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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
ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl.
 
Bestuur en Contactpersonen werkgroepen
Zie www.ivn-apeldoorn.nl voor namen en (mail)adressen.
 
Groenvoer
Groenvoer is het contact - en informatieblad van IVN-Apel-
doorn en verschijnt vier maal per jaar. Het blad is van en
voor leden: ingekomen stukken zijn harte welkom.
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toe-
stemming van de auteur en de redactie.
 
Redactie
Greet Bothe (coördinatie en vormgeving), Ten Gevers,
Corine Schimmel, Yvonne Zwikker, Joop Bothe (fotoredac-
tie), Monic Breed (eindredactie)
De uiterste inzenddatum kopij voor het zomernummer 2017
is 21 april 2017: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: , Janneke Brouwer, Ria
Brouwers, Atze Oskamp en Margot Klein
 

Colofon Inhoud

Natuurmoment

Foto Corine Schimmel

Deze twee schattige kalfjes lijken wel een tweeling van het
ras Piemontese. Aan de hand van de oornummers kon de
stamboom worden achterhaald. Ze heten  Eppo en Elba.
Eppo is kruislingkalf met Piemontese en Elba is ook een
kruislingkalf, maar van welke rassen is helaas onbekend.

Foto omslag: Aleksey Stemmer
Lic. T. Gevers
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Thema

Lentekriebels 
Atze Oskamp

Planten in het vroege voorjaar
Voor veel eenjarige zaadplanten (zomerbloeiers) is de
enige voorbereiding het maken van zaden in de herfst:
talrijk, licht en met enig reservevoedsel voor de nakomeling.
De lichte zaden worden goed verspreid maar ontkiemen
pas bij optimale omstandigheden in mei of juni waarna ze
snel met hun blaadjes zelf voedsel gaan maken
Voorjaarsbloeiers bereiden zich heel anders voor. Ze
kunnen al heel vroeg in het voorjaar opgroeien. Daardoor
hebben ze dan nog geen last van concurrenten die hen
overschaduwen. De eenjarige vroegeling is een klein
plantje en een van de eerste bloeiende planten in het
voorjaar, vandaar zijn naam. Je kunt hem dan zien op
vlakten met veel korstmossen op de Veluwe. Zijn zaden
ontkiemen al in de herfst en er groeit een rozetje met
blaadjes uit, dicht tegen de grond, goed beschermd tegen
bevriezing. Als er in februari maar even genoeg licht is en
wat warmte, maakt de vroegeling met zijn groene blaadjes
al suiker. Hij groeit dan verder op, bloeit en vormt zaden die
weer tot de herfst blijven liggen. 

Vroegeling, foto Wikipedia

Het voorjaar is begonnen. De zon komt alweer hoger: meer licht, langer daglicht, hogere temperatuur! Veel mensen
worden daar vrolijker van en willen eropuit: lentekriebels.
Ook in de natuur neemt de activiteit snel toe: je ziet planten weer uitlopen of boven de grond uitgroeien. Je hoort weer
meer vogelgeluiden. Er vliegt alweer een enkel insect, meestal als eerste een hommel.
Veel van die activiteiten worden op gang gebracht door langer daglicht. De meeste planten en dieren hebben zintuigen
waarmee ze dat waarnemen. En als dan ook de omstandigheden gunstig zijn voor een dier of een plant, dan worden ze
snel actiever. Maar dat gebeurt niet voor alle soorten tegelijk op hetzelfde moment. Elke dier- of plantensoort heeft zo
zijn eigen voorkeuren voor temperatuur, lichthoeveelheid en vochtigheid. Bovendien hangt het begin van de voorjaars-
activiteit sterk af van de wijze waarop de planten en dieren zich hebben voorbereid op het voorjaar. 

Speenkruid, foto Arend van Werven

Een bekende vroege bloeier is speenkruid. Die plant kan al
vroeg opgroeien doordat hij het vorig jaar veel reservevoed-
sel in zijn speenvormige knolletjes onder de grond heeft
opgeslagen. Dat gebruikt hij om, al bij een vrij lage tempe-
ratuur, bladeren en bloemen boven de grond te vormen. Na
de bloei en de vorming van zaden vormt hij in de bladeren
veel reservevoedsel waarmee hij zijn knolletjes weer vult.
De bladeren verdorren daarna en de rest van het jaar is er
niet veel van deze plant te zien.
Zo gaat het ook met veel andere vroegbloeiende bol- en
knolgewassen zoals sneeuwklokjes, krokussen, narcissen
en tulpen.

Van veel andere planten zie je in het vroege voorjaar nog
niets boven de grond. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet
actief zijn. Zevenblad maakt onder de grond in alle richtin-
gen lange uitlopers waaruit pas later planten boven de
grond uitgroeien. Voor heel wat tuinliefhebbers een domper
op de voorjaarskriebels.
Bomen en struiken bereiden zich al in de zomer voor op het
volgend voorjaar door het maken van knoppen. In elke knop
zit in miniformaat een tak met bladeren en/of bloemen,
omgeven door stevige knopschubben die de knop in de
winter beschermen. In het voorjaar vallen de schubben eraf
en lopen de knoppen uit. Het benodigde voedsel krijgen de
knoppen via de vaten uit de reservevoorraden in wortel,
stam en takken. Maar zodra uit de knop nieuwe takjes met
bladeren zijn ontstaan, maken de bladeren ook zelf weer
voedsel.
 
Dieren in het vroege voorjaar
Koudbloedige dieren zijn voor hun lichaamstemperatuur
afhankelijk van de buitentemperatuur. Zolang het koud is
in het voorjaar zul je niet veel insecten, spinnen en kikkers
te zien krijgen. Wel hommels want die zijn groot en hebben
een dichte beharing. Daardoor houden ze hun lichaams-
warmte langer vast. Als ze door een pril zonnetje een
beetje opgewarmd zijn, gaan ze vliegen. Ze eten vooral
stuifmeel van vroege bloeiers die ze daardoor ook bestui-
ven. 
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Citroenvlinder, archief IVN

Als je in het vroege voorjaar een vlinder ziet vliegen is dat
meestal een citroenvlinder. Die heeft als volwassen vlinder
overwinterd tussen klimopbegroeiing. Voordat hij weg vliegt
gaat hij zitten zonnen waardoor hij opgewarmd wordt. An-
dere vroeg vliegende vlinders zijn de kleine vos en de
dagpauwoog.
Maar veel soorten vlinders overwinteren niet als volwassen
vlinder maar als ei, of als rups, of als pop. Die moeten in
het voorjaar nog een deel van hun metamorfose doorlopen
voordat je ze als volwassen vlinders kunt zien vliegen. Zo
overwinteren de witjes en de oranjetip als pop. In april komt
de volwassen vlinder uit de pop en dan zie je ze vliegen.
Anders dan planten die hun voedsel zelf maken, zijn alle
dieren voor hun activiteiten ook sterk afhankelijk van de
aanwezigheid van voedsel. De reservevoorraden van
planten, onder de grond en in zaden, zijn voor veel dieren
een belangrijke voedselbron. En vroege bloeiers leveren
stuifmeel en nectar aan vroeg vliegende insecten.
Warmbloedige dieren houden hun lichaamstemperatuur
zelf op peil: vogels en zoogdieren kun je het hele jaar door
zien. Hoewel, voor sommige soorten is er hier in de winter
geen voedsel meer te vinden; zij gaan naar het zuiden
(trekvogels) en komen in het voorjaar terug of houden een
winterslaap (egel en vleermuizen).

Voor veel vogelliefhebbers is het voorjaar pas echt begon-
nen als ze de zang van de teruggekomen tjiftjaf weer ge-
hoord hebben.
Als je de eerste vroegeling, het speenkruid, de krokus ziet
bloeien, een hommel of een citroenvlinder ziet vliegen, de
tjiftjaf hoort: daar krijg je lentekriebels van! 

Cultuur en landschap

Eerherstel Empese en Tondense Heide
Corine Schimmel

Foto: Jantine Peters

Tussen Klarenbeek en Zutphen in de IJsselvallei ligt de
Empese en Tondense heide, een bijzonder natuurgebied,
ingeklemd tussen de weilanden van de buurtschappen
Empe en Tonden. Natuurmonumenten is de beheerder. In
tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden kenmerken
moeras, bosjes, heide, poelen en schrale graslanden het
landschap. Het gebied staat vooral in de belangstelling,
omdat er nog een aantal bijzondere planten, vogels en in-
secten voorkomen. De Empense en Tondense Heide is
aangewezen als Natura 2000-gebied en het maakt deel uit
van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland, die
natuurgebieden met elkaar verbindt. 
 
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten verwierf in de 30-er jaren van de vori-
ge eeuw twee stukken natte heide, die bij de marken van
Empe en Tonden hoorden. Het waren de restanten van een
veel groter heidegebied. Door de aankoop van gronden
vanaf de 60-er jaren is inmiddels een aaneengesloten ge-

bied ontstaan van circa 140 ha. De afgelopen decennia
verdroogde het gebied, mede door verlaging van de
grondwaterstand, waardoor allerlei planten- en insecten-
soorten verdwenen of dreigden te verdwijnen. Sinds 2012
nam Natuurmonumenten samen met het Waterschap in-
grijpende maatregelen. Door het kappen van bomen kreeg
het gebied weer een open karakter. Daarnaast zijn beken
ondieper gemaakt en sloten gedempt met voedselarme
grond. Hierdoor kan het kalkrijke kwelwater, dat van levens-
belang is voor een aantal bijzondere planten, het bodemop-
pervlak weer bereiken. Ook is een deel van de humusrijke
toplaag verwijderd.
 
Blauw grasland
In het begin van de 20ste eeuw kwam er in Nederland nog
30.000 ha blauwgrasland voor. Door verlaging van grond-
waterstanden en het gebruik van kunstmest is hier nog maar
30 hectare van over. Blauwgrasland komt met name voor
op natte, arme, niet verzuurde gronden. Op de Empese en 
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Wandeltips
In het gebied zijn twee wandelroutes uitgezet van 5 en 7,5 km. Het beginpunt is op de parkeerplaats aan de Hallsedijk
ter hoogte van Hasseltpaadje in Empe. De wandelroutes zijn goed aangegeven. De routes lopen over bospaden,
zandpaden, een vlonderpad, de Eerbeekse hooilanden, graslanden en heidevelden. Aangezien het gebied nogal nat
is, wordt waterdicht schoeisel (laarzen) aangeraden.
Zie voor meer informatie en de route: www.natuurmonumenten.nl.
 
Op 25 juni 2017 staat een IVN-publiekswandeling over Empese en Tondense Heide op de agenda. Start om 14 uur
vanaf de parkeerplaats aan de Hallsedijk Natuurmonumenten.
Zie voor meer informatie www.ivn-apeldoorn.nl.

Tondense heide ligt één van de laatste stukjes overgeble-
ven blauwgrasland van de provincie Gelderland. Kenmer-
kend voor dit grasland is de blauwe kleur, die wordt veroor-
zaakt door een aantal grassen; waaronder blauwe zegge.
In dit blauwgrasland komen een aantal bijzondere soorten
planten voor waaronder Spaanse ruiter, gevlekte orchis en
blauwe knoop.
 
Eerbeekse hooilanden
De Eerbeekse hooilanden liggen aan de rand van de Em-
pese en Tondense heide en maken inmiddels deel uit van
het gebied. Vanaf de middeleeuwen tot circa 1900 was het
hooiland onderdeel van een eeuwenoude cultuurlandschap
van enken, heidevelden en natte hooilanden. Vanaf de 70-
er jaren werden deze gronden ontwaterd door de aanleg
van drainagepijpen, verlaging van de grondwaterstand en
de aanlag van sloten. Omdat de grond erg lemig was,
moeilijk te bewerken en slecht doorlaatbaar, werd door 

Foto: Natuurmonumenten

Foto: Jantine Peters

Flora en fauna
In het gebied bevinden zich een groot aantal poelen van
verschillende grootte en diepte. De poelen zijn belangrijk
voor verschillende soorten libellen die in het gebied voor-
komen. Daarnaast is het een leefgebied voor de kamsala-
mander, de kleine watersalamander en de poelkikker.
Verder komen hier ongelijkbladig fonteinkruid en wijdbloei-
ende rus voor. Op de heide zijn een aantal zeldzame insec-
tensoorten te vinden, waaronder heideblauwtje, tengere
pantserjuffer en gouden sprinkhaan. Er leeft ook een groot
aantal vogels waaronder geelgors, boompieper, lepelaar
en grauwe klauwier. Vorig jaar zijn zelfs drie zwarte ooie-
vaars waargenomen.
 
Bedreigingen
Eén van de grootste bedreigingen van de aanwezige flora
is watercrassula. Om deze woekeraar uit het buitenland te
stoppen is als uiterste noodgreep een pool afgedekt met
plastic en grond. Of dit afdoende is zal de komende tijd
moeten blijken.

diepploegen de onderlaag met de bovenlaag gemengd.
Om de plannen voor de Empese en Tondense heide te
kunnen realiseren is eind 2013 een gebied van circa 40
hectare onttrokken aan de landbouw en omgezet in natuur.
Hiervoor is van ongeveer 24 ha de bovenste vruchtbare
toplaag vijftien tot dertig cm afgegraven. Verder zijn alle
drainagebuizen verwijderd en ook is een aantal sloten ge-
dempt. Eén van de grondeigenaren, de heer Grolleman, is
inmiddels deeltijd natuurbeheerder geworden. Hij is hier
bijzonder enthousiast over. Door de genomen maatregelen
zien de hooilanden er weer uit zoals dat ook rond 1900 het
geval was. Met de genomen maatregelen zal in de loop van
jaren hier weer blauwgrasland ontstaan met natte heide. 

Foto: Natuurmonumenten
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Jeugd en natuur

Onvergetelijke ervaring op het Woldhuis
Margot Klein

Foto: Margot Klein

Foto: Margot Klein

Door  de fusie IVN en Stichting Veldwerk kregen de
schoolgidsen van de Werkgroep Scharrelkids van IVN
Apeldoorn de mogelijkheid om tijdens de werkweek van
basisschool de Baarzen uit Vught stage te lopen op het
Woldhuis in Apeldoorn.
Het is maandagochtend als er een schoolbus het terrein
van het Woldhuis op komt rijden. Even later stuiteren er 26
kinderen over het terrein, staat er een groepje leerkrachten
gezellig met elkaar te keuvelen en staat het pad vol met
koffers en tassen. Mijn stage is begonnen… Herman de
Jongh wijst de kinderen de slaapzalen en iedereen zeult
zijn zware koffer naar boven om zich te installeren.
’s Middags gaan de kinderen, gewapend met een platte-
grond en wat opdrachten, in kleine groepjes op pad om het
gebied te verkennen.
De volgende dag staat in het teken van hout sprokkelen en
bomen zagen. Er wordt veel aandacht besteed aan de
veiligheid. De kinderen vinden het heerlijk om buiten aan
het werk te zijn.
De derde dag zijn de kinderen wat geacclimatiseerd en is
het een goed moment om wat serieuzere zaken met ze te
gaan oppakken. Ze doen bodem- en wateronderzoek, ze
leren boomhoogtes bepalen en ze gaan op zoek naar in-
secten. Na de lunch gaan ze in groepjes hutten bouwen.
Goede samenwerking en taakverdeling is daarbij van be-
lang. Het gaat fantastisch. Ze zijn inventief, creatief en de
hutten worden spectaculair mooi. Ze stralen van trots.
Op dag 4 doen ze een eigen natuuronderzoek, worden in
groepjes verdeeld en werken het -  met wat aansturing van
een coach - helemaal zelfstandig uit. Aan het eind van de
dag is er een tentoonstelling  en presenteren ze hun onder-
werp aan de groep.
De laatste dag staat in het teken van vuur en lekker eten.
De kinderen poffen appels, bakken pannenkoeken, ma-
ken tosti’s en er hangt een grote pan soep boven een vuur. 

Als ik terugkijk op deze week, realiseer ik me wat een
fantastisch leerzame ervaring deze kinderen hebben opge-
daan. De opbouw van het programma is goed doordacht
en Herman de Jongh weet op een inspirerende manier de
kinderen hier in mee te trekken. Wat de hele week voorop
heeft gestaan is het beleven van de natuur. Steeds weer
tussen de bedrijven door worden de kinderen op allerlei
kleine dingen gewezen: een paddenstoel, de geur van
gezaagd hout, een kikker, zacht mos. Uiteindelijk beginnen
ze zelf ook steeds meer echt te kijken. Ze wijzen op den
duur ook óns op een mooie tor of een enorm nest hoog in
een boom. Ze raken steeds meer betrokken bij de natuur,
voelen zich verantwoordelijk voor hun taken en je ziet ze
genieten. Of het zonnetje nou schijnt, of dat het giet van de
regen. Zo netjes als ze de eerste dag aankomen, zo vies
zijn ze de laatste dag, maar het maakt allemaal niet uit. Er
heerst een gevoel van saamhorigheid, plezier en respect
voor elkaar én voor hun omgeving. Het is een ervaring die
ze nooit meer zullen vergeten en die zal bijdragen aan
positieve levenshouding tegenover mens én natuur.

Foto: Margot Klein
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Projecten IVN-eXtra

De Atlas van Apeldoorn en IVN Apeldoorn
Van de redactie

CODA zet in samenwerking met partners van het Erfgoedplatform (waaronder IVN Apeldoorn), bewoners en andere
betrokkenen jaarlijks één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. In de twaalfde editie van de Atlas
van Apeldoorn is dat wijk De Naald.
Wijk de Naald wordt van april tot en met oktober op verschillende manieren onder de aandacht gebracht, van presenta-
ties en lezingen tot wandel- en fietsroutes. De aftrap van de Atlas vindt plaats tijdens het Historisch Café op 7 april met
de opening van het Erfgoedpaviljoen op de eerste verdieping in de CODA Bibliotheek.
Ook IVN Apeldoorn draagt weer bij aan het programma. De IVN-zomeravondwandeling: Een groen ommetje door de
buurt Het Loo (onderdeel van wijk De Naald) staat donderdag 6 juli op het programma. Het Ommetje Buurt Het Loo:
Groen bekeken kan worden gedownload. En de wandeling Het Loo: Een koninklijk landschap wordt uit het jubileumboek-
je Natuur om de Hoek (2002: 55 jaar IVN Apeldoorn) tot een downloadable ommetje gesmeed.
Nu de wijk De Naald in de belangstelling staat is het boekwerk Tussen Paleis en Enk: Hoe wijk de Naald ontstond van
de hand van Frank Klinkenberg weer interessant. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de wijk heeft Klinkenberg
de ontstaansgeschiedenis vanaf 1600 en de bewonersvereniging sinds de oprichting in 1988 beschreven. Dit jubileum-
geschenk is toen (2013) bij alle huishoudens in wijk de Naald bezorgd. Voor meer informatie: www.wijkraaddenaald.nl.

Wijk de Naald

IVN Apeldoorn grijpt de gelegenheid om beschikbare routes weer eens van stal
te halen en te updaten. Zo ook de fietsroute Langs enken, kampen en velden:
een fietstocht door de natuur van Wiesel en Wenum door Gert Jan Blankena,
een uitgave van de afdeling Apeldoorn van het IVN, en de gemeente Apeldoorn,
afdeling Groen uit 2001 die vroeg om een herdruk. In 2016 is de route in de
regen nagefietst door Gert Jan Blankena en Monic Breed en later nog eens in
aangenamere weersomstandigheden door Monic Breed en Hans Hogenbirk.
Na 15 jaar was er wel het een en ander veranderd op het gebied van natuur en
landschap, maar de grote lijnen en wegen bleken min of meer onveranderd. De
aangepaste versie verschijnt op www.ivn-apeldoorn.nl.
We hopen dat veel fietsers de fietstocht door de natuur van Wenum en Wiesel
weer ontdekken.
 
Vind je het leuk om wandel- en/of fietsroutes te controleren of te maken? Sluit
je aan bij de op te richten werkgroep Routes.
Opgave via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl. 

In 2016 was IVN Apeldoorn van de
partij in het Atlas-programma rond de
wijk Wenum Wiesel. De wandelroute
Wiesel-Kroondomein (wandeling van
10 kilometer onder andere door smelt-
waterdalen en langs de Koningseik en
het kunstwerk de Kathedraal van Ma-
rius Boezem) werd 3138x gedown-
load. Het vernieuwde Ommetje We-
numse watermolen werd 1746x ge-
download en het nieuwe Ommetje
Koningsbeek 258x. 
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Groen in de buurt

Gierzwaluwen welkom
Yvonne Zwikker

Foto: Free pics

Zesentwintig neststenen die gierzwaluwen een broedplek
kunnen bieden bevinden zich al vijfentwintig jaar in de
muren bij winkelcentrum Het Fort in de wijk Osseveld-Oost
vlakbij de spoorwegovergang aan de Laan van Ossenveld.
Bij de bouw zijn deze blauwe stenen met nestopening ge-
plaatst. Bijzonder voor die tijd. De stenen zitten op de
juiste plekken: ze bevinden zich hoog in de muur en niet op
het zuiden. Bij een architectuurwandeling door de buurt
bleek niemand de blauwe stenen ooit opgemerkt te hebben.
In het kader van die wandeling dachten de deelnemers dat
het kunst was.
In al die jaren heeft geen enkele gierzwaluw de nestplekken
ontdekt. Ervaring heeft geleerd dat het laten horen van
geluid van soortgenoten kan helpen om de nestmogelijk-
heden te vinden. 
 
Lokken met geluiden
Zowel de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe als de Vogelwerkgroep van KNNV Apeldoorn en IVN Apeldoorn willen graag
deze acrobatische vogels koppelen aan de neststenen. We benaderen de plaatselijke pers en folderen bij de bewoners
op zoek naar bewoners / natuurliefhebbers in de hoekwoningen op de oost-, noord- en westzijde van de Linie en de
Ontvangst, die bereid zijn de geluiden vanuit hun woning te laten klinken om gierzwaluwen naar de nesten te lokken.
Welke lezer van dit artikel kan ons in contact brengen met iemand die de gierzwaluw op het spoor van de neststenen
wil brengen? Voor opgave en informatie: gierzwaluw.linie@gmail.com.
 
Gierzwaluwen
Gierzwaluwen komen meestal vanuit hun winterverblijf in Afrika rond Koningsdag in ons land aan. Eerst verschijnen de
mannetjes. Deze vogels van 46 gram hebben dan een afstand van 7.000 kilometer afgelegd. Ze hebben ook wel de
naam van 100-dagen vogels. Dat is de tijd die ze in ons land verblijven. Ze moeten eerst aansterken, maar inspecteren
al wel gelijk hun woning. De sikkelvormige silhouetten scheren dan gierend door de lucht, waar zich hun leven afspeelt.
Alleen om te broeden komen ze aan de grond.

De nestgelegenheden van gierzwaluwen staan onder druk.
Zij kunnen steeds minder geschikte broedplekken vinden.
Nieuwbouw en gerestaureerde woningen zijn hermetisch
afgesloten. Goed om te weten: nesten van gierzwaluwen
veroorzaken geen rommel!
De stadsvogels zijn partner en plaats trouw. Aan de nest-
bekleding besteden ze weinig aandacht, wat grasjes,
pluisjes en met wat speeksel wordt een kommetje gevormd.
Meestal leggen ze twee eitjes, soms drie. Beide ouders
zorgen voor de jongen. Een gierzwaluwgezin heeft dagelijks
zo’n 20.000 bladluizen, vliegende mieren, muggen, zweef-
vliegen en spinnetjes op het menu staan. Als de jongen na
zes tot acht weken uitvliegen zijn ze gelijk zelfredzaam. De
ouders blijven nog zeker twee weken in de buurt om aan te
sterken voor de reis. En dan… is het ineens stil en zijn ze
vertrokken.

Foto: Peter Oosterkamp

Van de redactie

2017 in het teken van Botanische Tuinen
De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) is een koepelorganisatie en telt 24 tuinen verspreid over
heel Nederland. Samen zien zij het als hun missie om een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van
planten in het kader van een duurzame wereld.
2017 staat in het teken van botanische tuinen. Op 22 april start in alle 24 tuinen in Nederland een tentoonstelling over
de Kroonjuwelen: de meest bijzondere planten uit al deze tuinen.
Hun verhalen zijn te vinden op de website www.botanischetuinen.nl, en de bezoekers kunnen vanaf april 2017 via de
nieuwe app - Hortus Chat, ontwikkeld in samenwerking met Waag Society - met de planten in gesprek gaan.
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Interactief

Natuurbeleving door werkvormen
Ten Gevers en Monic Breed

Foto: Ten Gevers

Een excursie begeleiden vraagt om voorbereiding. Tijdens
de voorwandeling onderzoeken natuurgidsen wat kenmer-
kende elementen in het landschap zijn die het thema vor-
men van de excursie: voorjaarsflora in de lente, padden-
stoelen in nazomer en herfst, water in een waterrijk gebied
(sprengen en beken), sporen van bebouwing en de geschie-
denis ervan, of aspecten van klimaatverandering. Je kunt
ze intekenen op een routekaart, zodat je het spoorboekje
hebt voor de wandeling. Door het digitaal te doen krijg je
heldere excursiekaarten met alle markeringspunten die je
makkelijk kunt delen en bewaren.
 
En dan de manier waarop. Hou je een monoloog of wordt
het een dialoog? Geef je een demonstratie of een uitda-
ging? Een opdracht? Proef, luister, voel, ruik, ben je bewust
van je omgeving. Ontdek: kleur, geur, smaak, vorm, textuur,

Foto: Ten Gevers

samenstelling, afmeting, substantie, hard, zacht, dichtbij, ver weg, groen, geel, rood, bruin, eetbaar, giftig, plant, dier,
schimmel. Rond, hoekig, gekarteld, gelobd, tweehuizig, levend, dood, rot, fris, lekker en vies, zoet, zuur, zout, bitter,
ranzig. Ben een keer stil juist als het om je heen ruist en raast. Verwonder je: nattigheid, droogte, hoogte, laagte, diepte.
 
Afgelopen zomer was de wandeling op en rond de Renderklippen bij Epe bijzonder warm. De hei was prachtig paars en
rook naar honing. De bijen hadden het druk. In de aanlooproute in de schaduw van de bomen, die er verdord en droog 

uitzagen, stonden nauwelijks herkenbare planten: mossen,
die niet dood bleken te zijn, maar in zomerslaap. Mossen
hebben geen wortels en geen vaten, ze nemen het vocht
direct op via hun superdunne blaadjes. Als het voorraadje
is verdampt, gaan ze in zomerslaap; zijn als het ware
schijndood, want ze lijken helemaal verdroogd. Maar na
een regenbui leven ze weer op en spreiden ze hun blaadjes
uit. Hoe laat je dit beleven op een zomerse dag? Daarvoor
nemen we een aantal mossen een paar weken tevoren mee
naar de kelder, zodat ze helemaal verdroogd zijn. Elke
deelnemer geven we een verdroogd mosje. Door de
meegebrachte plantenspuit ontvouwen de mossen zich op
wonderbaarlijke wijze. Een prachtige natuurbeleving. Dood
mos blijkt toch levend. En je weet meteen hoe mossen eten.
 
Je moet er maar op komen. Veel gidsen hebben zelf een
vast aantal ‘werkvormen’ in hun repertoire. Als je veel met

elkaar mee gaat, ontdek je er nog veel meer. Natuurbeleving met hart, handen
en hoofd. Heb jij een werkvorm die je wilt delen? Ons plan is om in ons IVN-
archief een rubriek op te nemen: werkvormen, zodat een natuurgids die zich
voorbereidt op een excursie of cursus ideeën kan opdoen. Ook willen we in
Groenvoer per keer 1 of meer werkvormen opnemen. En ze natuurlijk ook delen
in de natuurgidsenopleiding.
 
Doe je mee? Beschrijf je werkvorm zoals je zelf wilt. Stip liefst de volgende
aspecten aan: titel, doel, doelgroep, duur, benodigdheden, weertype, speciaal
gebied, aantal deelnemers, schets (werktekening of foto).
En stuur je werkvorm naar gidsenvoorgidsen@ivn-apeldoorn.nl en wie weet
staat jouw werkvorm de volgende keer in het afdelingsblad. 
 
 
De uitdrukking ‘het is zo warm dat de mussen dood van het dak vallen’ heeft
hoogstwaarschijnlijk niets te maken met mossen, ook al bestaat er geen goede
verklaring voor het ontstaan van de uitdrukking en blijven er mensen die geloven
dat de mossen en niet de mussen van het dak vallen.
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Duurzaamheid

Cursus Natuur & Samenleving
Ria Brouwers

Hoeveel kouder was het in de kleine ijstijd toen ze in London
elk jaar kermis hielden op de Theems en toen Pieter
Breughel zijn sneeuwlandschappen schilderde? Hoeveel
warmer is het in de laatste anderhalve eeuw geworden? En
wat maken een paar graden meer of minder nou uit? Hoe
is de grond verzuurd geraakt? Hoe reageren de grutto en
de tapuit op verdroging en vervuiling? Wat doet de gemeen-
te Apeldoorn tegen wateroverlast en hoe ziet de energie-
transitie er uit? Kun je zelf ook iets doen om de natuur
minder te belasten?
Dit is een greep uit de onderwerpen van de cursus Natuur
& Samenleving. Op het eerste gezicht een vreemde eend
in de bijt, gebaseerd als hij is op slecht nieuws, namelijk de
aantasting van de natuur. De meeste IVN cursussen heb-
ben een positieve ondertoon, ze gaan over de schoonheid
van de flora en de fauna, over de boeiende processen in
voedselketens en kringlopen. Hoe meer je daarover weet,
zo is de IVN-gedachte, hoe meer je de natuur waardeert en
met respect behandelt.
 
Duurzaamheid
Maar IVN hecht ook grote waarde aan duurzaamheid, een
begrip dat tegenwoordig is opgenomen in de naam van de
organisatie: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaam-
heid. Dat weerspiegelt het besef dat de tijd voorbij is dat
IVN alleen met planten en dieren bezig kon zijn. In de 21ste
eeuw staat onze natuurlijke habitat onder grote druk. Het
evenwicht in de natuur is zoek.
 
Antropoceen
De cursus Natuur & Samenleving gaat over de mens als
onderdeel van de natuur. Ons handelen beïnvloedt de
aarde dermate dat men wel spreekt over het Antropoceen,
het Tijdperk van de mens. Alleen al de groei van de wereld-
bevolking, van 170 miljoen mensen aan het begin van onze
jaartelling naar meer dan 7 miljard nu, betekent een enorme
aanslag op de natuurlijke hulpbronnen.
De industrialisatie doet daar een fikse schep bovenop: de
kooldioxide- en stikstofcycli raken verstoord, de plastic soep
vervuilt de oceanen, gif tast ons leefmilieu aan. De gevolgen
zijn alom zichtbaar. In ons land zie je de achteruitgang
van soorten vogels en van de bloemenweelde in de weilan-
den, en moeten we ons wapenen tegen overstromingen. 
Elders in de wereld leiden grondstoffenschaarste en de
afnemende mogelijkheden voor voedselproductie tot oor-
logen en migratiestromen.

De mens
Veranderingen in het klimaat, in landschap en waterstro-
men zijn van alle tijden. Soms komen ze uit de natuur zelf
voort, soms worden ze veroorzaakt door menselijk hande-
len. Het is belangrijk om deze twee goed uit elkaar te
houden. Maar dat sinds een paar eeuwen de mens een
groot probleem in de natuur vormt, staat vast.
 
 

         Cartoon: www.saltooo.be

 
 

Foto: Joop Bothe

Op excursie naar nieuwe initiatieven
Op vier cursusavonden bespreken we de problemen, de
gevolgen ervan en de maatregelen om deze het hoofd te
bieden, zoals het Klimaatakkoord van 2015, maar ook lo-
kale maatregelen. Tijdens excursies leren we over de initi-
atieven voor een ander energiegebruik in Apeldoorn en
bezoeken we een biologische boerderij. De cursus wil het
inzicht bevorderen dat de inrichting van onze samenleving
afstemming met de natuur behoeft om onze planeet leef-
baar te houden.
 
Terug naar de vraag wat een paar graden meer of minder
nou uitmaken. In de “kleine ijstijd”, was de gemiddelde
temperatuur slechts 1 à 2° Celsius lager dan nu. Sinds 1900
is het op aarde 0,85° C warmer geworden, we stevenen af
op een stijging van 1,5° C en zonder maatregelen op 2° C
of meer. De getallen lijken klein, de gevolgen zijn groot,
want de thermostaat van de aarde is uiterst gevoelig. En
niet alleen de thermostaat maar de hele planeet. Er staat
meer op het spel dan de keuze tussen gaan sneeuwballen
of aan het strand liggen…
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Natuur en gezondheid

Voedselbossen, het antwoord op reguliere landbouw?
Janneke Brouwer 

Zeven boslagen van een bostuin

Vruchten voedselbos

Oogsten en eten
Foto's: Voedselbos Ketelbroek

Afgelopen september was ik aanwezig op het duurzaam-
heidsweekend van het IVN in Groesbeek. Dit jaar stond het
programma vooral in het teken van voedsel en ecosysteem-
diensten. Het cursusteam van de cursus Natuur en Samen-
leving had namelijk besloten, dat deze cursus in 2017 weer
van start zou gaan en dat het thema voedsel hierin een rol
zou spelen. Het was een leuk en vooral leerzaam weekend.
Maar voor mij was het absolute hoogtepunt het bezoek aan
voedselbos Ketelbroek.
 
Voedselbos? Nooit van gehoord! Wat is dat en wat heeft
dat te maken met duurzaamheid? Na een heerlijke middag
luisteren naar mede-eigenaar Wouter van Eck en ronddwa-
len door het bos, wist ik meer. In het kort is een voedselbos
een milieuvriendelijk landbouwsysteem met een hoge na-
tuurwaarde. Wouter van Eck definieert het als volgt: ‘Een
voedselbosontwerp is gebaseerd op menselijke creativiteit,
natuurlijke biodiversiteit en ecologische principes van na-
tuurlijke bossen. De belofte van een productief voedselbos
ecosysteem is een hoge biodiversiteit en een hoge op-
brengst (in kwaliteit, kilo’s, ecologische waarde en diversi-
teit) en een lage graad van onderhoud’. Kortom het is een
alternatief voor onze huidige landbouw, die zich richt op
éénjarige gewassen, die langzaam de bodem uitputten. De
gewassen zijn monoculturen die vaak slecht bestand zijn
tegen wisselende omstandigheden en plagen.
 
Een voedselbos, mits goed ontworpen, is een ecosysteem
op zich. Een ecosysteem is een robuust systeem, dat voor
zichzelf zorgt. Er zijn geen meststoffen en geen bestrijdings-
middelen voor nodig. Alleen de oogst vergt tijd en moeite.
Door soorten te gebruiken die zichzelf vermeerderen is
zaaien ook overbodig. Het is een driedimensionaal land-
bouwsysteem. Daar waar monoculturen in één teellaag
groeien, maakt een voedselbos ook gebruik van de hoogte.
In 7 verschillende lagen groeit en bloeit van alles. Doordat
in de verschillende lagen voedsel onder elkaar groeit, wordt
ook de opbrengst per vierkante meter hoger.
 
Toegegeven, van de huidige landbouw weten we dat het
veel voedsel oplevert. De theorie zegt dat voedselbossen
dit ook doen, zo niet meer voedsel. Maar in Nederland staat
deze manier van landbouw nog in de kinderschoenen. Dus
of het zich op dat vlak kan meten met de huidige landbouw
is nog de vraag. Maar is het niet de moeite van het probe-
ren waard? Want een gezonde bodem, gezond voedsel,
het tegengaan van de klimaatverandering en een rijke bio-
diversiteit zouden toch ook moeten meewegen?
 
Ik heb een prachtig voorbeeld van deze alternatieve land-
bouwmethode mogen zien. Inmiddels heeft Wouter van Eck
in de ledenvergadering van het najaar in 2016 een interes-
sante presentatie gegeven. In de loop van 2017 organiseren
we een excursie voor IVN-ers naar het Voedselbos te Ke-
telbroek. Ga je mee? Houd dan de nieuwsbrief in de gaten!
 
Bron: A. Limareva: Basis Handboek Aanleg en Beheer van
Voedselbossen. Leeuwarden, 2015.

   1 Kroonlaag (climax bomen) bestaande uit originele en  
      aangeplante grote bomen             
   2 Lage bomen, bestaande uit kleinere bomen of half-    
      stammen
   3 Struiklaag van fruit en bessen struiken
   4 Kruidlaag van meerjarige groenten en kruiden
   5 Bodembedekkers, laag van planten die zich horizon-  
      taal verspreiden
   6 Ondergrondse of wortellaag van planten die wortels    
      of knollen produceren
   7 Klimmers, een verticale laag van klimmende planten
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Uitgelicht

Try-out Cursus roofvogels
Yvonne Zwikker

Foto: Archief, buizerd

Foto: Wilderness, bruine kiekendief

Foto: Wildlife, sperwer

In een bomvol lokaal brengt het cursusteam een try-out van
de cursus roofvogels voor het voetlicht. Ongeveer 25 leden
van de Vogelwerkgroep van KNNV afdeling Apeldoorn
krijgen de mogelijkheid feedback te geven. Ook IVN Apel-
doorn is in de zaal vertegenwoordigd. Er bestaat veel be-
langstelling voor deze module. Niet alleen deze avond,
maar de twee avonden in februari en maart, inclusief de
bijbehorende excursie naar de Oostvaardersplassen zijn al
volgeboekt.
Eerder werden de cursussen winterwatervogels, weidevo-
gels, tuinvogels en najaarsvogels door IVN en KNNV ge-
zamenlijk ontwikkeld. Alle cursussen staan op zich en 

vogels doen wat ze doen. Roofvogels kun je verdelen in
roofvogels overdag en uilen. Uilen krijgen in deze cursus
geen aandacht, buizerd, sperwer, havik, bruine kiekendief,
zee- en visarend wel. Dat zijn best veel soorten die binnen
2,5 uur gelijkwaardig aandacht moeten krijgen.
Tegenwoordig kun je met schitterende foto’s via een bea-
mer de vogel aan de deelnemers voorstellen. Wanneer krijg
je de koppen van deze vogels zo groot in beeld? 
Je ziet ogen die vele malen lichtgevoeliger zijn dan de ogen
van de mens. Beelden van klauwen en snavels illustreren
het gereedschap waarmee de vogels zijn uitgerust om aan 

hun maal te komen. Iedere soort heeft zijn eigen jachttech-
niek. De wendbaarheid van een havik tussen de bomen
door die een eekhoorn op het oog heeft is indrukwekkend
gefilmd. Het loopt niet goed af voor de eekhoorn. Maar in
de natuur gaat het om eten en gegeten worden. 
Vogels vliegen en vliegbeelden van bijvoorbeeld cirkelende
vogels kunnen houvast geven om een soort te herkennen.
Je moet wel leren kijken. Daartoe geeft deze cursus een
ruime en plezierige aanzet. De try-out maakt duidelijk dat
beperking van de stof om aandacht vraagt gezien de be-
schikbare tijd. Wie weet brengt alle feedback ook nog an-
dere gezichtspunten. Een cursus is een dynamisch gege-
ven, maar de cursus roofvogels is al aardig klaar voor take-
off.Foto: Flickr, Zeearend

kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. Dit keer
verzorgen Marcel Ermers en Paul Vermeulen van de KNNV
in samenwerking met Cathrien Oskamp van IVN de invulling
van het onderwerp. Er staan nog meer vogelonderwerpen
op het wensenlijstje voor cursussen, waaronder riet- en
moerasvogels.
De aanwezigen mogen kijken en luisteren als ervaren vo-
gelaar om zo eventueel aan te geven wat zij missen of
onduidelijk vinden. Ook komt de vraag om te kijken en
luisteren als cursist, vaak een beginnend vogelaar, om met
deze pet op feedback te geven waar het team zijn voordeel
mee kan doen.
De opzet van alle cursussen is breder dan determineren.
Het gaat om de vogels in hun leefomgeving en waarom de
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Verenigingsnieuws

Vanuit het bestuur…
Janneke Brouwer namens het bestuur

Vanaf de grote bestuurswisseling in mei 2016 is het vrijwel
geheel vernieuwde bestuur (helaas nog steeds zonder
voorzitter) vooral druk geweest met lopende zaken. Het
kostte even tijd om de taken te verdelen, te weten wat er
speelt en op elkaar ingespeeld te raken. Maar eind 2016
waren we zover. Inmiddels ingewerkt en op de hoogte, werd
het tijd om na te denken over de toekomst van IVN Apel-
doorn en om bestaande ideeën en rapporten (Oehoe)
daarin een plek te geven.
Om hieraan alle aandacht te kunnen geven hebben we ons
op 27 januari een dag ‘opgesloten’ in het Woldhuis. Die dag
hebben we onder andere besteed aan het ledenbeleid.
Onder het motto ‘Vinden, binden en boeien’ hebben we
nagedacht over het werven, maar ook het betrekken van
nieuwe leden bij onze vereniging. Daarnaast was een
agendapunt hoe we ervoor kunnen zorgen dat bestaande
leden (geboeid) blijven en zich actief willen blijven inzetten.
 
En natuurlijk verzinnen we het niet allemaal zelf. Ideeën,
wensen en opmerkingen van leden zijn hierin leidend. Zo
werd de Midwinteravond, georganiseerd door de redactie
van Groenvoer, erg gewaardeerd. Een avond waarin leden
die elkaar bijna nooit zien, elkaar weer eens konden spre-
ken. Waar nieuwe leden werden verwelkomd bij de club.
En waar mededelingen, nieuwtjes en een leuke lezing van
een enthousiaste Willem Kuijpers een plaats kon hebben.
Een succesverhaal dat vraagt om navolging. Dus hebben
we als bestuur besloten om dit soort initiatieven te gaan
stimuleren. Activiteiten waar niet alleen educatie een rol
speelt maar ook gezelligheid en verbinding. Ideeën hiervoor
komen al uit de leden zelf. Bijvoorbeeld een paar keer per
jaar een IVN-Café houden of speciale excursies voor alleen
leden. Of het een succes wordt, ligt niet alleen aan het
bestuur. Wij zijn enthousiast en faciliteren dit soort 

Foto: Hans Hogenbirk

initiatieven graag. Maar voor de ideeën, de uitwerking en
de gezelligheid hebben we toch echt ook jullie nodig!
 
En dat brengt me bij het laatste punt. Hoe kunnen wij als
bestuur en de organisatoren van de werkgroepen erachter
komen wat iedereen wil doen en zich actief voor in zou
willen zetten. Waar zit de expertise, het enthousiasme en
waar de behoefte? In 2011 is het de laatste keer geweest
dat er een enquête onder alle leden werd gehouden om dit
te inventariseren. In februari is opnieuw zo’n enquête uit-
gezet. Hopelijk heeft iedereen hem al ingevuld. Zo niet, doe
dat dan alsnog. Dit de kans om aan te geven waar je inte-
resses liggen, waarover je mee wilt denken of wat je zou
willen organiseren. Kortom, dit is een kans om ons te laten
weten hoe we met z’n allen van IVN Apeldoorn een nog
betere en leukere vereniging kunnen maken! Doe dus mee,
geef 10 minuten van je tijd en stuur mee!

Van de redactie

Natuurgidsenopleiding IVN Apeldoorn
De nieuwe natuurgidsenopleiding (NGO) gaat in maart 2017 van start. Drie info-avonden en heel wat mailtjes over en
weer hebben geleid tot een voldoende aantal cursisten die er zin in hebben. Het coördinerend team Ria Brouwers, Ten
Gevers en Monic Breed hebben voor de start hun handen nog vol aan het aanpassen van het programma aan het
nieuwe cursusboek. Voor de IVN’ers die meewerken aan de opleiding houden ze een informatie-avond. In de ledenver-
gadering willen ze graag vertellen hoe een en ander dit keer in elkaar steekt.

Nieuwe lesmap Natuurgidsenopleiding
De nieuwe lesmap voor de IVN Natuurgidsenopleiding is uit! Hij is tot stand gekomen onder redactie en begeleiding van
het IVN Cursushuis. Twaalf jaar na de vorige lesmap (2005) is er nu een compleet herziene versie, waarin vooral de
onderwerpen gidsvaardigheden, planten, dieren en duurzaamheid meer aandacht. De map heeft mooie nieuwe illustra-
ties en kleurenfoto’s en wordt gedrukt op kringlooppapier.
Veel in de vernieuwde lesmap zal vertrouwd zijn voor de mensen die de Natuurgidsenopleiding kennen. Zo is de the-
matiek hetzelfde gebleven; de cursist krijgt basiskennis over planten, dieren, ecologie, duurzaamheid, landschap en
gidsvaardigheden aangereikt. Ook de lengte van de opleiding (ongeveer anderhalf jaar), de uitvoering (met veel buiten-
lessen en praktijkopdrachten), en de kwaliteitseisen die aan de opleiding gesteld worden door het Cursushuis, zijn on-
gewijzigd. Verder is de nieuwe lesmap ook nu weer een echte basismap, die zowel cursisten als docenten kunnen
aanvullen met eigen materiaal.
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Quiz

In 't vizier

Van welk ras zijn onderstaande koeien. Antwoord zie pagina 15

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Boomfeestdag
Van de redactie

Foto's: Corine Schimmel

Woensdagochtend 22 maart gaan 38 kinderen van groep 5/6 van PCBS Willem
van Oranje bij de Zwaanspreng in Apeldoorn aan de gang. Vijf IVN-schoolgidsen
van IVN Apeldoorn – al jarenlang een van de partners in de organisatie - bege-
leiden de kinderen bij deze 60ste Boomfeestdag. Leerlingen van de bosbouw-
opleiding Helicon zijn weer ingeschakeld om praktisch te assisteren bij het
planten van bomen en struiken om de spreng een natuurlijker aanzien te geven.
Gezien de activiteit bij een spreng is dit jaar ook Waterschap Vallei Veluwe bij
deze dag betrokken. De gemeente neemt jaarlijks het initiatief voor deze dag,
bepaalt de locatie en wat er geplant kan worden.
De jaarlijkse traditie van Boomplantdag begint in 1957. Wereldwijd is er zorg
om het kappen van bossen met als gevolg erosie en woestijnvorming. Staats-
bosbeheer neemt in 1956 het voortouw en richt in Nederland het Landelijk
Comité Boomplantdag op. Het doel is om belangstelling voor bomen en bossen
bij de jeugd te vergroten. De jeugd heeft immers de toekomst. In Apeldoorn vindt
de eerste Boomplantdag plaats waarbij kinderen hun eigen boom mogen
planten. 

Op 10 april 1957 gaan 1605 zesdeklassers in park Berg en Bos aan het werk. Een bord op de bosweide herinnert hier
nog aan. Een jaarlijkse traditie is gestart. In 1980 krijgt de organisatie de naam Stichting Nationale Boomfeestdag en
verandert Boomplantdag in Boomfeestdag.
Vijftig jaar na de Apeldoornse primeur vond op 21 maart 2007 de vijftigste Boomfeestdag in Apeldoorn als hoofdlocatie
plaats. Kinderen van drie basisscholen plantten 300 wintereiken op een bosperceel aan de J.C. Wilslaan. Ook mensen
die bij de eerste Boomplantdag aanwezig waren deden weer mee. 
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Landschapsonderhoud Het Leesten
Op 13, 14 en 16 maart gaan basis-
schoolleerlingen aan de slag met het
project Landschapsonderhoud op het
Leesten. In dit project werken Helicon
MBO Apeldoorn, Staatsbosbeheer,
IVN Schoolgidsen en basisonderwijs
samen.
Basisschoolleerlingen werken mee
aan landschapsonderhoud op Het
Leesten. De heide schonen. Dat bete-
kent flink aanpoten voor de kinderen,
sjouwen, spitten, zagen… heel wat
anders dan stilzitten in de klas . Heli-
conleerlingen leren vanuit hun oplei-
ding aan basisschoolleerlingen waar-
om landschapsonderhoud belangrijk
is, welke dieren op de heide leven,
soorten planten en bomen en gebruik
van gereedschap. Een dagdeel wer-
ken en leren buiten! In 2017 doen maar
liefst zes basisscholen mee. Het gaat
om 1 dagdeel op ma 13, di 14 of do 16
maart waaraan per dagdeel 40 tot 60
bovenbouwleerlingen kunnen deelne-
men. Onderdeel van dit aanbod is ook
een voorbereidende les op school
waarin Heliconleerlingen uitleg geven.
Coördinatie en begeleiding door IVN
Schoolgidsen

Kansen en effecten agrarisch
natuurbeheer?
Donderdagavond 6 april laten Ron
Camperman en Cor Heidenrijk zien
wat de wensen, mogelijkheden en ef-
fecten van agrarisch natuurbeheer op
de Veluwe en langs de IJssel zijn. De
IVN-lezing vindt plaats in de aula van
de Vrijeschool De Vijfster aan de
Texandrilaan te Apeldoorn in de wijk
Orden en begint om 19.30 uur.  IVN/-
KNNV Apeldoorn leden en vrienden:
gratis, anderen €3.
Aanmelden via lezingen@ivn-apel-
doorn.nl of telefoon 055-5427357.
Bij agrarisch natuur- en landschapsbe-
heer gaat het om natuur op boeren-

land. Maar wat houdt dat precies in?
Ron Kamperman en Cor Heidenrijk
van de agrarische natuurvereniging
VeluweIJsselzoom geven aan de hand
van tal van voorbeelden uit de omge-
ving uitleg over de relatie tussen agra-
risch natuurbeheer en weidevogels,
landschapsbeheer, planvorming en
beheervergoedingen.
Ron Kamperman voert de coördinatie
uit van het agrarisch natuurbeheer
voor de gemeenten tussen de Velu-
werand en de IJssel. Cor Heidenrijk
houdt zich binnen het agrarisch natuur-
beheer voornamelijk bezig met weide-
vogelbeheer en omvormingen van
landbouwgrond naar natuur. 

Foto: VeluweIJsselzoom

Schoolgidsen
Scholenproject Ondersteuning Na-
tuurlessen op de Eben Haezerschool
is het eerste project met een basis-
school, waarbij de werkgroep Schar-
relkids met alle groepen buiten in de
natuur onderwerpen ‘behandelen’ uit
hun natuurmethode. Op 22 november
2016 hebben de schoolgidsen het
herfstproject afgesloten en op 18 april
gaan de schoolgidsen aan de slag met
groep 3. Op 30 juni is de laatste bui-
tenles met groep 8. Meer hierover in
een volgend nummer.

Antwoorden quiz koeienrassen
1   Black angus
2   Charlois
3   Hereford
4   Piemontese
5   Lakenvelder
6   Schotse Hooglander

Sprengencursus
Er zijn veel sprengen en beken in en
rond Apeldoorn. In de cursus leer je dat
dat rustig stromende water niet alleen
een boeiende geschiedenis heeft maar
ook een interessant heden heeft.
Overal in het stedelijk gebied en daar-
buiten zijn ze opgeknapt of zelfs boven
de grond gehaald en beeldbepalend
aanwezig als cultureel erfgoed. Spren-
genbeken bieden ook een bijzondere
leefomgeving voor plant en dier zowel
in als langs het water. Bovendien zijn
ze van economisch van belang bij de
afvoer en opslag van regen- en grond-
water, omdat met een kleinere riolering
en minder waterzuivering volstaan kan
worden. Na deze cursus kijk je met 

andere ogen naar èn in de sprengen-
beken.
Data cursusavonden: dinsdag 18/4,
2/5, 16/5. Excursies: zaterdag 22/4,
6/5, 20/5. 

Cursus Weidevogels
In samenwerkingsverband met KNNV
Apeldoorn is de korte, oriënterende
cursus Weidevogels ontwikkeld. De
cursus bestaat uit een avond en een
excursie. Ook wordt aandacht besteed
aan waarnemingsmethodiek en verre-
kijker informatie.
Data cursusavond 12/4, Excursie
15/4. 
Basiscursus voor de bijenteelt
De Imkersvereniging Hoenderloo
(aangesloten bij de Algemene Neder-
landse Imkersvereniging, ANI), ver-
zorgt een Basiscursus voor de bijen-
teelt. Aan bod komen zaken als de
biologie van het bijenvolk, de verschil-
lende imkermethoden, gezondheids-
zorg, dracht(voedsel-)planten voor
honing en stuifmeel.
De cursus bestaat uit 16 lessen onder-
verdeeld in 7 theorie- en 8 praktijkles-
sen en 1 eindles.
Meer informatie en opgave:
www.imkersvereniginghoenderloo.nl.

Het boek Botanische tuinen in Neder-
land verschijnt op 22 april. Info en
voorintekening www.natuurmedia.nl
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   Op Pad met IVN Apeldoorn
     zaterdag 4 maart      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 12 maart      Wandeling: Excursie 

     prehistorisch Hapsdorp
     aanvang 14 uur

     zaterdag 18 maart      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 1 april
     (onder voorbehoud)

     Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur

     donderdag 6 april      Lezing agrarisch Natuurbeheer      aanvang 19.30 uur
     donderdag 6 april      Wandeling: Voorjaarsbeleving in

     Stadspark Berg en Bos
     aanvang 10 uur

     zondag 9 april      Wandeling: excursie 
     Loenermark

     aanvang 14 uur

     zaterdag 22 april      Vroege Vogelwandeling
     in Berg en Bos

     aanvang 7.15 uur

     donderdag 4 mei      Wandeling: Naar de bron van
     de Orderbeek

     aanvang 9.30 uur

     dinsdag 23 mei      Zomeravondfietstocht
     Sprengen

     aanvang 19 uur

   Cursussen
     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 22.00 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
     in IVN lokaal De Vijfster
     Excursies: zaterdag 22 april, 6 en 20 mei van 10 tot 12 uur.

   Actuele informatie: www.ivn-apeldoorn


