruiden
ontstaan door jarenlang extensief beheer, is op de niet
verlaagde delen van de oude winterdijk teruggezet. De
nieuwe in- en uitlaten zijn met een mengsel van glansha-
verhooiland opnieuw ingezaaid. Door extensief grasland-
beheer op de dijken hoopt het Waterschap dat er bloemrij-
ke dijken ontstaan, waar veel bijen en andere insecten op
af komen.
 
Vogels
Er is veel aandacht geweest voor de huismus. Door de
veranderingen op de Voorsterklei zouden circa 30 broed-
plaatsen verdwijnen. Hiervoor in de plaats moesten mini-
maal 90 huismuskasten en nissen worden geplaatst. De
Vogelwerkgroep Zutphen heeft hier een belangrijke rol in
gespeeld.
Bij het informatiecentrum de Heetkool en bij de familie
Wijers heeft de Vogelwerkgroep ook zwaluwtillen voor de
huiszwaluwen geplaatst. In de buurt van de til bij de Heet-
kool zitten op dit moment 25 nesten.
Samen met de Vogelwerkgroep Zutphen zijn negen
steenuilkasten geplaatst en drie kerkuilkasten op en rond
bestaande en nieuwe erven. Muizenruiters, piramides van
gestapeld hout met hiertussen organisch materiaal, met
regelmatige graanvoorziening zorgen ervoor dat er vol-
doende eten voor de muizen, dus voor de uilen en roofvo-
gels is. Er zijn slechts een paar uilenkasten bezet door uilen
en het aantal broedsels viel dit jaar helaas tegen. De ver-
wachting is, dat de komende jaren nog een aantal kasten
in gebruik worden genomen of dienen als roestplaats voor
mannetjes steenuilen.

Zwaluwtil Heetkool
Foto: Corine Schimmel

Een prachtig broedsel wordt verhuisd in de Voorsterklei
Foto: Goen Jansen
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Jeugd en natuur

Kinderen en duurzaamheid
Marieke Sprey

Opening Beek in het Orderveen en Rode Beek

Kinderen van nu groeien op in een wereld waarin veel
aandacht is voor klimaatverandering, gebruik van grond-
stoffen en energie. Allerlei instanties bieden lesprogram-
ma’s aan die op scholen gebruikt kunnen worden. Duur-
zaamheid is een breed begrip maar concrete dingen in het
dagelijks leven als korter douchen, niet onnodig licht aan-
laten, gebruik van insecticiden, duurzaam produceren van
voedsel, weggooien van voedsel, gebruik van de auto
spreken kinderen wel degelijk aan.
IVN Scharrelkids- en Schoolgidsactiviteiten zijn erop gericht
kinderen in de basisschoolleeftijd vanuit beleving, kennis,
inzicht en respect bij te brengen voor natuur en milieu: de
kiem voor het latere besef van verantwoordelijkheid voor
hun leefomgeving.

Tijdens de activiteiten komen bijvoorbeeld gebruik van
water en waterkwaliteit, wat doet de natuur met haar afval,
energieverbruik, waarom biologisch voedsel, regelmatig
zijdelings aan bod. In de toekomst hopelijk nog gerichter en
nog meer ondersteunend bij lessen in de klas.
 
Vrijdag 7 oktober, 15.00 tot 20.00 uur neemt IVN Apeldoorn
deel aan de Dag van de Duurzaamheid in de voormalige
fabrieken van Zwitsal, Vlijtseweg, Apeldoorn. Het speelse
en educatieve middagprogramma is vooral gericht op kin-
deren in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouders. In de
avond zijn er activiteiten voor de wat oudere jeugd en vol-
wassenen. 

Slootjesdagen 2016

Foto: Corry van Eijken

Het begon dit jaar allemaal op zondag 12 juni bij de vijver
van het Woldhuis. Kinderen van 4 tot 12 jaar ontdekten
samen met hun (groot)ouders hoe bijzonder het leven is in
schijnbaar doodgewoon vijverwater. Onder begeleiding van
IVN-schoolgidsen werden ze gestimuleerd om een plekje
langs het water te zoeken en met een schepnetje aan de
slag te gaan. Ruim 50 kinderen en ouders maakten daar
gebruik van. En ondanks de regen halverwege de middag
was de sfeer goed en was iedereen enorm enthousiast. Er
werden allerlei soorten diertjes opgevist waaronder libel-
lenlarven, waterschorpioenen, stekelbaarsjes, watervlooi-
en en enorme geelgerande watertorren.
Alle deelnemers werden aan het eind bevorderd tot Sloot-
jesexpert en kregen de speciale button. De zoekkaart wa-
terdiertjes van de Scharrelkids mochten de kinderen hou-
den. Deze eerste weekendactiviteit van de werkgroep
Scharrelkids/schoolgidsen voor kinderen en hun ouders
was een geweldig succes! Zoals een ouder opmerkte: ‘Zo-
veel leuker dan een pretpark…!’
 
Toen volgden de scholen. Maar liefst 14 schoolgroepen
hadden zich opgegeven voor de Slootjesdagen als excursie
onder schooltijd. Een week bleek niet genoeg voor alle in-
schrijvingen dus werden het twee weken. Er was keuze
uit drie locaties: Mheenpark, Matenpark en Zuidbroek. En
ook bij deze wateractiviteiten waren kinderen, leerkrach-

ten en begeleiders weer erg enthousiast. Kinderen gingen
in tweetallen aan de slag met schepnet, bakken, zoekkaar-
ten en loepjes. Er werd een grote diversiteit aan waterdier-
tjes gevangen. De afsluiting was gezamenlijk met het be-
kijken van alle soorten gevangen diertjes en vervolgens
ging alles weer met zorg terug het water in.
Aan deze Apeldoornse Slootjesdagen namen ruim 400
kinderen deel. 

Foto: Rob Voss

Na de toespraken van wethouder Mark Sandmann en Frans ter Maten van de
Heemraad was het woensdag 6 juli 2016 aan de kinderen om de opening van
de in ere herstelde beken te verrichten. Badeendjes in allerlei kleuren werden
te water gelaten en dobberden met de stroom mee. Met allerlei hindernissen
onderweg was het was best spannend of ze de eindstreep haalden. En lukte
dat, dan werden ze opgevist en kon het feest opnieuw beginnen. Daarna was
het tijd voor wateronderzoek: lekker met blote voeten de beek in en kijken of je
iets kunt vangen in je schepnet! De zoetwatervlokreeftjes waren goed vertegen-
woordigd.
Een stralende middag waarop maar weer eens duidelijk werd dat naast water-
afvoer en het in ere herstellen van sprengen en beken, kinderen enorm genieten
van spelen in zand en water!
IVN Apeldoorn verzorgde het educatieve deel en materialen.
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Projecten

IVN borden Natuurpad Berg en Bos
Herma en Jan van der Velden

Mogelijk heb je het Natuurpad in Berg en Bos al eens ge-
lopen? Zo niet, dan is het de hoogste tijd om dit eens te
gaan doen. De route begint op het Acaciapleintje en is zeer
veelzijdig met gevarieerde bospercelen. In elk seizoen valt
er weer iets nieuws te beleven.
Sinds 2010 hebben wij het onderhoud van Ernst de Vries
overgenomen, je weet wel de uitvinder van het ‘Ernstje’:
een stuk noppenfolie welke je meeneemt op een wandeling
als je ergens wilt gaan lunchen of koffiedrinken en kunt
zitten zonder natte kont. Dat onderhoud bestaat uit het
schoonhouden van de borden en het wisselen bij sommige
borden van voor naar achterzijde, want een zijde was dan
voor de winter en de andere zijde voor de zomer. Dit laatste
hebben wij al een tijdje achterwege gelaten.
Nu waren de borden wat lay-out en tekstbeleving betreft
aardig uit de tijd. Ook het materiaal van de staanders was
dermate slecht dat er vernieuwd moest worden. Dat bleek
een heel proces en zeker niet eenvoudig.
Moesten de borden wel op dezelfde plaats blijven staan?
Want soms werd er naar bomen verwezen die er al niet
meer stonden of naar heide die in de tijd was verdwenen.
De teksten zagen we graag korter en bondiger. Een QR--
code mocht niet ontbreken en de borden moesten er ook
wat betreft ontwerp meer eigentijds uitzien.
Kortom er zijn nu twee jaren voorbij en het einde lijkt nabij.
De teksten zijn klaar en aan de foto’s wordt de laatste hand
gelegd. Nieuwe palen worden gemaakt en de ontwerper
van de borden kan aan de slag. Ook de financiering is rond.
We hopen dat de nieuwe borden er dit jaar nog komen te
staan. Daar gaan we voor.
Geweldig is de samenwerking tussen onze IVN’ers en
anderen, erg boeiend en soms spannend, want je wilt wel
dat het vlot gebeurt, maar vrijwilligers hebben soms meer
om handen.
Zonder hulp van Monic Breed en Yvonne Zwikker voor de
teksten, Hans Hogenbirk voor de financiën en de mensen -
van Berg en Bos voor de palen en de plaatsing had het nog
veel langer geduurd.

Foto: Monic Breed

Foto: Yvonne Zwikker

Zodra het helemaal rond is zul je er zeker meer over horen.
Lees de digitale nieuwsbrief of www.ivn-apeldoorn.nl.

Van de redactie

Theehuis Berg en Bos blijft
De discussie over het al dan niet behouden en herstellen
van het Theehuis in Berg en Bos is in de gemeente Apel-
doorn lang een dilemma geweest. Veel Apeldoorners wil-
den dit karakteristieke pand met de rieten kap niet verliezen.
Het is vlakbij de hoofdingang te vinden en heeft een fraai
uitzicht over de vijver. Jaren geleden verdween al de
Acaciahal uit het park. Belemmerend werkt vooral het feit
dat er nog geen nieuwe bestemming voor het Theehuis is
gevonden. Eind juni gaf de gemeenteraad groen licht om
het nostalgische bouwwerk op te knappen. Met twintig
stemmen voor en zeventien tegen was het een nipte
overwinning. De gemeente trekt een half miljoen voor deze
klus uit.

Foto: Monic Breed
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Groen in de buurt

Snippergroen in Apeldoorn
Yvonne Zwikker

Foto: Yvonne Zwikker

Het nieuwe beleidsvoorstel voor uitgif-
te van snippergroen, stukjes openbaar
groen, is op 16 juni van dit jaar nog niet
vast gesteld door de gemeenteraad.
Gezien de vragen en kritische opmer-
kingen van inwoners, een dorps- en
wijkraad, natuur- en milieuorganisaties
en het architectuur centrum komt er
een nieuw beleidsvoorstel. Er waren
onder andere vragen over het huren
van een stukje groen in het nieuwe
beleid en de verhoging van de tarieven.
Ook werden er zorgen geuit over het
behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Na
de zomervakantie volgt een aangepast
voorstel waar de gemeenteraad zich
opnieuw over zal buigen.
Marion Vincken, planoloog van de
gemeente Apeldoorn, geeft in een
gesprek aan wat de redenen zijn om
het beleid van uitgifte van openbaar
groen te herijken. Het beter doorvoe-
ren van gelijk gerechtigheid is daar

Foto: Yvonne Zwikker

één van. Toen ooit het fietspad van Apeldoorn naar Vaassen werd aangelegd over het traject van de voormalige
spoorlijn bleek hoeveel grondgebied er zonder afspraken in gebruik was genomen. Oneigenlijk grondgebruik geldt voor
meer plekken in de gemeente.
De gemeente wil de burger tegemoet komen door de uitgifte mogelijkheid te verruimen. Daarbij vindt de gemeente het
belangrijk om waardevol groen in eigen beheer te houden. Groen dat onderdeel uit maakt van de stedelijke groenstruc-
tuur – de Groene Mal – zal daarvoor niet in aanmerking komen. Wanneer er openbaar groen van minder belang is,
betekent uitgifte voor de gemeente minder onderhoud. Dit vraagt toch nog om duidelijker afspraken.
Als derde punt bleek dat de tarieven die de gemeente voor verkoop en huur berekende ver onder het landelijke gemid-
delde lagen. De opdracht om als gemeente marktconform te werken is leidraad. Zoals de prijzen nu voorgesteld zijn,
liggen die net iets boven het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Bovendien gaan de tarieven geleidelijk omhoog.
Het streven is stoppen met verhuren. Wie nu huurt en geen andere oplossing heeft mag dit blijven doen, wel tegen een
ander tarief.
Als IVN zien we graag restricties verbonden aan het gebruik van aangekocht snippergroen. Vanuit ecologisch belang
hechten natuur- en milieuorganisaties aan minder stenen oppervlakte en minder hekken die van een tuin een egelon-

vriendelijke vesting maken. Deze zorg
wordt gedeeld. Het is goed om te be-
seffen hoe belangrijk ook kleine snip-
pers groen zijn. Voor de bijen en ande-
re insecten en de vogels en voor de
waterhuishouding.
In Utrecht ontdekte ik een bordje op
een boom. Hier is aan een inwoner van
de stad het recht van zelfbeheer toe-
gekend, zelfs zichtbaar op schrift aan
de boom aangebracht. Het gaat om
een groenstrook van twee bij een
meter. Een aardig initiatief, maar wie
bepaalt hoe wild de inrichting mag
worden? Dit perceel wekte de indruk
dat de zelfbeheerder al een tijdje op
vakantie was. Zoeken naar de goede
groene weg ten opzichte van snipper-
groen vraagt ook om creativiteit en
durf.
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Uitgelicht

Foto: Monic Breed

Soms komt er bij de politie een melding van hennepteelt
binnen, een waarneming van bijvoorbeeld wandelaars. In
de praktijk kan het dan gaan om vezelhennep dat boeren
legaal verbouwen. Vezelhennep draagt bij aan de gezond-
heid van koeien. Matthijs van Ommen, adviseur rundvee-
houderij regio Hardenberg raadt zelfs veehouders aan het
te gaan verbouwen. Nu nog passen maar tussen de 2% en
5% van de boeren dit toe. Vijf jaar geleden is in het oosten
van Nederland ervaring opgedaan met het telen van deze
plant. Het is een goed tussengewas omdat het in augustus
al geoogst kan worden. In korte tijd groeit er veel massa.
Na de oogst is er prima tijd om gras in te zaaien voor de
winter. Een ervaren boer geeft aan dat de koeien er gezon-
der van worden maar niet vrolijk. Hij geeft ze dagelijks 1
kilo hennep als bijvoer. Het is goed voor het herkauwen, de
vezel zorgt voor optimale penswerking. Boeren die vezel-
hennep telen zetten vaak uit voorzorg een informatiepaneel
bij het perceel als het vanaf de weg zichtbaar is om meldin-
gen bij de politie te voorkomen.
Industriële hennep bevat maar 0,3 % THC (tetra hydro
canabinol). De plant die voor de coffeeshops gekweekt
wordt – een doorgekweekte vorm - bevat 5 tot 20% THC. -
Beide plantensoorten zijn dezelfde soort en doen het goed
op de Nederlandse bodem en in het Nederlandse klimaat. 

Hennep

De industriële hennep wordt vooral gebruikt voor het maken
van kleding, touw, papier en sinds enkele jaren als diervoer.
De Nederlandse hennepplant bereikt een hoogte van 1 tot
2 meter, de Chinese variant kan 6 meter hoog worden. De
plant is tweehuizig. De mannelijke plant bevat weinig THC,
de vrouwelijke plant meer.

In 't vizier

Herfstexcursie Defensieterrein ’t Harde
Ten Gevers

Foto: Joop Bothe

Ze vormen een aparte categorie: die
defensieterreinen. Qua natuur wel te
verstaan. Delen ervan worden inten-
sief gebruikt, er wordt geschoten, met
voertuigen gereden en een hoop la-
waai gemaakt. Maar toch gaat de na-
tuur er zijn eigen gang. Edelherten en
zwijnen lijken zich weinig aan te trek-
ken van het lawaai. En een flink aantal
bedreigde planten- en diersoorten
blijkt zich er goed thuis te voelen. De
ontoegankelijkheid en relatieve rust
doet de natuur blijkbaar goed. En in
toenemende mate ook de inspannin-
gen van de terreinbeheerders om de
biodiversiteit en natuurontwikkeling te
stimuleren. 
Gelukkig kun je deze terreinen af en
toe bezoeken, zij het onder voorwaar-
den en begeleiding. In oktober verzorgt
IVN Apeldoorn een excursie naar het
Artillerie Schietterrein (ASK), even ten
noorden van Epe bij ’t Harde. Het is
een terrein vol natuurontwikkeling en wildleven. Een plek waar weinig mensen (mogen) komen, met een populatie jene-
verbesbomen die de tweede in grootte is in Europa, met pioniersvegetatie die met zorg verder ontwikkeld wordt en waar
groepen edelherten vrijelijk rondlopen.
Je kunt het meemaken op deze bijzondere herfstexcursie op 15 of 22 oktober 2016. Na een presentatie over geschie-
denis, terreinbeheer en bijzondere natuur- en landschapswaarden, gaan we het terrein in onder begeleiding van een
deskundige gids van Defensie. Het maximale aantal deelnemers aan deze excursie is 25, dus alleen deelname voor
leden na aanmelding. Zie www.ivn-apeldoorn.nl voor meer informatie en aanmelding.
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Duurzaamheid

Het verzuurde gezicht van het Hoogveen
Herman de Jongh met medewerking van Thea Gottmer

Deze zomer heeft IVN Apeldoorn prachtige wandelingen
gehouden waaronder een tweetal wandelingen waarin veen
een hoofdrol speelde. De wandeling De drie gezichten van
Tongeren, waar onder andere het Tongerense en Wisselse
veen bewonderd werden en een tweetal zomeravondwan-
delingen naar het Kootwijkerveen.
Beide gebieden zijn hoogveengebieden. Hoogveen ken-
merkt zich door zeer voedselarme, natte en zure omstan-
digheden. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat alleen
zeer gespecialiseerde flora en fauna hier kunnen gedijen.
Daarom vinden we in hoogveengebieden dan ook vaak
planten en dieren die we nergens anders aantreffen waar-
onder een aantal kwetsbare en bedreigde soorten.
Er is niet veel hoogveen meer in Nederland. In vroegere
dagen is veel verloren gegaan door de turfwinning. Dat
gebeurt gelukkig al lang niet meer maar het overgebleven
hoogveen heeft te maken met nieuwe bedreigingen. In ons
drukke geïndustrialiseerde landje komen de bedreigingen
voornamelijk van de landbouw, de industrie en het verkeer.
Naast problemen als versnippering, vermesting en verdro-
ging is verzuring een probleem. De industrie en het verkeer
stoten gassen uit die veel zwavel- en stikstofverbindingen
bevatten. Eenmaal opgelost zorgen deze stoffen voor
verzuring van het oppervlaktewater. Nu heeft het water
onder, in en rond hoogveen vaak al een hogere zuurgraad
maar het verder verlagen van de pH (dus het zuurder maken
van het water) kan bepaalde soorten de das omdoen. Het
is een kwetsbaar evenwicht waar we zuinig op moeten zijn
als we het hoogveen willen behouden.

Gelukkig is er op dit front een keer goed nieuws te melden.
Daar waar in de loop van de 20ste eeuw de verzuring snel
toenam door de opkomst van de industrie en de enorme
toename van het (zware) verkeer, lijken de concentraties
van stoffen die voor verzuring zorgen (zoals stikstofoxiden,
zwaveldioxide en ammoniak) nu weer gestaag te dalen. De
landelijk gemiddelde depositie van verzurende stoffen is
sinds 1990 bijna gehalveerd (zie bron). Daarnaast worden
door beheermaatregelen ook andere bedreigingen het
hoofd geboden. Zo wordt rond sommige hoogveengebie-
den het grondwaterpeil plaatselijk verhoogd en wordt ge-
tracht nieuw hoogveen tot ontwikkeling te laten komen
zodat versnippering tegengegaan wordt. Voorlopig kunnen
we dus nog even van deze bijzondere stukjes natuur
genieten!
 
Bron: Compendium voor de Leefomgeving. Verzurende
depositie, 1990-2014. Opgevraagd 21-07-2016
www.clo.nl/indicatoren/nl0184-verzurende-depositie?i=11-17

Zelf op onderzoek uit? In sommige drogisterijen en
apotheken, verkopen ze pH-strips. Met een pH-strip kun
je meten hoe zuur (of base) het water is. Een pH < 7 is
zuur en pH > 7 is basisch, dus hoe lager de pH is des te
zuurder is het water. Vergelijk bijvoorbeeld eens de
zuurtegraad van kraanwater, een ven, beekwater en van
slootwater tussen de weilanden. Zie je verschillen in pH?
Is dit te verwachten en waar komt het door?

Wollepluis/Veenpluis Tongerense hei
Foto: Hans Hogenbirk
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Natuur in de Zorg

Achter de schermen op Casa Bonita bij Grijs, Groen en Gelukkig (GGG)
Herman de Jongh met medewerking van Thea Gottmer

IVN wil met ondersteuning van de Nationale Postcode
Loterij tienduizend ouderen een gelukkige(re) oude dag
bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te
laten ervaren. Dit doet IVN door zorginstellingen te helpen
met ‘vergroenen’ en activiteiten aan te bieden. Samen met
betrokken zorgverleners, vrijwilligers en omwonenden wil
IVN ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging
en de buitenlucht.

Foto: Herman de Jongh

Casa Bonita
Vanaf februari is er, in het kader van GGG, samenwerking
van IVN met het zorgcentrum Casa Bonita. Met de verschil-
lende disciplines in de zorg is overleg geweest. Werkgroep
Natuur in de Zorg van IVN Apeldoorn is betrokken bij het
ontwerpen van een groene themawand en de uitvoering
van enkele activiteiten.
 
Groene themawand
De groene themawand wordt een frisse, vrolijke, kleur- en
geurrijke mobiele kastenwand vol met materialen die be-
hulpzaam zijn om de natuur te ontdekken, de zintuigen te
prikkelen, beelden- en wellicht geluiden te tonen. De wand
bestaat uit twee delen waarvan een met een beeldscherm.
Deze kan voor activiteiten ook naar andere afdelingen van
Casa Bonita gereden worden.
Ook derden (inclusief bezoek/familie) kunnen straks van de
materialen zoals natuurbingo, puzzels, dennenappels,
zaden, natuurplaten en –filmpjes, gebruik maken. Oude
voorwerpen, gereedschap of fraaie veren maken het verder
tot een aantrekkelijk geheel. 

Groen doet goed
Groen bij ouderen doet goed. Herinneringen gaan vaak
terug naar waar men opgroeide, menigeen heeft vroeger
een (moes-)tuin of (huis-)dieren gehad.
IVN-ers kunnen vanuit hun passie iets betekenen. Wij, als
geen ander, zijn in staat de groene beleving te stimuleren
en belevenissen in woord en beeld te delen, gebruik ma-
kend van natuurlijke materialen, een film- of diavoorstelling,
een gesprekje…
Afgelopen mei zijn ouderen van Casa Bonita en leerlingen 

van basisschool de Sterrenschool samen op stap geweest,
onder begeleiding van de schoolgidsen van IVN Apeldoorn.
 
Voor en / of achter de schermen
Ieder kan een bijdrage leveren, individueel, in groepsver-
band maar ook door hand- en spandiensten te verlenen of
materialen beschikbaar te stellen. Daarnaast worden om-
wonenden en scholen benaderd om af en toe een activiteit
(binnen of buiten) met bewoners te gaan doen. Een bos-
wachter, een vogelaar, een imker of iemand met reptielen
kan wellicht een keer een presentatie verzorgen.
Wie interesse, ideeën/tips of materialen heeft, vragen we
contact op te nemen. Ook al heb je het idee dat je je voor
deze doelgroep niet meteen geroepen voelt. 

Meer informatie: Thea Gottmer 06 28042388 (Casa
Bonita) of Herman de Jongh 06 53949821 (GGG/Natuur
in de Zorg).
Dit artikel is een samenvatting van een uitgebreider ar-
tikel dat op www.ivn-apeldoorn.nl onder Werkgroep
Natuur in de Zorg te lezen is.

Foto: Herman de Jongh
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Ingezonden

Nationale molendagen in Wenum-Wiesel
Willem Kuijpers

De Nationale Molendagen in Wenum
Wiesel werden 14 en 15 mei gehouden
in combinatie met de viering van de
11de editie van de Atlas van Apeldoorn
en de Oranjefeesten.
Molenaar Gerrit Goedhart van de
Saatmolen van de Wenum wijst op de
prachtig gebogen kerven in de molen-
steen. Hij vertelt dat het belangrijk is
dat de kerven van de molenstenen
regelmatig worden bijgewerkt om de
kwaliteit van het te malen graan te
kunnen garanderen. Dit bijwerken
noemt men het billen van de molen-
steen en daar wordt een bilhamer bij
gebruikt. Een zeer nauwkeurig werk en
geweldig om de vakman aan het werk
te zien! Buiten bij een stapel oude
molenstenen wijst de molenaar naar
de verschillen tussen de oude stenen
van vulkanische oorsprong en de
kunststenen die na 1900 in gebruik
waren. Foto: WIllem Kuijpers

De zoon van de molenaar Gerrit Vorderman laat de grondzeiler (de Molen van Vorderman) zien. Vader - de heer Vor-
derman (96) is de oudste molenaar van Nederland - en zoon leggen op de steenzolder de werking van de kraan en de
graanmolen uit en ook hier gaat de oude molenaar aan het billen van de molensteen.
Een unieke dag met twee molenaars die het vak beheersen en hun verhaal met passie vertellen.
Voor meer activiteiten (expositie in CODA bibliotheek) en fietsroutes in het kader van de Atlas, zie het programmaboek-
je: www.coda-apeldoorn.nl.

Een vogelaar doet moordonderzoek
Tjitske Wijngaard

     Uitgever: Dundurn Press

Al jaren recenseer ik Engelstalige literatuur voor de gezamenlijke bibliotheken
en het laatste boek, A Siege of Bitterns (Een vlucht roerdompen) van vogelaar/
auteur Steve Burrows deed me meteen denken aan IVN. Het gaat namelijk
minstens zo veel over vogels en vogelen als over een politieteam dat op zoek
gaat naar een moordenaar. Hoofdinspecteur Jejeune, zelf een toegewijd voge-
laar, heeft zich laten overplaatsen naar Norfolk, een waterrijk en laaggelegen
graafschap. Wat zo leuk is aan dit boek is dat vogels en vogelen er op allerlei
manieren in geïntegreerd zijn.  Zo maakt Jejeune meteen indruk op zijn nieuwe
team doordat hij door heeft dat de man die het lijk heeft gevonden een andere
reden moet hebben gehad voor zijn aanwezigheid ter plekke dan hij aangeeft.
Hij zocht zogenaamd naar roerdompen, maar er is geen rietbed te bekennen in
de wijde omgeving.
 
De bedreigingen van de Norfolkse natuur,  zoals het zoute zeewater en indu-
striële lozingen, krijgen veel aandacht.  Dat geldt ook voor de maatregelen die
men heeft genomen om de bedreigingen in te perken en de manieren waarop
mensen die proberen te ontduiken. Kortom, na het sluiten van dit boek ben je
als lezer een stuk wijzer geworden over de natuur in Norfolk en de verschillen-
de belangen die er spelen bij het beschermen van die natuur.
 
Maar het blijft een verhaal over een moord natuurlijk, dus wie heeft de moord
gepleegd? Uiteraard onthul ik dat niet, maar wat ik wel kan zeggen is dat vogels
een belangrijke rol spelen bij de ontmaskering van de moordenaar.
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Venel of Landschapsonderhoud

Actief in het landschap voor (bijna) álle leeftijden 
Gerrian Tacoma

Foto: Gerrian Tacoma

Foto: Hessel Tacoma

Foto: IVN Venel

Foto: IVN Venel

In de herfst staat in de natuur alles in het teken van voor-
bereiding op de winter. Bomen verliezen hun blad en aller-
lei dieren kruipen diep weg of vertrekken naar betere oor-
den. Mensen hebben in deze tijd minder de neiging om de
natuur in te trekken. Er lijkt weinig te beleven; binnen is het
beter toeven.
Toch is er ook in het herfst/winterseizoen genoeg reden om
naar buiten te gaan. Venellers ontwaken in september uit
hun zomerslaap. In de zomer ligt ons werk in het landschap
stil omdat de activiteiten broedende vogels en andere
dieren zouden kunnen verstoren. Het Venel-seizoen duurt
van begin september tot ongeveer half maart. We houden
ons onder andere bezig met opslag verwijderen in heide-
gebieden, wilgen knotten, houtwallen onderhouden en
sprengen schonen.
 
Hoewel we af en toe te maken hebben met minder aange-
name weersomstandigheden, wordt er zelden een
werkochtend afgelast. Na een ochtend wilgen knotten in de
regen geniet je ’s middags des te meer van je warme huis.
Uiteraard bekijken we wel vooraf of we geen onnodige risi-
co’s lopen, zoals die keer dat Staatsbosbeheer ons na een
zware storm het bos niet in wilde hebben vanwege de kans
op vallende takken. Dan houdt het natuurlijk even op, maar
voor de rest laten we ons door weinig tegenhouden. We
hebben zelfs een keer bij min 17°C gewerkt, gelukkig wel
op een locatie waar koffie geschonken werd in een tuinhuis.
 
Werken in het landschap is leuk en zinvol. Wij pakken
klussen aan die anders zouden blijven liggen. Voor Staats-
bosbeheer werken we vaak op plekken waar machines
moeilijk bij kunnen komen. Mensen met handgereedschap
gaan heel wat subtieler te werk dan een grote machine, dus
verstoren wij de natuur minder. Veel boeren hadden vroeger
knotwilgen om aan gebruikshout te komen. Knotwilgen
hebben hun functie als houtleverancier grotendeels verlo-
ren en zijn daardoor voor de boeren minder interessant
geworden. Maar ze hebben wel andere functies, zoals
verfraaiing van het landschap, nestplek voor bijvoorbeeld
steenuiltjes en versteviging van slootkanten. Dus onder-
houden wij ze.
 
Onze werkochtenden zijn altijd gezellig. Wie dit ook wil
ervaren, is van harte welkom om met ons mee te werken.
Landschapsonderhoud is eigenlijk een activiteit voor alle
leeftijden. Een geweldige conditie en gespierde bovenar-
men zijn beslist geen voorwaarden voor deelname. Ook
kinderen (wel onder toezicht van een volwassene) en
mensen met een minder goede conditie zijn welkom. Nie-
mand kijkt er van op als iemand tussendoor even gaat zitten
of met de zaag in de hand een babbeltje maakt. Iedereen
werkt naar eigen vermogen en dan blijkt er aan het eind
van de ochtend altijd weer een heleboel werk verzet te zijn.
 
Meedoen? Voor informatie over data en locaties:
www.ivn-apeldoorn.nl.
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Quiz

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Boomvruchten
Van welke bomen zijn dit de vruchten? Antwoorden zie pagina 15

Japanse duizendknoop in grijze container
Mocht je de strijd tegen de invasieve exoot de Japanse
duizendknoop, in je tuin zijn aangegaan: gooi takken en
wortels niet in de groencontainer. Via dit gecomposteerde
afval komt deze plant weer terug in je tuin. Ernst-Jan Mul-
derij, vakspecialist groen van de dienst beheer en onder-
houd van de gemeente Apeldoorn benadrukt het afval van
deze plant vooral in de grijze container te deponeren.
De Japanse duizendknoop (fallopia japonica of polygonum
cuspidatum) willen experts het liefst nog vandaag met
wortel en tak uitroeien maar dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Deze invasieve exoot heeft zich buiten zijn gebrui-
kelijke verspreidingsgebied gevestigd en doet daar veel
meer kwaad dan goed. De Japanse duizendknoop, die tot
vier meter diep wortelt, is op zeker honderd locaties binnen
de bebouwde kom van Apeldoorn waargenomen. De plant
verspreidt zich zowel door de lucht als door de grond.
Gemeentes in Nederland hebben onderling overleg over de
aanpak. De hoofdstengel in juli of augustus injecteren met
glyfosaat heeft het beste resultaat, maar gif discutabel. In

Uitgelicht

Foto: R.H. Shaw

die tijd heeft de plant een neerwaartse sapstroom en komt
het gif in de wortel. Maar dan nog duurt het twee tot drie
jaar voordat hij echt het loodje legt.
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Nieuwe website                      
De website van IVN is vernieuwd. Net
als 170 afdelingen maakt IVN-Apel-
doorn deel uit van de IVN website. 

Corry van Eijken, Hans Hogenbirk,
Hilly Schäffer, Hessel Tacoma en Jan
van Vulpen hebben de inhoud van de
oude website naar de nieuwe overge-
bracht. En sinds 23 juli is ook www.ivn-
apeldoorn.nl in de lucht. Een mooi
resultaat!

Natuurgids worden?
Vind je het leuk om als natuurgids
publieksactiviteiten te begeleiden?
Dan is de ngo iets voor jou. De natuur-
gidsenopleiding bestaat uit een aantal
modules. Kennis van natuur en duur-
zaamheid doe je op via de verschillen-
de publiekscursussen: zie de najaars-
cursussen in de agenda. 

Vaardigheden doe je op in de natuur-
gidsencursus die (onder voorbehoud)
van maart 2017 t/m december 2017
plaatsvindt.
Informatie: www.ivn-apeldoorn.nl

Antwoorden quiz boomvruchten
1.     Amberboom
2.     Plataan
3.     Mispel
4.     Walnoot
5.     Gingko
6.     Es

Opsteker EHBO (24/9 of 1/10)
Het zal je maar gebeuren dat tijdens
jouw activiteit iemand zich verwond of
onwel wordt. Wat moet je doen? Het
gebeurt misschien niet vaak maar het
is wel van belang dat je als gids of
begeleider van de activiteit op dat
moment de juiste actie onderneemt.
Enige kennis van EHBO is op dat mo-
ment wenselijk en misschien zelfs
noodzakelijk. Vandaar dat we alle ac-
tieve IVN-leden die met enige regel-
maat met groepen werken aanbevelen
om een korte training EHBO training te
volgen.
Zaterdag 24 september en zaterdag 1
oktober zijn er weer mogelijkheden om
deel te nemen. De training duurt een
dagdeel.
Opgeven via excursies@apeldoorn.nl.

Foto: Joop Bothe

Cursus kennis van paddenstoelen
voor beginners
Ben je geïnteresseerd in paddenstoe-
len en wil je weten hoe ze heten en
waar ze te vinden zijn?
In september organiseert KNNV Epe-
Heerde een cursus voor (toekomstige)
paddenstoelenliefhebbers. 

Wat te doen bij wildlifecrime?
De GNMF (Gelderse Natuur- en Milieu
Federatie) organiseert samen met de
Academie Politie, Dier en Milieu de
eendaagse cursus Wildlifecrime op 15
oktober 2016. Doel van de cursus is
dat deelnemers aanwijzingen van
wildlifecrime leren herkennen zodat je,
als je dat wilt, een juiste melding kunt
doen. Je leert ondertussen veel over
een aantal dieren en landschapseco-
logie. Kennis die je weer kunt gebrui-
ken bij excursies en andere natuurac-
tiviteiten. De cursus is inclusief een
digitaal te ontvangen cursusboek.
Voor informatie en aanmelding:
www.gnmf.nl (IVN-Apeldoorn is aan-
gesloten bij de GNMF).
Opening 90ste Klompenpad
Het Holhorsterpad in Beemte Broek-
land is officieel geopend. Dit pad is het
90ste Klompenpad en is ontwikkeld in
samenwerking met vrijwilligers en
grondeigenaren. Het is een rondwan-
deling van elf kilometer door het afwis-
selende buitengebied van Beemte
Broekland. Wandelen door het Wete-
ringse Broek, langs het Apeldoorns
Kanaal en de middeleeuwse Grift.
Zie www.klompenpaden.nl.

Naam voor park in Kerschoten
Half september maakt de wijkraad van
Kerschoten de naam van het park in
Kerschoten bekend.
Via Facebook en de website van de
Stentor zijn op verzoek van de wijkraad
en de Stentor vijftig suggesties voor
een naam binnen gekomen. Het betreft
een park van bijna een halve kilometer
breed dat al 50 jaar zonder naam door
het leven gaat. Een naam met de ver-
melding van de wijk was favoriet met
onder andere Park Kerschoten, Ker-
schotenpark, Park van Kerschoten.
Maar ook namen met aandacht voor
de vijvers, kersen en een oude veld-
naam zoals het Loosche Veld zijn in-
gebracht. Of vernoemingen naar David
Zuiderhoek, de stedebouwkundige die
Kerschoten ontwierp en naar de land-
schapsarchitect Robert Boom die het
park ontwierp, zijn suggesties.

Kwetsbare natuur...
dilemma of uitdaging
De kwetsbaarheid van natuur is het
brede thema van de lezing die op 10
november in de aula van de Vijfster
gehouden wordt. Waarom moeten we
onze natuur beschermen en hoe ver-
houdt onze natuurbescherming zich op
wereldschaal? Natuurbescherming is
iets waarin iedereen een eigen verant-
woordelijkheid heeft. Lars Soerink (e-
coloog en natuurfotograaf) gaat aan de
hand van praktische voorbeelden in op
de impact die mensen hebben, ten
kwade maar zeker ook ten goede.
Opgave lezingen@ivn-apeldoorn.nl.

Meer informatie en opgave: 
www.knnv.nl/epe-heerde.
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   Op pad met IVN Apeldoorn
     zaterdag 3 september      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 11 september      Wandeling Bomen en beheer 

     Park Berg en Bos
     aanvang 14 uur

     zaterdag 17 september      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 18 september      Fietstocht Ruimte voor de rivier      aanvang 10 uur

     zondag 25 september      Wandeling Appense bos      aanvang 14 uur

     zondag 2 oktober      Paddenstoelenzoektocht      start tussen 11-16 uur 

     vrijdag 7 oktober      Dag van de duurzaamheid      aanvang 15 uur
     zaterdag 15 oktober      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 23 oktober      Wandeling De Zandhegge      aanvang 14 uur

     zaterdag 5 november      Natuurwerkdag Berg en Bos      aanvang 10 uur

     donderdag 
     10 november

     Wandeling Samenhang in de 
     natuur

     aanvang 10 uur

     donderdag
     10 november

     Lezing Kwetsbare natuur...
     dilemma of uitdaging

     aanvang 19.30 uur

     zaterdag 19 november      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 20 november      Wandeling Water op de Veluwe      aanvang 13 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 12.30 uur

     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.

     Cursus Najaarsvogels in het buitengebied
     Datum cursusavond: donderdag 27 oktober van 19.30 tot 22.00 uur 
     Datum excursie naar Oud Reemst: zaterdag 29 oktober van 8.00 tot 13.00 uur.

   Actuele informatie: www.ivn-apeldoorn

   Ledenactiviteit
     Zaterdag 15 of 22 oktober Herfstexcursie Defensieterrein ASK in ’t Harde.
     Het is een afgeschermd gebied vol natuurontwikkeling en wildleven. Start 10.30 uur
     


