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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 lentenummer 2017
is 20 januari 2017: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: Willem Kuijpers,
Marieke Sprey, Hans Hogenbirk, Janneke Brouwer,
Arrienne Bosch, Ria Brouwers
 
 
 

Colofon Inhoud

Natuurmoment

Foto: Monic Breed

Deze kale es in het Westenenkerpark in Apeldoorn geeft
een van zijn geheimen prijs.
Welke vogel heeft hier zijn nest gebouwd? Gebruiken vo-
gels dit soort nesten ook in de winter? Om te schuilen voor
wind, regen en sneeuw?

                        Foto voorpagina: Wolfgang Kruck
                        Lic.T.Gevers
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Thema

Platform Natuurlijk Apeldoorn: terugblik en vooruitblik
Corine Schimmel

Aangezien Platform Natuurlijk Apeldoorn inmiddels bijna
een jaar bestaat, vonden we het tijd geworden om de ge-
spreksleider van het Platform Hans Hogenbirk naar de
ontwikkelingen ervan te vragen.
 
Een stukje geschiedenis
Natuurlijk Apeldoorn is eigenlijk voortgekomen uit het
vroegere Natuur- en Milieuplatform Apeldoorn en deels ook
uit het Natuurhuis. Het Natuurhuis was een laagdrempelige
organisatie met als doel natuurkennis, -beleving en milieu-
bewustzijn te bevorderen en op deze manier mensen te
stimuleren tot het maken van duurzame keuzen. Het Na-
tuurhuis is helaas vier jaar geleden ter ziele is gegaan,
doordat de gemeente de subsidie hiervoor introk. Het Na-
tuurhuis beheerde de website met de naam Natuurlijk
Apeldoorn, die daarna door ons lid Gerrian Tacoma op
persoonlijke titel is voortgezet.
 
Hoe is dit platform tot stand gekomen?
Twee jaar geleden hebben ecologen van de gemeente
Apeldoorn IVN benaderd met het verzoek of het mogelijk
was om een vleermuizeninventarisatie voor de gemeente
te verzorgen. Aangezien IVN hier geen specialist in is, zijn
alle natuur- en milieuorganisaties in en rond de gemeente
Apeldoorn benaderd om hieraan deel te nemen. Een aantal
organisaties reageerden enthousiast en wilden graag
meedoen. Om de continuïteit te waarborgen werd een
denktank gevormd. Vanuit de denktank werd nagedacht
over de mogelijkheden om meer samen te gaan doen.
Hieruit is het platform Natuurlijk Apeldoorn voortgekomen,
waaraan bijna 20 organisaties meedoen waaronder Heli-
con, Geldersch Landschap en Kasteelen, Staatsbosbe-
heer, Waterschap Vallei en Veluwe, IVN-Apeldoorn, KNNV-
Apeldoorn, Vogelwerkgroep Oost Veluwe en vele andere
organisaties. Zij hebben afgesproken om op een aantal
onderdelen te gaan samenwerken.
 
Stand van zaken
Om deze samenwerking verder te concretiseren is er een
samenwerkingsdocument opgesteld, waarin als doelen

Hans Hogenbirk, foto Corine Schimmel

zijn opgenomen: het onderling uitwisselen van informatie,
kennis en ervaring, het ontwikkelen en uitvoeren van geza-
menlijke projecten en het verzorgen van gezamenlijke
promotie met behoud van eigen identiteit.
www.natuurlijkapeldoorn.nl wordt gebruikt als gezamenlij-
ke website, die in één oogopslag een overzicht geeft van
wat er allemaal in en om Apeldoorn te doen is op het gebied
van natuur, milieu en duurzaamheid. Daarnaast zijn er veel
tips en nieuwtjes op te vinden. Om de herkenbaarheid te
vergroten heeft Natuurlijk Apeldoorn een eigen logo en komt
er wellicht ook een Facebook account. Daarnaast worden
de mogelijkheden onderzocht om samen activiteiten te
ondernemen. De Groene Giro werd dit voorjaar vanuit het
platform georganiseerd. De Groene Giro was een fietstocht
in en rond Apeldoorn, die gehouden werd voorafgaand aan
De Giro d‘Italia. Aan het eind van de fietstocht stonden er
bij Helicon kraampjes van de deelnemende organisaties,
waaronder ook van IVN Apeldoorn. De organisaties uit het
platform houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten
en komen vier keer per jaar bij elkaar. 

Foto: Joop Bothe
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Wat kunnen we verwachten?
Doordat bij Natuurlijk Apeldoorn zowel beroepsorganisaties
als vrijwilligersorganisaties betrokken zijn, die ook een
aantal activiteiten hetzelfde hebben is het nog een beetje
zoeken naar de juiste samenwerkingsvorm; aldus Hans.
Belangrijk is dat we elkaar vertellen waar we mee bezig zijn
en er voor zorgen dat de lijnen kort zijn. IVN moet bijvoor-
beeld iedere keer aan Geldersch Landschap of Staatsbos-
beheer melden als ze een excursie in één van hun gebieden
houden. Binnen het Platform wordt gekeken of dit makke-
lijker geregeld kan worden door een soort overeenkomst
op te stellen. Verder wordt gekeken of de inventarisatie van
vleermuizen kan worden gecontinueerd en ook zullen een
aantal promotionele activiteiten worden gestart. De ge-
meente Apeldoorn heeft aangegeven dat er behoefte is aan
berminventarisaties voor bermen, die ingezaaid zijn met
wilde mengsels. Wij zijn aan het kijken of we dit ook geza-
menlijk op kunnen pakken. Het zou mooi zijn als we hiervoor
een cursus plantherkenning kunnen aanbieden met een
excursie naar de zadenbank en de werving van vrijwilligers,
die bermplanten willen gaan bekijken. Verder werken een
aantal organisaties samen met het Helicon Inventarisatie
Team (HIT). Het is de bedoeling dat leerlingen van Helicon
samen met deskundigen aan de slag gaan bij het inventa-
riseren en monitoren van planten en dieren.

Zijn er meer IVN-ers bij betrokken?
Jazeker! De website van Natuurlijke Apeldoorn wordt nog
steeds door Gerrian beheerd, weliswaar op persoonlijke
titel. Daarnaast doet Désirée Neijmeijer het secretariaat en
ikzelf ben het afgelopen jaar gespreksleider van het plat-
form geweest.
 
Hoe willen jullie mensen meer bij het Groen betrekken?
Door meer bekendheid te genereren en laagdrempelige
activiteiten te organiseren, waardoor mensen leren kijken
naar de natuur, naar planten en dieren en hun onderlinge
relatie (zien). Ze gaan dan mogelijk ook inzien wat de
gevolgen van de menselijke activiteiten zijn en hun gedrag
zodanig aanpassen dat de natuur wordt ontzien.

Cultuur en landschap

Elk landschap draagt de sporen van het verleden. Soms roept dat vragen op als: ‘Hoe is het zo geworden’ of ‘Zag het
er vroeger ook zo uit?’. Je loopt langs de Egelbeek, je ziet sporen van een gebouw en denkt ‘Hoe komt die beek eigen-
lijk aan zijn naam en stond hier nou vroeger een molen? Je ziet een drassige bodem en je vraagt je af ‘Waar komt dat
water nou vandaan?’.
Was het antwoord vinden op deze vragen vroeger alleen mogelijk door tijdrovend speurwerk, nu is het voor iedereen
met een muisklik beschikbaar. Door koppeling van gegevens en voortschrijdende techniek is nu een schat aan informa-
tie toegankelijk. Nu de natuur zich in de winter wat terugtrekt, is het misschien interessant een paar van die schatkamers
te bezoeken. Om te gebruiken bij het wandelen of het gidsen. 

Beken, sprengen en nog veel meer
Ten Gevers

Digitale schatkamers

Kaart Bekenatlas

Twee jaar is eraan gewerkt, maar dan heb je ook wat: de Bekenatlas Veluwe,
een magnifiek digitaal kaartsysteem met alle 150 Veluwse beken. Op www.
bekenatlas.nl is het te vinden. Wil je weten hoe een bepaalde beek ontstaan is,
wat de rol ervan was in tijden dat waterkracht nog van economische belang was
of wat nu de kenmerkende flora en fauna is, het staat er allemaal in. Per beek
is er uitgebreide informatie, inclusief informatie over de (voormalige) molenlo-
caties langs de beek. Met de kaarten kun je in detail wandelingen langs de
betreffende beken voorbereiden. Het systeem is ontwikkeld door de Bekenstich-
ting samen met de provincie Gelderland. De waterschappen Vallei en Veluwe
en Rijn en IJssel hebben er eveneens een bijdrage aan geleverd. Een deel van
de informatie was al beschikbaar op een andere wijze, een deel is nieuw.
Nog interessanter is dat het kaartmateriaal daarnaast ook veel andere moge-
lijkheden biedt. Zo zijn er in de bekenatlas recente achtergrondkaarten opge-
nomen van de Veluwe met luchtfoto’s. Ook kleine wandelpaadjes worden
daarop aangegeven. Je kunt er mooie routekaarten mee maken voor je wande-
lingen. Mijn passie is geschiedenis en natuurontwikkeling. En daar voldoet deze
site aan. Met een simpele muisklik kun je zien hoe dezelfde plek eruitzag in het
verleden met kaarten die teruggaan tot 1850. En dat over heel Nederland. 
Ook is een kaart met landgoederen op de Veluwe opgenomen. Probeer het
rustig uit. 

Foto: IVN
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Berg en Bos nu Berg en Bos in 1900

Ook zonder drone valt er veel aan het landschap te ontdekken
Willem Kuijpers

Sneeuwsmeltwaterdal

Kaarten over groen erfgoed, archeologie, cultuurhistorie: 
www.landschapinnederland.nl/bronnen-en-kaarten
Informatie over landschap en bodem tref je aan op www.geologievannederland.nl.

Op internet worden we momenteel, op aangename wijze,
bedolven onder een uitgebreid aanbod aan websites met
een diversiteit aan geografische kaarten. De laatste(?) in
de rij waar ik recentelijk kennis mee maakte was op de
website: www.ahn.nl/pagina/viewer. Deze site is tot stand
is gekomen door samenwerking tussen Rijkswaterstaat en
de Waterschappen en uitgegeven door hun gezamenlijke
Ahn-Organisatie (Actueel Hoogtebestand Nederland). De
Ahn-Viewer die je er aantreft is uniek. De viewer gaat, naast
het presenteren van het huidig beeld van onze leefruimte
in reliëf en kleurcode, ook met ons terug in de tijd. De ge-
detailleerdheid die deze digitale techniek met zich mee-
brengt is verbluffend.
Mijn passie is de wordingsgeschiedenis van het landschap.
Die komt naar boven als ik op het beeldscherm van mijn pc
nu de door sneeuwsmeltwaterdalen geplooide oude en

weerbarstige huid zie van het Veluwe Massief. In detail kun
je de beken en sprengen door het landschap zien slingeren
en grafheuvels verschijnen als jeugdpuistjes in het pleis-
tocene landschap. Uniek zijn de Hillshade weergaven die
zo gedetailleerd zijn dat je soms oude routes en karrenspo-
ren door veel jongere landschapsverkaveling heen kunt
zien. Dan zijn er oude ontginningen in het dalgebied, kavels
met het strakke lijnenspel van sloten en weteringen. De
Gelderse IJssel die meanderend als een slang zijn weg
zoekt naar open water Nodig jezelf uit en ga eens op zoek
naar de raatakkers bij Niersen of de pingoruïnes en
doodijsgaten bij Uddel en Meerveld. Maakt zich de nieuws-
gierigheid van jou meester? Ga dan vanachter je computer
als een drone over het landschap en je kunt nog veel meer
ontdekken en voor je het weet, ga je het landschap als het
ware in meer detail lezen! 

Najaar 2017 gaat de cursus Landschappen van start. De
cursus is uitgebreid met een vierde bijeenkomst waarin
aandacht besteed wordt aan het gebruik van de Ahn--
viewer en de website met oude kaarten van het Kadaster
(Topotijdreis).
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Jeugd en natuur

Tel je mee met de Nationale Tuinvogeltelling 28 en 29 januari 2017
Marieke Sprey

Vogels spotten: tips voor jonge vogelaars
Vogels kan je op heel veel plekken ontdekken: in je tuin,
het park, het bos, de wei, de stad, in het water, in de lucht…
Je eigen tuin of het park in de buurt is vaak ideaal ‘oefen-
terrein’ om ze te bespieden. Merels, eksters, een roodborst-
je, mezen; vaak zijn ze gewend aan mensen en niet erg
schuw. In de winter lok je vogels naar je tuin met bijvoor-
beeld pindanetjes, zaden en speciale vogelpindakaas.
Wil je vogels goed bekijken, gebruik dan een kijker. Hoor
of zie je vogels, zoek dan een plekje, ga rustig zitten, be-
weeg zo min mogelijk en maak geen geluid. Na een minuut
of tien letten de vogels niet meer op je en gaan ze gewoon
hun gang. Als je een verrekijker bij je hebt, kijk dan eerst
zonder kijker en zoek de vogel daarna op met je kijker voor
een nog beter beeld.
Om een vogel te herkennen kun je letten op speciale ken-
merken als: kleur, grootte, vorm van de snavel, staart, de
manier waarop hij vliegt, lengte van de poten, geluid. Een
zoekkaart, vogelgids, websites, facebook en talloze vogel
apps kunnen je helpen bij het op naam brengen van vogels. 

Foto: Corry van Eyken

Foto: Corry van Eyken

in die periode hun activiteit vaak met luisteren: ogen dicht,
oren wijd open! In het voorjaar laten de mannetjesvogels
zich luid en duidelijk horen.
Regelmatig komen er vragen als: wat eten vogels eigenlijk
en waar bouwen ze hun nesten? En dan gaan we op on-
derzoek uit: insecten zoeken, bessen, zaden. De nesten
zitten goed verborgen maar als de bomen hun blad verlie-
zen, dan kun je ze zien. In woonwijken is dat soms verras-
send! Vogels gebruiken hun snavel om hun nest te bouwen.
Wij mensen kunnen twee handen gebruiken; probeer het
maar eens, dat valt niet mee.
Bij de weidevogelactiviteit met een basisschoolgroep was
één van de activiteiten het maken van een nest op de grond.
Zo onopvallend als de kieviet het doet, dat lukte niet echt
maar wat betreft creativiteit viel er niets op aan te merken!

Foto: Corry van Eyken

En anders bedenk je zelf een naam.
Ben jij een echte verzamelaar? Start dan met een veren-
collectie en zoek veren van zoveel mogelijk verschillende
vogels.
En de laatste tip: doe mee met de jaarlijkse Tuinvogeltelling
in januari. Meer informatie op: www.tuinvogeltelling.nl. Ook
scholen kunnen deelnemen aan de telling; maak je juf of
meester enthousiast en doe mee met de gehele klas.
Succes!
 
Schoolgidsen spotten vogels!
Tijdens schoolactiviteiten sluipen we soms heel voorzichtig
door het bos. Wie weet kunnen we vogels spotten. Als de
blaadjes aan de bomen zitten kunnen vogels naar alle
hartenlust verstoppertje met ons spelen. Je ziet ze dan vaak
pas als ze van de ene naar de andere boom vliegen. In het
voorjaar komen de oren er aan te pas. Schoolgidsen starten 
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Projecten

Over projecten... en waar dat toe kan leiden...
Hans Hogenbirk, coördinator IVNeXtra (projecten)

Foto: Alex Eeninkwinkel

Routes en downloads
Een aantal jaren geleden werd ik benaderd door een me-
dewerker van De Cantharel. Dit hotel/restaurant heeft een
grote moestuin en men wilde daar ook educatie voor basis-
schoolleerlingen gaan verzorgen. Zij vroegen IVN om hulp.
Uiteraard ga je dan eens praten. Helaas konden we niet
aan de wens voldoen: we hadden toen nog nauwelijks
voldoende IVN'ers met ervaring voor deze doelgroep en
daarbij is het niet eenvoudig om mensen te vinden voor
reguliere activiteiten overdag.
Al pratende kwamen er nieuwe ideeën op. Zo hebben en-
kele enthousiaste IVN’ers drie wandelroutes en drie fiets-
routes uitgezet voor de hotelgasten die weleens kennis
wilden maken met de natuur rond Apeldoorn. Inmiddels zijn
we zo'n twee jaar verder en zijn de routes een groot succes.
Volgens onze statistieken zijn ze in 2016 (tot en met sep-
tember) zo'n 21.000 keer bekeken en mogelijk een groot
deel daarvan ook gelopen/gefietst.
 
Groencursus De Cantharel
Bij een evaluatie van de gemaakte tochten kwam ter
sprake dat Jeroen van der Veen, general manager van De
Cantharel en ook IVN lid, een tijdje geleden de Groencursus
had gevolgd. Hij was er nog steeds zeer enthousiast over
en gaf aan dat hij zijn medewerk(st)ers graag wilde stimu-
leren om deze cursus ook te volgen. Zo werd het idee ge-
boren om de Groencursus in aangepaste vorm ter plaatse
ook aan medewerk(st)ers van De Cantharel te geven.
IVN'ers uit de Werkgroep Publiekscursussen gingen ermee
aan de slag en inmiddels is de cursus afgerond. De mede-
werkers van de Cantharel kunnen nu hun gasten enthou-
siasmeren om de natuur rond De Cantharel te verkennen. 
 
Het Woudhuis
Een nieuwe uitdaging doet zich nu voor in het gebied Het
Woudhuis. Via een project van het Team Berg en Bos om
het IVN-natuurpad te vernieuwen, kwamen we erachter dat
er een grote 'renovatie' van het gebied Het Woudhuis op
stapel staat.

Ook daar heeft IVN Apeldoorn een natuurpad dat we wel-
licht in dezelfde vorm als in Berg en Bos kunnen vernieu-
wen.
Stichting Veldwerk - actief in Het Woudhuis - is begin 2016
overgenomen door (landelijk) IVN. Dat biedt voor onze af-
deling natuurlijk mogelijkheden. Zo is de Werkgroep
Scharrelkids al regelmatig aanwezig bij Het Woldhuis voor
hun activiteiten of trainingen.
 
Doe mee
Door beide situaties bij elkaar te brengen is het idee gebo-
ren om een werkgroep voor het gebied Het Woudhuis in
het leven te roepen die allerlei natuureducatie activiteiten
kan gaan organiseren.
Vind je het leuk om - samen met anderen - dit project op te
pakken en vanuit een vast gebied activiteiten te organiseren
en uit te voeren?
Laat het weten: mail naar ivnextra@ivn-apeldoorn.nl.
 

Woudhuis, foto: Monic Breed
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Groen in de buurt

Vogeltellingen begraafplaats Soerenseweg
Yvonne Zwikker

In 2015 noteerden de vogelaars de sperwer, Turkse tortel, tuinfluiter en huismus als nieuwkomers. Daarentegen ontbra-
ken in 2015 waarnemingen van de groene specht, bonte vliegenvanger, matkop en appelvink. Het aantal broedparen
van de grote bonte specht, merel en zwartkop nam toe. Het aantal paren van winterkoningen en pimpelmezen nam af.

   Ecologische groep    In 2015 waargenomen soorten
   Struweelvogels    heggenmus, winterkoning, roodborst, merel, 

   zanglijster, tuinfluiter, zwartkop, staartmees en 
   goudvink

   Bosrandvogels    ekster, zwarte kraai en groenling
   Vogels van opgaand bos    sperwer, houtduif, koolmees, gaai, kauw en vink
   Vogels van naaldbos    goudhaan, kuifmees en zwaarte mees
   Vogels van oud bos    tjiftjaf, grote bonte specht, boomkruiper, glanskop,

   pimpelmees en boomklever

   Vogels van erven en bebouwing    Turkse tortel, huismus

Meer informatie?
- Artikel Broedvogels van de Begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn in De Gieteling, het blad van de Vogelwerk  
  groep Oost Veluwe 2016 nr 1, geschreven door Martin Heinen.
- Geschiedenis en inrichting van de begraafplaats in IVN-ommetje Begraafplaats Soerenseweg, een oase van rust op
  www.ivn-apeldoorn.nl/wandelroutes.

Tabel ecologische vogelgroepen op de Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn

Begraafplaats Soerenseweg, foto: Hans Hogenbirk

slechts twee keer per jaar gemaaid. Door dit beheer krijgt
de natuur meer kansen, wat de diversiteit vergroot.
In 2015 gingen de ‘monitorders’ tussen 5 maart en 21 juni
welgeteld 7 keer op pad en dit op verschillende tijden. Nu
werden 29 verschillende ecologische vogelgroepen geteld,
tegen 28 in 2003. Het aantal territoria bedroeg nu 178, tegen
157 in 2003. De term ‘ecologische vogelgroepen’ duidt op
broedvogels in relatie tot terreinbeheer. Op deze wijze le-
veren aantallen broedvogels en de verspreiding in het ge-
bied veel informatie op voor de beheerder. Deze methode
AVIS (Avifauna Informatie en evaluatie Systeem) is ontwik-
keld door Sovon en Staatsbosbeheer. Aan de hand van
ecologische vogelgroepen kan de betekenis van (delen
van) de begraafplaats in kaart worden gebracht.

Een van de vele tellingen, die de Vogelwerkgroep Oost--
Veluwe verricht, vindt plaats op de begraafplaats aan de
Soerenseweg in Apeldoorn. Op verzoek van de beheerder
van de begraafplaats inventariseerden leden van deze
werkgroep het terrein in 2003 op broedvogels. In 2015, 2016
en 2017 stond en staat het gebied opnieuw op de agenda.
Voor deze parkachtige begraafplaats kocht het college van
B&W van Apeldoorn in 1895 een perceel heideopslag,
gelegen aan de Soerense Grintweg. Met het plantmateriaal
heeft men een samenhangend geheel van plantsoenen,
heesters, bomen, boomgroepen, lanen en paden gecreëerd
in een zeshoekige vorm. Inmiddels hebben de bomen en
struiken na meer dan 100 jaar een respectabele omvang
gekregen. De schrale zandgrond wordt niet bemest en de
laatste vijftien jaar wordt er op veel plekken op het terrein
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Interactief

Een onvergetelijke schooldag
Willem Kuijpers

Foto: Willem Kuijpers

Foto: Arend van Werven

Je passie voor de natuur delen kan op veel manieren. Soms
komt het op je af, zoals onlangs bij mij. Eind mei ontving ik
een e-mail van mijn kleinzoon Sebastiaan uit Noord-Holland
met de vraag of ik bereid ben een biologieles te verzorgen
op zijn school. Op zo’n verzoek kun je als opa geen nee
zeggen.
Korte tijd later kreeg ik het programma en daaruit bleek dat
er een brugklas-dag werd georganiseerd voor de leerlingen,
die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs
zouden gaan. Een dag waarop alle klaslokalen beschikbaar
waren, omdat alle andere leerlingen op schoolreisje zouden
zijn. Een unieke gelegenheid, want zo kon er per lesuur
gewisseld worden van lokaal, docent en thema! Geen
wonder dat die dag alleen maar ouders, ooms, tantes en
enkele grootouders voor de klas stonden. Ik had drie pre-
sentaties voorbereid en de leerlingen mochten steeds
kiezen uit: vlinders, libellen of paddenstoelen. Geen moei-
lijke onderwerpen als taxonomie of anatomie, maar een
kennismaking met het leven van een individu. Bij de meis-
jes ging de voorkeur uit naar vlinders. De jongens maakte
het niet zoveel uit. Digibord en computer stonden gereed
en mijn USB-stick ingeplugd.
 
Als de kinderen hun plaatsen innemen, stel ik mij voor als
de opa van Sebastiaan en vertel dat ik vroeger soldaat was.
‘Nu geniet ik als IVN-natuurgids van de natuur op de Velu-
we’. Er gaat een eerste vinger omhoog: ‘Meneer, heeft u
dan ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt?’ Het is net
alsof deze leerling het daar liever over heeft en ik moet hem
teleurstellen.
 
Even later begint de les en dia na dia maken de leerlingen
kennis met het leven van de dagvlinder. Een meisje met
twee prachtige lange vlechten steekt haar vinger op en
merkt op: ‘Meneer, als ik het goed begrijp, ziet een rups dus
nooit haar moeder meer terug?’. Even moet ik zoeken naar
een goed antwoord, want dit ligt duidelijk gevoelig. ‘Je
conclusie is juist en gelukkig gaat het bij ons mensen heel
anders. Wij kunnen nog heel lang op de thee bij onze ouders
of logeren bij opa en oma’.
De jongens vinden de roltong van de vlinder wel erg nuttig
en ook de schijnogen op de vleugels van het zandoogje en
de argusvlinder een mooie truc om de vijanden te kunnen
misleiden. Als ze horen dat de vlinderfoto’s van mijzelf zijn,
vragen ze zich af hoeveel uur ik per dag in het bos ben.
Geen enkele leerling verveelt zich die dag, allen zijn bijzon-
der geïnteresseerd in het leven van de dagvlinder. Een
mooie dag die per groep afgesloten werd met de rondvraag
wat ze later wilden worden. Als Sebastiaan de klas verlaat
geven we elkaar een ferme knuffel! Wauw, wat een prach-
tige ervaring! 

Foto: Arend van Werven

Foto: Willem Kuijpers
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Duurzaamheid

Scheiden doet lijden, of soms toch niet?!
Janneke Brouwer

Klimaatverandering is een feit. Je kunt je kop in het mooie
Veluwse zand steken, maar wereldwijd is er onder klimaat-
onderzoekers consensus dat het klimaat verandert. Om
rekening te houden met alle onzekerheden, werken instan-
ties als het KNMI met verschillende klimaatscenario’s. Per
scenario verschillen de gevolgen, maar de algemene teneur
is dat we rekening moeten gaan houden met hogere tem-
peraturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere win-
ters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Je hoeft
geen klimaatexpert te zijn om door te hebben, dat het weer
zich tegenwoordig anders gedraagt dan vroeger.
Zo kennen we allemaal wel de foto’s van blank staande
straten na een extreme hoosbui in de zomer. Tot nog toe
werd in de stedelijke omgeving het hemelwater gewoon via
het riool afgevoerd. Dit heeft nadelen: bij hoosbuien kan het
riool het niet aan. Straten lopen onder, met stank en soms
ongedierte tot gevolg. Dit is onfris en komt de volksgezond-
heid niet ten goede. Een ander nadeel is dat er in een korte
tijd heel veel water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI) wordt afgevoerd. Hierdoor heeft deze installatie
meer moeite om zijn werk te doen en het organische afval
in het water af te breken. En tenslotte bereikt op deze
manier het schone hemelwater niet de grond, waardoor het
grondwater niet wordt aangevuld met (plaatselijke) verdro-

ging tot gevolg.
Als natste gemeente van Nederland is het ook voor Apel-
doorn zaak om voorbereid te zijn. Om in de toekomst ook
bij hevige regenval droge voeten te houden, wil de gemeen-
te het hemelwater scheiden van het rioolwater. Dit wordt
afkoppelen genoemd. Bij nieuwbouwwijken zoals Zuid-
broek wordt dit al toegepast. Het zwarte (afvalwater van het
toilet) en grijze water (licht verontreinigd huishoudelijk af-
valwater) verdwijnt via rioleringsbuizen naar de RWZI en
het hemelwater krijgt bovengronds in de wijk een plek waar
het geen overlast veroorzaakt en rustig in de bodem weg
kan zakken. Klimaatadaptief inrichten is de term die men
daarvoor gebruikt. Een leuke bijkomstigheid hiervan is dat
er in de wijk meer ruimte voor waterpartijen en groen wordt
gecreëerd. Zo zijn er in Zuidbroek wadi’s te vinden. Dit zijn
bewust aangelegde laagtes in het terrein waar bij veel re-
genval het water zich kan verzamelen.
Bij oudere huizen wordt het hemelwater nog vaak via het
riool afgevoerd. Maar ook voor die bewoners zijn er moge-
lijkheden om bij te dragen aan het klimaatadaptief maken
van de wijk. Denk hierbij aan het vergroenen van je tuin
(minder steen, meer groen), de regenpijp laten afwateren
in de vijver of de garage voorzien van een groendak. 

Wil je meer weten over wat de gemeente Apeldoorn op dit gebied doet en waarom, Lees het
Gemeentelijk rioleringsplan 2016 – 2020, Apeldoorn waterproof op
http://digitaleplannen.apeldoorn.nl/pdfplannen/Beleidsstukken/Rioleringsplan_2016-
2020/Vastgesteld/Rioleringsplan_2016-2020_vastgesteld.pdf)

Wadi Zuidbroek, foto: Ten Gevers
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Natuur en gezondheid

In de bonen
Arrienne Bosch

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Vroeger geloofde men dat tuinbonen tijdens hun bloei een
bedwelmende geur verspreidden, die tot krankzinnigheid
kon leiden als je erbij in slaap viel. Ook kon de geur ervoor
zorgen dat je bedwelmd raakte en raar ging doen. Vandaar
ook de uitdrukking ‘in de bonen zijn’.
Het eten van bonen kan zorgen voor een ander ongewenst
bijeffect, namelijk extra gasvorming. Persoonlijk begrijp ik
bovendien de bekende uitroep van de Drentse Bartje ook
goed; want behalve last van extra winderigheid vind ik de
meeste bonen ook niet echt lekker.
Toen mij gevraagd werd om een stukje over bonen te
schrijven was ik daarom ook niet direct enthousiast. Geluk-
kig blijkt altijd weer dat de natuur je verrast als je er eens
goed naar kijkt.
De eerste vraag die bij me op kwam: wat zijn bonen eigen-
lijk? Ze worden vaak als groente gezien, maar eigenlijk zijn
het zaden of zaden met een omhulsel. Botanisch gezien
behoren ze tot de peulvruchtenfamilie. Peulvruchten zijn de
zaden uit de peulen van een vlinderbloemige plant. Ze
bestaan uit twee vruchtbladen waar binnenin zaden groei-
en. Alle groene, verse peulvruchten, zoals sperziebonen,
snijbonen, tuinbonen, doperwten, sugarsnaps en peultjes
worden gezien als groente. Ze bevatten namelijk in tegen-
stelling tot andere peulvruchten vitamine C en ze worden
als groente gebruikt

Deze informatie is te vinden op de website www.blijeboon.
nl, die speciaal in het leven is geroepen voor het jaar van
de boon. Daar is bovendien te lezen dat de boon erg gezond
is en een bron is van eiwitten, vezels, vitamines en goede
koolhydraten. Een uitstekende vleesvervanger voor wie
eens wat minder of geen vlees wil eten. De website geeft
een voorzet met allerlei gevarieerde recepten van verschil-
lende soorten humus (met linzen of witte bonen), maar ook
van bonen brownies of witte bonen chocospread. Ik denk
dat Bartje hier wellicht wel voor zou bidden!
Tot slot zijn bonen duurzaam en ze hebben een kleine
ecologische voetafdruk. Ze kunnen groeien op droge en
schrale bodemsoorten. Ze kunnen stikstof uit de lucht
binden, waarmee ze zichzelf als het ware kunnen ‘bemes-
ten’. De opbrengst per oogst wordt daardoor zelfs groter.
Bovendien komt een groot deel van onze bonen van eigen
bodem en dus van dichtbij.
Met deze ‘herontdekking’ van de boon ben ik graag even
in de bonen en neem ik een extra windje op zijn tijd maar
voor lief. Volgend jaar komen er zeker allerlei leuke bonen
in onze moestuin. Ik wil graag met eigen ogen zien dat uit
één klein boontje een prachtige plant kan groeien met
bloemen, die voedsel geven aan bijen en andere insecten,
met blad dat een opgroeiend rupsje voedsel en beschutting
geeft en hopelijk ook nog een paar handjes bonen, waar
wij iets lekkers van kunnen bereiden.

Bij IVN genieten we van de natuur en dat willen we graag
zo houden. Maar berichten over het klimaat, het milieu en
onze leefomgeving spreken van opwarming van de aarde,
vervuiling en uitputting. Wil je weten hoe de vork in de steel
zit, hoe onze samenleving de natuur beïnvloedt en hoe je
dat in je directe omgeving kunt zien, kom dan naar de IVN
cursus Natuur & Samenleving. We gaan het hebben over
klimaat en energie, over landbouw, voedsel en biodiversi-
teit. Onderwerpen van wereldformaat, die zich dicht bij huis
afspelen en ons allemaal aangaan. Ze raken de beschik-
baarheid van ons water en voedsel, onze schone lucht, en
de mooie flora en fauna om ons heen. De rode draad in

de cursus is hoe natuur en samenleving in goede harmonie
kunnen samengaan.
De cursus bestaat uit vier theorieavonden en twee excur-
sies, waarbij we gaan kijken naar lokale initiatieven voor
een ander energiegebruik en andere voedselproductiewij-
zen. De theorieavonden vinden plaats in De Vijfster op
dinsdag 24 januari, 7 februari, 28 februari en 14 maart van
19.30 tot 22.00 uur, de excursies op zaterdag 18 februari
en eind april (excursie naar een biobedrijf). De kosten zijn
€40. Leden IVN en KNNV €36.
Opgave: natuurensamenleving@ivn-apeldoorn 

Cursus Natuur & Samenleving
Uitgelicht
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Uitgelicht

NatuurGidsenOpleiding 2017
Ria Brouwers

Wat is een IVN Natuurgids?
Natuurgids is een breed begrip: het is iemand die haar/-
zijn liefde voor de natuur op actieve wijze met anderen
deelt. Door het begeleiden van een wandeling of fiets-
tocht in de natuur, door het geven van een natuurles op
school of in een cursus, het schrijven van een artikel, het
maken van een (foto)expositie of een film, het uitzetten
van een ommetje of een excursie

NatuurGidsenOpleiding IVN-Apeldoorn 2017

Natuurkennis
Brede natuurkennis doe je op in:
•  Cursus Samenhang in de natuur
•  Groencursus voor - en najaar
•  Cursus Natuur & samenleving
Themacursussen naar keuze:
bomencursus, sprengencursus, vogelcursus,
landschappencursus, vlindercursus,
plantencursus, etc.

Educatieve Vaardigheden
Gidsen leer je in de Cursus Vaardigheden, 
Opdrachten en Studiegebied (VOS)
Centraal staan: oefenen in waarnemen in de 
natuur, opdoen van kernvaardigheden voor
allerlei educatieve activiteiten, toegepaste
vaardigheden gericht op organiseren en
begeleiden van excursies, meedoen aan IVN-
werkgroepen, ontwikkelen van nieuwe
initiatieven.

Foto: Monic Breed

Het is alweer meer een jaar geleden dat nieuwe natuurgid-
sen onze rijen kwamen versterken. In september 2015 om
precies te zijn. De zes toen gediplomeerde gidsen zijn in-
middels zeer actief binnen IVN-Apeldoorn. Maar een brui-
send IVN heeft een voortdurende instroom van nieuwe
mensen nodig. En dus staat hij weer in de steigers, de
volgende opleiding tot IVN natuurgids in Apeldoorn.

De opzet borduurt voort op de weg die we met de Natuur-
gidsencursus in 2014/15 zijn ingeslagen. Deelnemers
stellen eerst zelf hun pakket samen uit het brede aanbod
van publiekscursussen van IVN-Apeldoorn. Daarmee
brengen ze hun natuurkennis op het gewenste peil. Ze
kiezen er minimaal zes, vier verplichte en twee naar keuze.
Dit proces is al volop gaande, want mensen die zich het
afgelopen jaar meldden om gids te worden zijn al cursussen
aan het volgen. Je kunt in Apeldoorn dus eigenlijk op elk
moment aan de NatuurGidsenOpleiding (kortweg NGO)
beginnen. Wie natuurgids wil worden moet dan het pakket
kenniscursussen aanvullen met de VOS cursus: Vaardig-
heden, Opdracht, Studiegebied. Daar leert men de kneep-
jes van het gidsenvak, dat wil zeggen: hoe je wat je ziet,
ervaart en weet van de natuur aan anderen kunt overbren-
gen. 
De VOS is een intensieve, praktijkgerichte cursus, waarin
men in betrekkelijk korte periode natuurgids leert worden.
Cursisten leren van ervaren IVN gidsen van onze afdeling,
die hen begeleiden bij het in de praktijk brengen en delen
van hun kennis van de natuur. 

Informatie-avond
Op 13 december 2016 is er een informatieavond voor be-
langstellenden, om 19.30 uur in de Vijfster. De natuurgid-
senopleiding is bestemd voor mensen die belangstelling
hebben voor de natuur in hun omgeving en voor duurzaam-
heid, die het leuk vinden om hun ervaringen met anderen
te delen, en die zich willen inzetten voor hun IVN-afdeling.
We hopen op voldoende aanmeldingen, zodat we in maart
2017 daadwerkelijk van start kunnen gaan en in december
2017 weer een nieuwe groep IVN Natuurgidsen in ons
midden hebben.
Voor meer informatie en de folder: www.ivn-apeldoorn.nl.
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Van de bestuurstafel
Janneke Brouwer

Verenigingsnieuws

Foto: IVN

In 2016 is bijna het gehele bestuur van IVN Apeldoorn
vernieuwd. Alleen Hein Hillen, onze secretaris is overge-
bleven uit het vorige bestuur, hij is nu de man met de erva-
ring! Dus wat gaat het worden, ‘nieuwe bezems vegen
schoon’, ‘nieuwe heren, nieuwe wetten’ of gewoon ‘niets
nieuws onder de zon’? Voor ons als nieuw bestuur is het
ook een beetje een zoektocht. Sla je nieuwe wegen in of
volg je reeds gebaande paden? Voor beide valt wat te
zeggen en dat is dan ook de koers die we als bestuur willen
gaan varen. Houden en versterken wat goed gaat en
daarnaast inzetten op vernieuwing en verfrissing.
IVN Apeldoorn is een gezonde, levendige vereniging met
actieve vrijwilligers en enthousiaste leden. We organiseren
leuke activiteiten, onze lezingen worden goed bezocht, het
cursusprogramma is rijk gevarieerd en de cursussen zitten
vol. Hier moeten we niet aan tornen! Sterker nog, in het
jaarplan 2017 hebben we opgenomen dat we ons blijven
inzetten voor deskundigheidsbevordering zodat onze actie-
ve vrijwilligers nog beter kunnen worden. Om de vereniging
actief en levendig te houden, hebben we ook nieuwe vrij-
willigers hard nodig. We vinden het dan ook van groot be-
lang dat er weer een nieuwe natuurgidsenopleiding van
start kan gaan. De toekomst van de vereniging valt of staat
namelijk ook met de instroom van ‘nieuw bloed’.
Maar naast nieuwe vrijwilligers heeft de vereniging ook
meer ‘gewone’ leden nodig. Mensen die misschien niet

actief willen of kunnen zijn maar ons doel steunen en aan
onze activiteiten willen deelnemen. Hiervoor volgen we een
tweesporenbeleid. Enerzijds gaan we proberen onze ‘bui-
tengebieden’, de gemeenten Voorst en Epe meer bij onze
activiteiten te betrekken en onze naamsbekendheid in deze
regio te vergroten. Anderzijds zetten we in op het bereiken
van andere doelgroepen. Tot nu toe is IVN Apeldoorn een
vereniging die vooral de doelgroepen gezonde actieve
Nederlanders boven de 50 jaar aantrekt en, dankzij onze
actieve schoolgidsen, ook veel basisschoolkinderen. Als
bestuur willen we graag ook voor jong volwassenen, gezin-
nen met kinderen en minder validen aantrekkelijk worden.
Deze plannen zijn niet allemaal nieuw. Ze zijn voornamelijk
een verlengstuk of uitwerking van de plannen die al in het
meerjarenplan 2016 – 2020 geformuleerd zijn. De speer-
punten van het bestuur en de werkgroepen zijn na te lezen
in het jaarplan 2017. Dit jaarplan is in de ledenvergadering
van 16 november gepresenteerd en vastgesteld.
Tenslotte willen we benadrukken dat de koers afhangt van
waar wij met z’n allen heen willen. We staan open voor
ideeën, suggesties en kritiek. Dus meesturen kan. Wil je
meer bijdragen, dan zoeken we nog een voorzitter! Heb je
wat te zeggen of denk jij de nieuwe voorzitter te kunnen
zijn, dan kan je het bestuur bereiken via:
bestuur@ivn-apeldoorn.nl.
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Quiz

Kijk eens voor je voeten
Soms hebben stenen die je op een pad tegenkomt een hele lange weg afgelegd. Ze kwamen eeuwen geleden met
kolkende rivieren mee vanuit het zuiden of werden opgestuwd met het ijs vanuit het noorden. Welke namen horen bij
welke stenen denk je:  lydiet, jaspis, zandsteen, dioriet, klappersteen en kwartsiet. Antwoorden pagina 15. Wil je meer
weten over stenen:  http://kijkeensomlaag.nl/

Steen 1 Steen 2 Steen 3

Steen 5Steen 4 Steen 6

In 't vizier

Natuurlijke bosbeheerders
Yvonne Zwikkers

Foto: Monic Breed

De zwijnen in het Veluwse bos, de omnivoren of alleseters, kunnen met hun
snuit de grond aardig op zijn kop zetten. Hun snuit is daartoe prima uitgerust
met kraakbeen. Op zoek naar insectenlarven en wortelknollen zijn het ware
bulldozers. Door hun acties worden kiemplanten in hun groei omvergehaald,
maar ook komt er ruimte voor nieuwe opslag van planten: natuurlijk bosbeheer
in pure vorm.
Zullen ze komende winter in de sneeuw op zoek gaan naar voedsel? Mooi dat
dat niet te voorspellen is. Wat deze winter gaat brengen weet niemand. Wat hun
vetreserves betreft hebben ze dit najaar flink kunnen bunkeren. Het was voor
eiken en beuken weer een mastjaar, een jaar van een overvloedige oogst. Al
zeker drie jaar op rij is uitzonderlijk. Goed gevoede zwijnenmoeders – zeugen
- werpen vroeg jongen. Begin maart is geen uitzondering.
Dat we op de Veluwe zo maar zwijnen tegen kunnen komen is bijzonder, maar dat beseffen we vaak niet. Alhoewel een
ontmoeting met een overstekende donkere kolos op een bospad betekent even stilstaan en de adem inhouden. Manne-
tjes - beren genaamd - leven meestal solitair. Je kunt ook een groep moeders met jongen in hun kielzog voorbij zien
komen. Dat kunnen jongen van verschillende leeftijden zijn. In een gunstig jaar kan een zeug wel drie worpen in een
seizoen op de wereld zetten. Degene die de pyjama’s nog aan hebben zijn de jongste.
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Antwoorden stenen pag.14
1. Zandsteen
2. Kwartsiet
3 .Klappersteen
4. Lydiet
5. Jaspis
6. Dioriet

Rectificatie
In Groenvoer herfst is op pagina 10 in
artikel ‘Het verzuurde gezicht van het
Hoogveen’ niet de juiste schrijver ver-
meld. De schrijver van het artikel is
Janneke Brouwer.

Cursus roofvogels
De spectaculaire heersers van het
luchtruim
KNNV Apeldoorn en IVN Apeldoorn
verzorgen jaarlijks meerdere korte,
oriënterende vogelcursussen. Ook
wordt aandacht besteed aan waarne-
mingsmethodiek en verrekijker infor-
matie. Een kijker is immers een onmis-
baar hulpmiddel als je vogels van
dichtbij wilt bekijken. 
Roofvogels lijken buitenbeentjes onder
de vogels. Heersers van het luchtruim
worden ze wel genoemd, maar je ziet
ze niet zo vaak en het is niet gemak-
kelijk ze in de lucht te herkennen. Als
je meer over deze bijzondere vogels
wilt weten dan is deze cursus een ab-
solute aanrader! 
De cursus bestaat uit een cursusavond
en een excursie. Tijdens de cursus-
avond maak je kennis met een aantal
roofvogels die je in Nederland regel-
matig kunt tegenkomen, zoals  bui-
zerd, bruine kiekendief, havik, sper-
wer, torenvalk en visarend. Waar en
hoe leven ze? Ook aan het leren her-
kennen wordt ruim aandacht besteed.
In de Oostvaardersplassen gaan we
daadwerkelijk naar ze op zoek in de
vrije natuur.  Tijdens deze excursie
zullen we ook veel andere interessan-
te vogels tegenkomen
Datum cursusavond: woensdag 15
maart van 19.30 tot 22.00 uur in IVN
lokaal De Vijfster.
Datum excursie Oostvaardersplassen:
zaterdag 18 maart van 8.00 tot 14.00
uur. 

Foto: IVN

Groencursus voorjaar 2017
Leer uw eigen leefomgeving beter
kennen
Vogels zijn er in het voorjaar vroeg bij.
Elke vogel zingt zoals hij gebekt is om
een vrouwtje te strikken. Bomen lopen
uit en omhullen zich met een nieuwe
jas.  Landschapselementen om ons
heen krijgen kleur en uitstraling. Wilde
planten gaan bloeien en laten zich van
hun beste kant zien. Ook insecten zijn
in de voorzomer ontwaakt en zijn druk
bezig als een bij. Kortom de natuur in
al haar schoonheid vraagt om aan-
dacht. 
De groencursus van IVN geeft de na-
tuur aandacht die het verdient. Tijdens
vijf thema-avonden en vijf excursies
wordt stilgestaan bij de thema's vogels,
bomen, natuur in en om de stad, wilde
planten en insecten. Een optimale
kans om de beleving van de mooie
natuur in en om Apeldoorn te verrijken!
Data cursusavonden:  woensdag 5 en
19 april, 3, 17 en 31 mei van 19.30 tot
22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
Data excursies:  zaterdag 8 en
22 april, 6 en 20 mei, 3 juni van 10.00
tot 12.30 uur in de omgeving van
Apeldoorn. Uitzondering: excursie
Vogels op 8 april begint om 07.00 uur.

Cursus Wilde Planten
Afdeling Arnhem van de KNNV orga-
niseert de cursus Wilde Planten.
Hoofddoel van de cursus is deelne-
mers te leren hoe ze met behulp van
een flora zelf de naam van wilde plan-
ten kunnen vinden. Daarnaast komen
ook andere onderwerpen aan bod
zoals de bouw van planten, de voort-
planting, de relatie met insecten en de
systematiek. Verder is er ruimte voor
bewondering en verwondering.
De cursusdata zijn: woensdagavond 5,
12 en 19 april, 3, 10, 17, 24 en 31 mei
en 7 juni. De excursies zijn op zaterdag
22 april, 20 mei en 3 juni.
De cursusplaats: Thomas a Kempis-
school, Thomas a Kempislaan 25,
6822, LR Arnhem.
De cursusprijs is €55 voor IVN- en
KNNV-leden en €60 voor niet-leden 

(inclusief reader). Als flora gebruiken
we de achtste druk van de KNNV-uit-
gave: Veldgids Nederlandse Flora van
Henk Eggelte. Verder zijn nodig een
loep (vergroting 10x), en een spits
pincet. De flora, kan via de cursus
worden besteld.
Informatie en aanmelding:
www.knnv.nl/arnhem

Determineren, foto IVN Arnhem

Vlindercursus
Meer weten over vlinders? U krijgt in
beeld en woord informatie over de le-
venswijze en de typerende leefomge-
vingen van vlinders. De presentaties
leggen de nadruk op de overdag vlie-
gende soorten die in onze omgeving
voorkomen en hun voedsel- en waard-
planten. Ook wordt aandacht besteed
aan actuele vliegtijden en aspecten
van een 'vlindervriendelijke' tuin. Het
programma is gevarieerd, informatief
en interactief. Voor de goede orde: dit
is géén systematische determinatie-
cursus. De excursies zijn verdeeld
over mei (voorjaarsvliegers) en augus-
tus (zomervliegers). Deze cursus
wordt in samenwerkingsverband ge-
geven door IVN Apeldoorn en KNNV
Apeldoorn.
Data cursusavonden: dinsdag 
11 en 25 april, 9 mei van 19.30 tot
22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
Data excursies: zaterdag 13 mei en
12 augustus van 10 tot 12 uur in de
omgeving van Apeldoorn.

15Groenvoer

 



   Op pad met IVN Apeldoorn
     zaterdag 3 december      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur

     zondag 11 december      Wandeling: Verrassende natuur 
     langs de Ugchelse Schoolbeek

     aanvang 14 uur

     dinsdag 13 december      Informatieavond Natuurgidsen
     opleiding

     aanvang 19.30 uur

     zaterdag 17 december      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 7 januari              2017      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     januari      Wandeling Kootwijkerzand      zie website
     zaterdag 21 januari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 4 februari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     februari      Wandeling Natuurpad Berg en Bos      zie website

   Cursussen
     Natuur en Samenleving
     Data cursusavonden: dinsdag 24 januari, 7 en 28 februari en 14 maart 2017
     in IVN lokaal De Vijfster.
     Excursies: zaterdag 18 februari en eind april van 10 - 12.30 uur.

     Natuurgidsenopleiding 2017
     Informatie-avond dinsdag 13 december 19.30 uur in IVN  lokaal De Vijfster

     Roofvogels
     Datum cursusavond: woensdag 15 maart 2017 van 19.30 - 22 uur
     in IVN lokaal De Vijfster.
     Excursie Oostvaardersplassen: zaterdag 18 maart  van 8 - 14 uur.

     Groencursus
     Data cursusavonden:  woensdag 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei
     van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Excursies:  zaterdag 8 en 22 april, 6 en 20 mei, 3 juni van 10.00 tot 12.30 uur
     in de omgeving van Apeldoorn. Excursie Vogels op 8 april begint om 7.00 uur

     Vlindercursus
     Data cursusavonden: dinsdag 11 en 25 april, 9 mei
     van 19.30 tot 22 uur in IVN lokaal de Vijfster.
     Excursies: zaterdag 13 mei en 12 augustus van 10 tot 12 uur

     Cursus weidevogels
     Datum cursusavond: woensdag 12 april van 19.30 tot 22.00 uur
     in IVN lokaal De Vijfster.
     Excursie polder Arkemheen: zaterdag 15 april van 8.00 tot 14.00 uur. 

     Sprengencursus
     Data cursusavonden: dinsdag 18 april, 2 en 16 mei van 19.30 tot 22.00 uur
     IVN lokaal De Vijfster.
     Excursies: zaterdag 22 april, 6 en 20 mei van 10 tot 12 uur.

   Actuele informatie: www.ivn-apeldoorn.nl


