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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 herfstnummer 2017
is 21 juli 2017: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: Janneke Brouwer,
Annette Harlaar, Yvonne Zeegers, Wendy le Griep
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Van de redactie

Bezoeken aan tuinen. Bezoeken waar je blij van wordt. Want zomer, bloemen, kleuren, licht, zon zijn vrolijke beelden
die dan direct bij je opkomen. Bij het woord tuinen denk je algauw aan botanische tuinen, heemtuinen, natuurtuinen,
kruidentuinen, moestuinen, kijktuinen, bezoektuinen, bloementuinen, kasteeltuinen, een groene oase, speeltuinen,
ontdektuinen en ga zo maar door. Voor mogelijke bezoektuinen gingen we te rade bij de NVBT.

Het Jaar van de Botanische Tuin
 

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. Om deze
missie te realiseren committeren de leden zich aan NVBT
criteria over het beheer van de plantencollecties en de wijze
waarop deze worden ingezet voor wetenschappelijk onder-
zoek, natuurbehoud, tentoonstellingen en/of onderwijs.
De Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen is nauw
verbonden met de Stichting Nationale Plantencollectie
(SNP). De SNP coördineert de wetenschappelijk gedocu-
menteerde plantencollecties in diverse tuinen en bewaakt
de kwaliteit van deze collecties.
Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij hebben
de botanische tuinen vanaf 2013 in samenwerking met
Waag Society gewerkt in het project Planten voor de Toe-
komst aan een eigentijdse publieksprogrammering waarin
de plantencollecties met elkaar verbonden werden en op
een innovatieve wijze met het publiek gedeeld werden. De
tentoonstelling Bescherm De Planten in 2015 was de start
van de gezamenlijke programmering. De verhalen van alle
planten in de tentoonstelling zijn online te vinden op de
website met de Plantenzoeker. In 2016 werkten ze verder
aan het ontsluiten van de collecties en een eigentijdse
publieksprogrammering en aan het Project Jaar van de
Botanische Tuinen in 2017.
 
Dit jaar is het dus het Jaar van de Botanische Tuinen. En
nieuw dit jaar precies is een Botanische Tuin in ons actie-
gebied: Paleis Het Loo. De redactie gaat op bezoek bij
Renske Ek, conservator van Paleis Het Loo. In het Thema
meer hierover.
En er zijn meer tuinen – al dan niet botanisch – de moeite
van het bezoeken waard. In deze Groenvoer hebben we er
een aantal geselecteerd die op (fiets)afstand van Apel-
doorn, Epe en Voorst te vinden zijn. Tuinen van zeer ver-
schillende aard. 

We verwijzen ook graag naar het jaarlijkse, landelijke Groei
& Bloei Open Tuinen Weekend dat op zaterdag 17 en
zondag 18 juni 2017 ook in Apeldoorn plaatsvindt met als
hoofdthema: Kruiden!
Dat natuur en cultuur dicht bij elkaar ligt, blijkt wel weer uit
IJsselbiënnale: een beeldenroute met 27 kunstwerken van
(inter)nationale kunstenaars langs de IJssel. De kunstwer-
ken vind je op bijzondere locaties in het landschap en in de
historische Hanzesteden. In uiterwaarden en bij sluizen,
steenfabrieken en landgoederen; daar waar je de IJssel
kunt zien, ruiken en proeven. In deze eerste editie van de
IJsselbiënnale tonen kunstenaars hun visie van de invloed
van de klimaatverandering op het rivierenlandschap: de
maakbaarheid van de natuur, hoog water en overstromin-
gen leiden tot kunstwerken met dromen, wensbeelden of
nietsontziende doemscenario’s.
 
Bronnen:
www.botanischetuinen.nl/plantenzoeker
www.groei.nl/tuinweek
www.ijsselbiennale.nl

Kijktuinen Nunspeet, foto Ten Gevers

Foto: Paleis Het Loo
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Thema

Botanische Tuinen Paleis Het Loo
Monic Breed in gesprek met Renske Ek, conservator tuinen Paleis Het Loo

Foto: Paleis Het Loo

Foto: Paleis Het Loo

‘Museum Paleis Het Loo heeft de officiële status van ‘bota-
nische tuin’ verkregen, een beloning voor decennia lang
vakmanschap’, aldus het nieuws op www.botanischetui-
nen.nl. ‘Paleis Het Loo beheert een aantal bijzondere
plantencollecties, waarvoor al in de 17e eeuw de basis werd
gelegd door de eerste bewoners van het paleis, Koning--
Stadhouder Willem III en Koningin Mary II. Hiertoe behoren
onder meer de Citruscollectie met sinaasappelbomen van
meer dan 300 jaar oud, historische fruitrassen en oranje-
rieplanten’.
Op naar Renske Ek, conservator van Paleis Het Loo. Aller-
eerst bewonderen wij het onwaarschijnlijke bloemstilleven
van Bas Meeuws in de werkkamer die uitkijkt op de ber-
ceaux van de Koninginnetuin. Enthousiast vertelt Renske
dat de eeuwenoude citruscollectie die Paleis Het Loo be-
heert samen met Landgoed De Twickel, al onderdeel was
van de Stichting Nationale Plantencollectie en als zodanig
een belangrijke cultuurhistorische erkenning heeft van de
grootste collectie in Noord Europa. En nu dan de erkenning
van Botanische Tuin.
In 2013 heeft Paleis Het Loo een collectieplan opgesteld,
waarin naast de collecties in het paleis ook zeven planten-
collecties staan beschreven. Deze collecties zijn: citrus,
laurier, 19de eeuwse collectie in de kas, oranjerieplanten,
fuchsia’s, vaste beplantingen en auricula’s.
En vanaf 2011, bij het aantreden van Renske Ek, is begon-
nen met het nakomen van een belangrijk criterium voor de
verkrijging van de titel Botanische tuin: het digitaal registre-
ren en documenteren van de levende plantencollectie.
Sinds 2015 is er ook specifiek onderwijsaanbod met betrek-
king tot de tuinen en: hiermee werd aan een volgend crite-
rium van een botanische tuin voldaan.
Tenslotte is de status van botanische tuin aangevraagd bij
de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen. Een be-
zoek van de Keuring Commissie volgde met keuringsrap-
port dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Algeme-
ne Leden Vergadering. Vervolgens heeft Paleis Het Loo
ook de gedragscode onderschreven die vooral betrekking
heeft op het zich houden aan de (inter)nationale wetgeving,
in het bijzonder de wetten die betrekking hebben op handel
en uitwisseling van plantmateriaal.

Hoe komt de van oorsprong tropisch bioloog tot een functie
als conservator Tuinen op Paleis Het Loo? Haar passie voor
groen, tuinen en historische planten brachten haar al eerder
in de archieven van musea en onderzoeksinstituten voor
de historische collecties en de geschiedenis van het planten
verzamelen. Zo maakte zij websites waar het herbarium
van de apotheker Petrus Cade (1566) en de collecties van
George Clifford zijn te zien. Deze kennis en ervaring neemt
zij mee bij de ondersteuning van de wetenschappelijke
kwaliteit en historische relevantie van de plantencollecties
van de Tuinen.
 
Het registratie- en documentatiesysteem is zo opgezet dat
ook de mensen van de Tuindienst (er zijn 16 voltijds tuin-
mensen in dienst, naast een vrijwilligerspoule van 26
mensen) hun vakkennis en vaardigheden als afenten,
zaaien en de opvang van zieke planten erin kunnen regi-
streren en vastleggen. Op die manier blijft het een levend
geheel en gaat de expertise niet verloren. Of zoals Renske
het noemt: de gouden handen van de tuindienst. En goud
zijn die handen: menig zieke logé citrusboom wordt in
handen van onder meer kaschef Martien Bouwmeester
weer opgelapt. Het is zeker van belang ook die kennis en
kunde over te dragen aan volgende generaties.
 
Daarnaast verzorgt Renske tentoonstellingen en andere
publieksactiviteiten rond de plantencollecties, de wekelijkse
boeketten en de bijzondere historische baroktuinen. In 2016
werd ter gelegenheid van de tentoonstelling over Koningin
Anna Paulowna twee Anna Paulownabomen bij de stallen
geplant.
 
Heeft Renske een lievelingsplant? Passend in haar histo-
rische belangstelling heeft Renske, in navolging van Konin-
gin Mary II, een voorliefde voor Auricula’s, vooral die met
veel kleurtjes en de bepoederde kroonblaadjes.
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Foto: Paleis Het Loo

Op 23 mei is het tuinseizoen begonnen en op Paleis Het Loo en zijn de kuip-
planten en de Delfts blauwe tuinvazen weer te zien. De 45 vazen in de barokke
paleistuinen, vorig jaar vervaardigd naar 17de eeuws voorbeeld, zijn gevuld met
exotische planten. In het tuinseizoen worden ook de tuintours en botanische
tours weer aangeboden.
De presentatie ‘Blauw & Bont, Delfts blauw in de paleistuinen’ illustreert met
filmbeelden het ingenieuze productieproces van de vazen. Ook wordt het verhaal
verteld over de liefde van Koningin Mary voor Delfts blauw en de tuinen. ‘Blauw
& Bont’ is te zien in de Oostvleugel van het paleis.
 
In het kader van het Jaar van de Botanische tuinen komt er een boek met de
25 botanische tuinen uit, waar ook Paleis het Loo in vermeld wordt. Verder laat
iedere tuin de kroonjuwelen zien. Paleis Het Loo laat de oudste Oranjeboom
zien en de grootste, bijna de oudste, Tulpenboom (1808) van Nederland, een
overblijfsel van de landschappelijke tuin in de Boventuin.
 
Het Paleis is ten behoeve van restauratie en uitbreiding dicht van 2018-2021.
De tuin blijft open, maar is anders open. Je kunt buitenlangs naar de tuinen met
een zicht op de bouwput. We zijn benieuwd wat de Conservator en de Tuindienst
nog allemaal in petto hebben: misschien wel een bezoek in de Oranjerie?

Meer informatie:
- www.botanischetuinen.nl: Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen en de Stichting Nationale Plantencollec
  tie (SNP).
- www.paleishetloo.nl.
- Groen Vakblad voor ruimte in stad en landschap. De tuinen van Paleis Het Loo. Nummer 5 April   2015.
- www.renske-ek.nl, met informatie over de Historische collecties en de geschiedenis van het planten verzamelen (het
  herbarium van de apotheker Petrus Cade (1566), en de collecties van George Clifford) en Veldonderzoek met        
  specialisatie in de Neotropen. 

Cultuur en landschap

Natuurkunstenaar Bert Loman
De Verborgen Tuinen van natuurkunstenaar Bert Loman in
Voorst zijn, zoals hij het zelf zegt, gewoon ‘ontstaan’. Zijn
hele leven stond en staat in het teken van ontwerpen en
creativiteit. Nadat de kinderen de deur uit waren, heeft hij
stukje bij beetje zijn 1500 meter grote tuin omgetoverd tot
een aantal juweeltjes, met veel doorkijkjes en beschutte
hoekjes. Iedere tuin heeft een ander model, een eigen sfeer
en een andere plantenkeuze. Met de komst van zijn eigen
atelier bij de tuinen kon hij zich nog meer toeleggen op het
maken van natuurlijke kunstobjecten die in zijn eigen tuinen,

Levenstuinen in oosten van het land
‘Je moet door vele poorten gaan om in de binnentuin van
je ziel te komen’, is bijzonder toepasselijk voor de Levens-
tuinen van het Groot Hontschoten. Deze tekst van ►

Kunstwerk Bert Loman, foto: Marjolein Bootsma

Struinen in tuinen
maar ook elders, te bewonderen zijn. Bert zoekt de grenzen
op van materialen, waarbij hij altijd op zoek is naar nieuwe
natuurlijke mogelijkheden. Zijn kunstwerken zijn altijd in
harmonie met de natuurlijke omgeving, waarin ze staan.
Zoals hij zelf zegt ‘alles staat er, omdat ik het zo heb be-
dacht’. www.deverborgentuinenvoorst.nl.

Levenstuinen, foto: Ageet Schimmel
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Charles van Nieuwegiessen, die één van de twee eigenaren
van de Levenstuinen is, staat op de toegangsdeur tot de
tuin. Een wandeling door de tuinen voert je langs allerlei
levensthema’s, waaronder bevruchting, zwangerschap,
geboorte en de dood. Daarnaast zijn er ook zintuigtuinen
en chakratuinen, ieder met hun eigen karakter en symbo-
liek. Bijzondere beelden en elementen versterken de ver-
schillende thema’s. Laat je verrassen door de variëteit aan
planten, watervallen en bamboebossen afgewisseld met
rustieke plekjes, waar je heerlijk kunt zitten en alles nog
eens op je in kunt laten werken. Er is ook een galerie, waar
regelmatig exposities worden gehouden door kunstenaars,
die gefascineerd zijn door thema’s van de tuin.
www.levenstuinen.nl.

Genieten op blote voeten
Het Blotevoetenpad in het Hof van Twello voert je al kron-
kelend langs wadi’s, savannen, paddenpoelen, boomgaar-
den, een wijngaard en allerlei verschillende groentetuinen,
waaronder een Romeinse en een Middeleeuwse groente-
tuin. In deze tuinen worden gewassen geteeld, die ook in
die tijd werden gegeten. Het is een leerzame en ontspannen
belevenis voor jong en oud. Naast recreatie is ook kennis
en behoud van kennis een belangrijke doelstelling. Je kunt
hier cursussen volgen over moestuin tuinieren, voedsel en
voeding. Daarnaast is er een meente waar moderne be-
hoeften worden ingevuld met tuinbeleving. Particulieren
kunnen hier op een stuk grond groenten telen, deels voor
de winkel, deels voor eigen gebruik. Naast de (overdekte
verwarmde) speeltuin en een restaurant is er ook een uit-
gebreide streekwinkel met producten uit de eigen tuin en
de regio. In de winkel is een grote collectie zaden en
plantmaterialen te vinden, ook van lang vergeten groenten.
www.hofvantwello.nl.

Blote voetenpad, foto: Hof van Twello

Foto: Roofvogeltuin Havikshof

Een paradijs met roofvogels
De Havikshof in Klarenbeek is een bijzondere tuin met
bijzondere roofvogels en een bijzondere eigenaar. Zo’n 15
jaar geleden kreeg eigenaar Tjipke Zuidema, een natuur-
liefhebber puur sang, de kans om op deze bijzondere plek
zijn droom te realiseren. Hij creëerde een tuin met veel
bijzondere uitheemse planten en bomen, die onderhouds-
arm is en weinig last heeft van ziekten en plagen. De borders
worden niet bemest, maar één keer per jaar afgemaaid. De
restanten hiervan blijven liggen als bemesting, maar ook
voor de vogels en andere dieren. De tuin is dan ook een

waar paradijs voor insecten, vogels, reptielen en zoogdie-
ren. In de herfst ondergaat de tuin een ware gedaantewis-
seling door van groen naar prachtig rood te kleuren. Aan
het eind van de tuin ligt een prachtige vijver vol vissen,
amfibieën en waterplanten met aan de oevers allerlei bij-
zondere soorten waterplanten en bomen.
www.havikshof.nl.

Kersvers van de stadsakkers
Steeds vaker richten tuinbezitters zich tegenwoordig niet
meer alleen op een siertuin maar ook op een tuin die eet-
bare producten voortbrengt. Landelijke projecten schieten
uit de grond. Op een terrein van 4 ha grenzend aan de wijk
Zuidbroek in Apeldoorn komen 50 à 60 overwegend
gangbare producten van het land, zonder gebruik te maken
van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Het gaat om
groentes, kruiden en fruit. Afnemers zijn toprestaurants, de
voedselbank en particulieren. Naast een actief bestuur
dragen 75 vrijwilligers, een betaalde zorgmanager en een
tuinman het project Stadsakkers. Voor een klein aantal
veldwerkers biedt Stadsakkers arbeidsmatige dagbeste-
ding. Stagiaires doen er ervaring op en ook schoolkinderen
proeven van deze vorm van tuinieren. Je kunt aan de
Dommeweg 5B op werkdagen tussen 9.30 en 15 uur een
gezond uiterst vers maaltje uitkiezen.
www.stadsakkers.nl.

Stadsakkers, foto: Yvonne Zwikkers
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Heemtuin De Maten
In het Matenpark ter hoogte van de Ferguutgaarde in
Apeldoorn is sinds 1980 een heemtuin van 1,5 ha te vinden,
die vanaf april tot en met oktober vrij toegankelijk is. Hier is
te zien welke planten oorspronkelijk thuishoren in het
overgangsgebied van het hoge Veluwemassief tot aan de
lager gelegen Gelderse IJsselvallei. De voorkomende
landschappen zijn op kleine schaal nagebootst door het
aanbrengen van passende grondsoorten, reliëfs, zaad-
mengsels, water, bomen en struiken.
IVN Apeldoorn was één van de initiatiefnemers en coördi-
neert nu nog het beheer en het klein onderhoud. Ieder jaar
is het weer een verrassing welke planten waar in welke
aantallen opkomen. Omstreeks juni komen de orchideeën-
liefhebbers aan bod. Inmiddels staan er meer orchideeën
buiten de heemtuin in het park dan erin. De tuin is een
belangrijke pleisterplaats voor allerlei diersoorten.
www.ivn-apeldoorn.nl

Kasteeltuin  Cannenburch
Wandelen in een kasteeltuin is steeds een bijzondere er-
varing. Dat ervaar je ook bij de kasteeltuin van de
Cannenburch. Misschien ken je het kasteel de Cannen-
burch in Vaassen wel. Al meer dan 300 jaar vormt het er-
naast liggende park van 24 hectare daar één geheel mee.
Je betreedt het park door een smeedijzeren poort met de
wapens van de familie Van Isendoorn, eeuwenlang een
machtige familie op de Veluwe. Rond het kasteel domineren
de vijvers, die op verschillende niveaus geplaatst zijn om
water te leveren aan de naast gelegen watermolen. Een
laan deelt het park in tweeën: het ene deel leverde het hout
voor de houtproductie. Het andere deel van het park was
bestemd voor het 'vertier’. Hier vind je slingerde vijvers en
paden, romantische bruggetjes en een grote variatie aan
planten, struiken en bomen, waaronder een aantal bomen
van exotische oorsprong zoals de moerascypres.
www.glk.nl

Natuur en kunst in de Oener Kijktuin
Je kunt er rustig wandelen en genieten in de Kijktuin in
Oene. Wandelend langs de smalle paadjes zie je een grote
variatie aan planten en bomen, met daar tussen kunstwer-
ken of gewoon een bankje bij een paddenpoel. De Oener
Kijktuin is iets meer dan een hectare groot. Stukje bij
beetje is de tuin in de afgelopen 20 jaar opgebouwd. Vanuit
Apeldoorn, zijn Miep en Fred Offenberg hier ooit neerge- 

Oener Kijktuin, foto: Fred Offenberg

Heemtuin de Maten, foto Ruud Knol

Heemtuin Refugium, foto Ten Gevers

Heemtuin Refugium
Sommigen hebben wel de ambitie, maar niet iedereen is
het gegeven om zijn passie te verwezenlijken: het opzetten
en ontwikkelen van een eigen heemtuin. Bijna 25 jaar ge-
leden begonnen Edwin en Reiny van den Elsaker op een
open, drassig stuk land met wat nu is uitgegroeid tot een
ecologisch waardevol gebied in Emst, vlakbij Epe. In de
loop der tijd werden singels van verschillende inheemse
soorten aangelegd met een grote variatie. Er ontstond
struweel met bramen en hop die een schuilplaats bieden
aan allerlei vogels. Er werden paddenpoelen aangelegd
waar nu orchis en waterdrieblad groeien en grasland werd
het terrein van ratelaar en perzikblad. Dat vraagt om wel-
overwogen omgaan met de natuur. Ervaar zelf het resultaat.
Ben je benieuwd of heb je wellicht zelf plannen om een
heemtuin te beginnen, maak dan een afspraak met Edwin.
www.refugium-heemtuin.nl. 

Eigen kunstwerken worden tentoongesteld, maar ook die
van anderen. Met passie kunnen Miep en Fred over hun
tuin praten. Miep koestert haar pareltjes, zoals grootmoe-
ders oorbellenboom en de pindakaasboom. De tuin is open
als het echtpaar aanwezig is.
www.oenerkijktuin.nl
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Landgoed Schovenhorst Putten
Op het 160 jaar oude landgoed Scho-
venhorst in Putten zijn vijf bomentui-
nen die in de 19de en 20ste eeuw
ontstonden als kwekerij- en bosbouw-
experimenten met naaldbomen. Naast
het Kleine Pinetum (1852), het Grote
Pinetum (1901), het Josinapark
(1906), het Arboretum (1938) en het
Driecontinentenbos (1967) kunnen
kinderen er hutten bouwen, ravotten
en klauteren in het Speelbos. Drie
themawandelingen zijn er en een
veertig meter hoge bostoren.
www.schovenhorst.nl

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse
Tussen de dorpen Emst en Epe is
Veluws museum Hagedoorns Plaatse 
te vinden in een 300 jaar oude boerde-
rij. In de boerderij, de kapschuur, de
moestuin, op het erf en bij de bijenstal
is te zien hoe het leven van een Veluws
boerengezin er begin 1900 uit zag.
Mens en dier leefden in dit hallenhuis
onder een lange rieten kap van wat het
land opbracht. In die tijd stonden spek-
bonen en palmkool in de moestuin. In
het open depot in de kelder zijn lades
vol herinneringen, die open mogen.
Ruim zeventig vrijwilligers zetten zich
in om de streekgeschiedenis niet ver-
loren te laten gaan. Rondleiders ver-
tellen er graag smakelijke verhalen
over.
De tijdelijke tentoonstelling Vakman-
schap is Meesterschap in de kap-
schuur is dit jaar van de hand van Paul
Huf. In de theeschenkerij staat onder
andere het streekgerecht krentenweg-
ge op de menukaart.
www.hagedoornsplaatse.nl

Heemtuin Arnhem
Op bijna twee hectare van het voorma-
lige landgoed Presikhaaf in Arnhem
zijn sinds 1980 een twaalftal land-
schapstypen tot ontwikkeling ge-
bracht. Honderden soorten planten,
tientallen vogel- en zoogdiersoorten,
en duizenden soorten insecten komen
ervoor. Initiatiefnemer was IVN Arn-
hem. Het beheer en educatief gebruik
van de tuin is in handen van Natuur-
centrum Arnhem.
www.ivn.nl

Openluchtmuseum Arnhem
De kruidentuin van het Nederlands
Openluchtmuseum aan de Schelmse-
weg in Arnhem bestaat uit vijf afdelin-
gen: Verf-plantentuin, Keukenkruiden-
tuin, Legendeplantentuin, Geneeskrui-
dentuin en de Kloostertuin, die een
kopie van de kloostertuin van het be-
nedictijner klooster in Reichenau is.
www.openluchtmuseumarnhem.nl

Heemtuin de Heimanshof
De kleinschalige heemtuin Heimans-
hof in Vierhouten is een Veluwse land-
schapstuin waarin alle planten verza-
meld worden die van nature op de
Veluwe groeien. De tuin is verdeeld in
verschillende kleine biotopen voor
specifieke planten, zoals wallen met
beuken en eiken, een varenhoek, een
heidebult, een bloemenweide, een
leemkuil, een roggeakker, een moe-
rasje en een muurtuin. Door de heem-
tuin slingert een beek, die uitkomt in
een grote vijver met een eiland,  en die
daarna via een kleine vijver zijn weg
vervolgt.
www.heimanshof.net

Ampie's Berg
Ampie’s Berg in ‘t Harde is een bijzon-
dere tuin, die 15 meter boven het
maaiveld uit toornt. Er staan wel 1000
verschillende bloemen en planten, die
worden afgewisseld met grote water-
partijen en watervallen.
www.ampiesberg.nl

Kijktuinen Nunspeet
Kijktuinen Nunspeet omvat verschil-
lende thematische tuinen. Zo heb je
een grassentuin, een veentuin met
zeldzame bosplanten, een rijk geuren-
de kruidentuin, een tuin met natuurlijke
vegetatie en aangepast maaibeheer,
een schaduwtuin, een rotstuin, maar
ook seizoensborders met fraaie kleu-
rencombinaties en prieelen met loof-
gangen met rozen, vaak gecombi-
neerd met kunst.
www.kijktuinen.nl.

A.Vogel tuinen ‘t Harde
Verscholen tussen de bossen van
Zwaluwenburg liggen de A. Vogel
Tuinen. Deze tuinen zijn gratis toegan-
kelijk van zonsopgang tot zonsonder-
gang. De wandelroute langs de ge-
neeskrachtige kruiden en planten kan
worden afgehaald bij de landgoedwin-
kel.
www.avogel.nl.

Kasteel de Wildenborch
De Tuinen van Kasteel de Wildenborch
in Vorden doen op 27 & 28 mei mee
aan het Open Tuinen Weekend met
een Ode aan Staring met muziek,
dans, gedichten, verhalen.
www.wildenborch.nl 

A.Vogeltuinen, foto: Corine Schimmel

Landgoed Schovenhorst, foto: Yvonne Zwikker

Kijktuinen Nunspeet, foto Ten Gevers

Heimanshof, foto Anneke Manintveld

Landschapsgeschiedenis Vorden
De geschiedenis van de tuinen en park
van Landgoed de Wiersse gaat terug
tot de 13de eeuw. De Wiersse was
toen een uitgebreid gebied van broek-,
weide- en bouwlanden, heidevelden
en bossen. Nu is het een schitterend
landgoed, met 16 ha tuinen, binnen
een 32 hectare groot landschapspark.
Sinds de 18de eeuw worden de tuinen
door dezelfde familie onderhouden en
vernieuwd.
www.dewiersse.com
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Jeugd en natuur

Ommetje Woudhuis
Wendy Le Griep

Hoe fijn is het om vanuit je ‘eigen achtertuin’ een natuurlijk avontuur tegemoet
te lopen? Dat dit kan, beleef je tijdens het Ommetje van IVN Apeldoorn in het
Woudhuispark. Vanuit de wijk loop je zo het groene park in. In elk jaargetijde is
er wel wat te zien, te horen, te ruiken en te voelen. Maar dan wel voor wie hier
haar of zijn zintuigen aan het werk wil zetten.
Het Woudhuispark is namelijk geen standaard park met grote oude rustieke
bomen, een kabbelende beek of aangelegde perken. Het Woudhuispark is nog
volop aan het groeien, maar neemt je nu al mee op avontuur. Alle zintuigen
worden aan het werk gezet. Een fijne wandeling om samen met je (groot)ouders
of met je (klein) kinderen te maken, voor een feestje of zomaar, voor op zon-
dagmiddag.
Het Ommetje neemt je mee langs een oude boomgaard, waar wijkbewoners vrij
mogen plukken. De route laat je een grote trap beklimmen van waaruit je een
weids uitzicht over de wijk hebt. Je mag met zand en water spelen, bloemen
zoeken en luisteren naar de geluiden die de wind over de geluidswal meevoert.
Je gaat op zoek naar waterdiertjes en gebruikt je vergrootglaasje om de
prachtige zandstructuren te ontdekken. Met een beetje geluk vind je diverse
eetbare bessen en mag je honing proeven bij een voormalige imker.
Het Ommetje door het Woudhuispark is een klein juweeltje. Voor wie dit wil
ontdekken is er een prima beschrijving beschikbaar van IVN Apeldoorn. Gewoon
een keertje doen. Trek je wandelschoenen aan en een oude broek. In je rug-
zakje stop je wat te drinken en een appeltje voor onderweg… Dan kun je bij de
’omgekeerde bomen’ of bij ‘het schip’ even pauzeren. Heel veel plezier gewenst.
www.ivn-apeldoorn.nl/publicaties

Word slootjesexpert!
Marieke Sprey

Weet jij wat er bij jou in de sloot of vijver leeft? Kom alles
te weten over het waterleven en de waterkwaliteit tijdens
de IVN Slootjesdagen! Kinderen van 4 tot 12 kunnen op
zondag 11 juni 2017 samen met hun (groot)ouders ontdek-
ken hoe bijzonder het leven is in het schijnbaar doodgewo-
ne vijverwater van Het Woldhuis, Woldhuis 11, Apeldoorn.
IVN gidsen begeleiden en stimuleren de kinderen om
‘lekker te scharrelen’ langs de oevers van het water. Het
Waterschap Vallei Veluwe is aanwezig om te laten zien wat
het waterschap doet en waarom hun werk voor ons zo

Beekbergerwoud 
Wie heeft er zin in om een vergelijkbare route voor het Beekbergerwoud te maken. Kinderen, water, vlonders en een
beginnend oerbos zijn geweldige ingrediënten. De route beschrijving vraagt niet veel hoofdbrekens. Er is maar één
rondje mogelijk. Kinderen de natuur laten ontdekken is zo waardevol. Liefhebbers kunnen contact opnemen met
Werkgroep Routes.

belangrijk is.
Wil je meedoen aan de Apeldoornse Slootjesdag, dan ben
je 11 juni tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom bij
Het Woldhuis. Kosten €2 per deelnemend kind, (groot)ou-
ders gratis! We nemen je deze dag mee in de wondere
wereld vol bootsmannetjes, kokerjuffers en schaatsenrij-
ders.
Aanmelden via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl heeft de
voorkeur maar is niet verplicht.

Foto: IVN Apeldoorn Foto: IVN Apeldoorn
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Duurzaamheid

Operatie Steenbreek: Tegel eruit, plant erin!
Janneke Brouwer

Foto: Ten Gevers Foto: Ten Gevers

In 2001 was het zover, ons eerste echte koophuis! Zo trots
als een pauw waren we. Als dertigers met allebei een full-
time baan was het perfect. Net buiten het centrum, alles
binnen handbereik: supermarkt, bioscoop, snackbar, stati-
on. En… een tuin! Wel acht meter diep en dus voor een
stadstuin behoorlijk groot en met ruimte voor een tuinmeu-
bel set. Hiervoor was plek zat want iedere centimeter van
de tuin was namelijk bestraat. Ideaal; dachten we in het
begin, geen onderhoud! Toch vond ik het al gauw niks.
Geen kleur, geen vogels, in de zomer bloedheet en na
hevige regenval lagen er nog lang plassen op het terras.
Dus werd al snel de helft van de tegels eruit gehaald en
hiervoor in de plaats werden planten gezet. Wat een vera-
deming was dat!
Maar ja, niet iedereen deelt dit gevoel, dat snap ik ook. En
toch wordt het in toenemende mate belangrijk om je tuin,
ten minste voor een deel, te onttegelen. Door de verstening
kan regenwater niet in de bodem zakken wat in toenemen-
de mate voor een steeds grotere druk op het riool zorgt.
Door de klimaatverandering zal dit probleem nog verder
toenemen. Ook krijgen we hierdoor zomers met meer kans
op hittegolven. Wist je dat op warme zomerdagen het
temperatuurverschil tussen stad en platteland wel meer dan
7°C kan zijn? De hoogste temperaturen doen zich voor in
‘versteende’ gebieden in de stad. Groen zorgt dus ook voor
verkoeling. Bovendien vangen bomen en planten fijnstof af.
Een sterk versteende omgeving is dus ook ongezonder.

Tip
Tijdens de Nationale Tuinweek, van 10 t/m 18 juni orga-
niseert Groei & Bloei samen met Intratuin de unieke in-
wisselactie Tegel eruit, Plant erin. Wie op zaterdag 10
juni 2017 tussen 10.00 en 15.00 uur een tegel inlevert
bij Intratuin, krijgt twee kruidenplanten.
Meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl

Foto: Joop Bothe

Tenslotte betekent verstening ook een achteruitgang van
de biodiversiteit in de stad. Veel bestrating betekent weinig
ruimte voor planten en daarmee ook geen schuilplaatsen,
broedplaatsen en voedsel voor dieren. En dat doet ons IVN
hart misschien wel het meeste pijn.
Om deze problemen het hoofd te bieden is in 2015 Opera-
tie Steenbreek van start gegaan. Deze heeft tot doel om
een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefom
geving door burgers te enthousiasmeren om hun tuin te
vergroenen. Dit jaar gaat ook de gemeente Apeldoorn
meedoen. Naast de ondersteuning van allerlei acties om
de verstening tegen te gaan, wordt een nieuwe subsidiere-
geling voor het afkoppelen van regenwater geïntroduceerd.
Of je nu woont in een gemeente die meedoet met Operatie
Steenbreek of niet, je kan al snel bijdragen aan een betere
leefomgeving. Met kleine ingrepen is er al gauw winst te
behalen. Dus kom in actie en pak die schop. Tegel er uit,
plant erin!
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Natuur en gezondheid

Zomerliefdes en bloemenweelde
Annette Harlaar

Foto: Monic Breed

De seizoenen hebben een enorme invloed op ons leven, in
ieder seizoen voelen we ons weer anders. Elk seizoen heeft
zijn kwaliteiten en kracht en biedt ons de planten die we
nodig hebben. De zomer staat symbool voor bloeien en
vruchtgeven.
 
Wat gebeurt er in de natuur
De zomer begint letterlijk met een hoogtepunt. Op 21 juni
staat de zon op het hoogste punt. Deze dag is het keerpunt
in het leven van bomen. Vanaf deze dag stopt de groei.
Vanaf deze dag maken ze geen nieuwe blaadjes meer aan
en de oude zullen geleidelijk vergelen. Groei maakt plaats
voor rijping en vrucht voortbrengen. De enkele bomen, die
zich niet aan dit natuurritme houden, worden er niet vitaler
op. De scheuten die na 21 juni aan de eik groeien, de Sint
Jansloten, raken al gauw overdekt met schimmelpluis.
 
Wat doet de zomer met je
Doordat de dagen in de lente zijn gaan lengen is de voor-
jaarsmoeheid voorbij, we barsten van de energie. We willen
naar buiten. We reizen, ontspannen en staan open voor
nieuwe contacten. De warmte en de vrijheid zorgen ervoor,
dat je doet wat je leuk vindt. Hierdoor sta je dichter bij jezelf
en dat geeft aantrekkingskracht. Verliefdheid op je eigen
partner, of misschien een nieuwe ontmoeting.
Geuren roepen herinneringen op. Denk eens aan de geur
van gemaaid gras of van regen op een geploegde akker.
Ruik de frisse zeepgeur van de lindebloesem. Bekijk zo’n
prachtige boom eens van dichtbij, pluk wat bloesem, droog
het en maak er thee van.
Rozen zijn de meest bezongen, bewonderde en geliefde
planten. Zij zijn het symbool van schoonheid en liefde, maar
ook van vergankelijkheid. Al eeuwen worden ze gekweekt.
Napoleons echtgenote Josephine had al een verzameling
van 242 soorten. Zie hoe prachtig de bermen bloeien. Zelfs
bij langdurige droogte waarbij het gras vergeelt, staan de
wilde bloemen nog volop in bloei.
 
Gezondheid in de zomer
In de zomer kunnen we volop genieten van het daglicht.
Alleen buiten vang je UV licht op. Het stimuleert het im-

muunsysteem en het doodt bacteriën en virussen en het
verlaagt de bloeddruk en de cholesterolspiegel en het
versterkt het hart. Het werkt tevens goed tegen allerlei
huidaandoeningen. Elke golflengte van zonlicht is heilzaam
en heeft invloed op een ander deel van onze gezondheid.
Werk je veel binnen, probeer elke dag toch enkele uren
buiten te zijn, het maakt je leven letterlijk lichter!
 
Voeding
De zomer geeft ons wat we nodig hebben. Verse groenten
en talloze soorten fruit uit eigen land waaronder aardbeien,
bessen, bramen, kersen en frambozen, stikvol met vitami-
nes. Al dit kwetsbare fruit is niet bedoeld om te bewaren
maar om gelijk in je mond te steken. Proef de kleuren!
 
Zomer als symbool voor je vruchtbare jaren
Eigenlijk kent ons leven ook seizoenen. De zomer van je
leven kun je zien als je vruchtbare jaren. Alles staat in het
teken van de vruchten plukken van wat je in jezelf, je studie
en je relaties hebt geïnvesteerd.
 
Bron: Patricia Wessels: Leven met de seizoenen.

Foto: Monic Breed Foto: Monic Breed
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Project

Ondernemers ook ambassadeurs van de natuur
Yvonne Zeegers

Natuur en landschap spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een bestemming voor een vakantie of een
recreatief uitstapje. Op de Veluwe weten we daar alles van. IVN Gelderland heeft de cursus Gastheer van het Landschap
opgezet om horeca-, recreatie-, en agrarische ondernemers bewust te maken van de mogelijkheden van hun regio. Het
idee achter het programma is dat de ondernemers daarmee hun ‘eigen tuin’ beter leren kennen, zodat zij de gasten
kunnen informeren over het landschap en de bijzondere natuuraspecten.

Tijdens de cursus, die uit 4 bijeenkomsten met excursies
bestaat, krijgen de deelnemers specifieke gebiedsinforma-
tie en men leert meer over de ontstaansgeschiedenis, de
landschapskenmerken, de natuurwaarden, het erfgoed en
de recreatieve mogelijkheden.
Na een succesvolle uitvoering in de gemeente Heerde-
Hattem, is deze cursus in maart van dit jaar ook gegeven
aan 25 ondernemers uit de gemeente Epe. In de cursus
wordt gebruik gemaakt van de inbreng van partijen die op
de hoogte zijn van de specifieke natuur- en cultuuraspecten
in het gebied. Zo is er inbreng van de Bekenstichting, KNNV
Epe Heerde en ook van IVN Apeldoorn.
Op de tweede dag heeft IVN-natuurgids Bauke Terpstra
een inleiding verzorgd over de natuurkenmerken in en rond
Epe. Als natuurgids van IVN Apeldoorn en wonend in Epe,
werd ik uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de derde cur-
susdag. Mijn rol hierin was om de activiteiten van IVN
Apeldoorn onder de aandacht te brengen bij de onderne-
mers. Voor mijzelf ook een goede manier om te ervaren
welke recreatieondernemers er actief zijn in Epe en omge-
ving.
De cursusmiddag werd gehouden in één van de onderko-
mens van een deelnemer. Een slimme manier om zo ook
kennis te nemen van elkaars bedrijf.

Verrassend was het grote aantal bedrijven dat met veel
enthousiasme aan deze cursus meedeed. Het was een
gevarieerd gezelschap; van een Bed & Breakfast tot res-
taurant, van grote campings tot een hotel. Allen zeer gemo-
tiveerd om het beste aan zijn of haar klanten voor te zetten.
Thema van deze middag was ‘wild’, in welke vorm dan ook.
Voor de pauze werd ingegaan op de vele internetsites om
informatie te krijgen. Daarna werd het rapport Toeristische
profiel van de gemeente Epe toegelicht. In dit rapport kan
men aan de hand van een kleurenpalet vaststellen met
welke doelgroepen men te maken heeft, welke activiteiten
daarbij horen en onderzoeken welke USP‘s (Unique Selling
Points oftewel unieke onderscheidende kenmerken) er aan
de orde zijn die men kan gebruiken.
Na de pauze werden er groepjes gevormd, gebaseerd op
één van de kleuren. Per groep moest een gezamenlijke
activiteit worden ontwikkeld met als onderwerp ‘wild’. Het
was verrassend om te zien, dat er binnen 45 minuten al een
flink aantal activiteiten vorm hadden gekregen.
De middag werd afgesloten met een uiteenzetting van de
activiteiten van IVN Apeldoorn. De cursus is een mooi
voorbeeld hoe ondernemers en IVN Apeldoorn elkaar
hebben gevonden en wellicht leidt dat tot vervolgactivitei-
ten.

Foto: Ten Gevers
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Verenigingsnieuws

Vanuit het bestuur
Kartin Karlietis en Ten Gevers

Foto: Ten Gevers

Als je dit leest is de natuur alweer volop uitgelopen en het
is alweer bijna zomer. Op het moment, dat we dit schrijven
is het groen echter nog erg pril. De natuur is constant in
ontwikkeling, iets wat wij als bestuur ook proberen te zijn.
We vinden het belangrijk deze ontwikkelingen met jou te
delen en daarom doen we in Groenvoer regelmatig verslag
van de zaken, die wij als bestuur samen met anderen
hebben ondernomen en waar we mee bezig zijn. In een
bloeiende en actieve afdeling als IVN Apeldoorn gebeurt er
van alles en is veel overleg over praktische zaken nodig.
Daarnaast zijn we actief bezig met een aantal overstijgen-
de thema’s. IVN Apeldoorn kent gelukkig veel enthousias-
te leden die als vrijwilliger allerlei activiteiten uitvoeren en
ondersteunen.
Een proactief ledenbeleid is belangrijk. Nieuwe leden zijn
vooral mensen die met de afdeling in aanraking komen door
het volgen van een excursie of een cursus. Toch blijft het
ledenaantal vrij stabiel door de jaren heen. Daarom willen
we de bekendheid van IVN Apeldoorn in de eigen regio
vergroten en zo onze activiteiten meer onder de aandacht
brengen van mensen en doelgroepen, die ons nog niet
kennen. Je hoort daar later meer over.
Voor nieuwe leden die ons al hebben gevonden is het
welkomstpakket ingevoerd. Dit is een pakketje met infor-
matie en attenties om nieuwe leden het gevoel te geven,
dat ze echt welkom zijn bij onze afdeling.
Onder onze bestaande leden is in het voorjaar een enquê-
te opgezet en uitgevoerd. Meer dan de helft van onze leden
heeft hieraan meegedaan. Met de uitkomsten willen we de
IVN-activiteiten weer goed laten aansluiten bij de wensen
van de leden. In de afgelopen ledenvergadering is daar al
verslag van gedaan. Daarnaast zijn er veel ideeën opge-
borreld om regelmatig speciale ledenactiviteiten te houden
en om momenten te creëren om meer ‘onder elkaar te zijn’,

zoals de Midwinteravond of het Natuurcafé. Wij ondersteu-
nen deze initiatieven van harte.
Een ander thema is de interne en externe communicatie.
Binnen de afdeling is het belangrijk om op de hoogte te
blijven van elkaars plannen en activiteiten. Daarom zal
vanaf het najaar tweemaal per jaar een gezamenlijk overleg
plaatsvinden tussen het bestuur en de coördinatoren van
de werkgroepen. Dit gezamenlijke overleg is bedoeld om
ideeën uit te wisselen en elkaar te blijven inspireren.
Extern is de communicatie en de samenwerking met de
verschillende afdelingen van het KNNV van groot belang.
Met KNNV Apeldoorn wordt al sinds vorig jaar bij verschil-
lende activiteiten samengewerkt. Om dit te stroomlijnen is
daarvoor een regiegroep ingesteld. Vanaf 2017 wordt
KNNV Epe-Heerde hierin nadrukkelijker betrokken om te
komen tot een nog betere samenwerking in de regio.

Van de redactie

Natuurgidsenopleiding-VOS 2017-8
Monic Breed, Ria Brouwers, Ten Gevers

De natuurgidsenopleiding 2017-8 (NGO) is in maart van
start gegaan met de Cursus VOS. De eerste bijeenkomst
bestond uit een kennismaking met elkaar en met een
overzicht van de totale opleiding. De opleiding bestaat uit
een kennisdeel (de verplichte cursussen: Groencursus
voor- en najaar, Samenhang in de Natuur en Natuur en
Samenleving en een aantal keuze-cursussen) en een di-
dactisch deel (de VOS-cursus) met een aantal opdrachten.
De introductie op de eerste opdracht: het Onderzoeksge-
bied of zoals het voorheen genoemd werd het Studiegebied
luidde de lente in. Enthousiast ging een ieder aan de slag
met door Cathrien Oskamp (die deze opdracht begeleidt)
verzameld plantenmateriaal en een loep.
Alle cursisten zijn inmiddels actief met het Onderzoeksge-
bied, diverse kennis-cursussen, zelfstudie en diverse op-
drachten samenhangend met de verplichte cursussen.
Woensdag 13 september maken de cursisten kennis met
de werkgroepen van IVN Apeldoorn en spreken zij hun
stages af.

Foto: Monic Breed
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Quiz

De drie orchideeën op de foto’s zijn de meest voorkomende wilde orchideeën in onze omgeving. De eerste twee hebben
een vochtige omgeving nodig. Al jaren zijn ze te vinden in en om de Heemtuin in De Maten, langs het water van Het
Schol in het Woudhuis, langs de sloot aan de voet van de Vellertberg in Zuidbroek, bij het water aan de Antillen achter
de sportvelden en langs het water bij de omgekeerde bomen in het Woudhuis. Sinds kort staan ze ook op twee plekken
in het Mheenpark en in Park Zuidbroek
Soms zaten de zaden nog in de grond, soms heeft de gemeente Apeldoorn een handje geholpen met het uitzaaien van
het fijne stofzaad of het deponeren van maaisel van gebieden waar ze wel voorkwamen. Zo zijn de orchideeën in de
heemtuin afkomstig van maaisel uit het Bargerveen.
Orchidee nummer 3 prefereert droge grond en is minder zeldzaam. Geniet ervan in juni en begin juli.
Weet jij welke orchideeën dit zijn? Antwoorden zie pagina 15

In 't vizier

Foto: Evelien Schermer

De koekoek

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Zo eenvoudig als je zijn naam kunt herleiden, zo mysterieus
is zijn nestgedrag. Het is trouwens alleen meneer koekoek
die zijn naam volmondig laat horen. Een grote denker zoals
Aristoteles wist 2300 jaar geleden al dat deze vogel een ei
in het nest van een andere vogel legt. Van alle soorten
koekoeken vertoont maar een klein deel parasitair nestge-
drag. Veel wetenschappers zijn in de weer geweest met het
zoeken naar een verklaring voor dit uitzonderlijke gedrag.
In Engeland heet de pinksterbloem ‘cuckooflower’ omdat
die bloeit in de tijd dat de koekoek arriveert, dat is zo onge-
veer eind april. Er zijn heel wat gezegdes waarin de koekoek
voorspellende capaciteiten worden toegedicht. Als je al
wandelend een koekoek hoort, brengt dat geluk. Een
nieuwe wereldburger die geboren wordt op de dag dat de
eerste koekoek arriveert, heeft een gelukkig leven in het
vooruitzicht. Een koekoeksvrouwtje specialiseert zich op
een bepaalde gastoudersoort, bijvoorbeeld graspieper,
gele en witte kwikstaart, boomklever of heggemus. Door
die keuze hebben de eieren door de eeuwen heen een
vergelijkbaar kleurenpatroon gekregen. Ook in grootte zijn
ze aangepast. Het vrouwtje houdt scherp in de gaten
wanneer de eieren in het uitverkoren gastnest gelegd
worden. Vaak na het tweede ei of als het legsel voltooid is,
pakt ze een ei uit het nest dat ze opeet. In record tempo
legt ze haar ei. Een koekoeksei komt meestal iets eerder
uit. Voor een koekoeksjong is het makkelijker de eieren van
pleegbroers en -zussen te verwijderen dan jonge vogels uit
het nest te werpen.
Volgens Darwin vindt evolutie plaats als het voordeel ople-
vert. Voor de koekoek veronderstelde hij dat bijvoorbeeld 

de ouders weer eerder terug konden naar het overwinte-
ringsgebied als ze geen jongen te verzorgen hadden. Eén
jong in een nest, zoals nu het geval is, heeft minder voed-
selconcurrentie. Onderzoeken hebben uitgewezen dat een
vrouwtjes koekoek wel tien tot vijfentwintig eieren in nesten
kunnen deponeren: risicospreiding. Het gedrag van de
gastouders evolueert ook. Er zijn gastouders die dat afwij-
kende ei vaker verwijderen.
Het feit dat Vogelbescherming en Sovon 2017 hebben
uitgeroepen tot het jaar van de koekoek heeft te maken met
het feit dat deze markante broedvogel zeer schaars is ge-
worden. Met onderzoek hoopt men beter te kunnen achter-
halen waar dat aan ligt om zo maatregelen te kunnen nemen
om deze teruggang een halt toe te roepen.
 
Bron: Nick Davies: De koekoek. Het evolutionaire voordeel
van list en bedrog. ISBN 9789045030074
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Foto: Yvonne Zwikker

Fiets- en wandelkaart
Eind april werd de nieuwe geheel her-
ziene gratis fiets- en wandelkaart van
de gemeente Apeldoorn gepresen-
teerd tijdens de Opening van het
Theehuis in Park Berg en Bos. De IVN-
ommetjes zijn er weer op te vinden
evenals de IVN wandelroutes bij Casa
Bonita en de Cantharel en het IVN
Natuurpad in Berg en Bos. Plus een
schat aan andere wandelmogelijkhe-
den zoals de Klompenpaden.
De kaart wordt ook huis-aan-huis ver-
spreid, maar is voor IVN leden ook mee
te nemen uit het IVN-lokaal. Neem er
vooral meer mee en deel ze uit aan
buren, familie, vrienden en kennissen
buiten Apeldoorn.

Foto: Monic Breed

Foto: Monic Breed

Natuurpad Berg en Bos
Veel mensen hebben eraan gewerkt.
De nieuwe borden van het Natuurpad
IVN Apeldoorn zijn in Park Berg en Bos
in Apeldoorn geplaatst. Een wandeling
langs de borden is beslist de moeite
waard. Veel plezier.

Open Tuinen
Open Tuinen Weekend door Groei &
Bloei vindt plaats op zaterdag 17 en
zondag 18 juni 2017 in Apeldoorn met
als hoofdthema: Kruiden!
www.groei.nl

Nominatie Gouden Zwaluw
IVN Apeldoorn behoort samen met de
Stichting Vrienden van park Zuidbroek
tot de zes genomineerden voor de
Gouden Zwaluw. Sinds 2011 reikt de
Vereniging Nederlands Cultuurland-
schap (VNC) de prijs de Gouden Zwa-
luw uit aan personen of organisaties
die zich verdienstelijk hebben gemaakt
om de natuur in de straat, wijk of stad
te bevorderen. De stad wordt gezien
als het meest intensief ingerichte cul-
tuurlandschap van Nederland, waar
zowel voor de natuur als voor de be-
woners elke ruimte voor groen benut
moet worden.
De prijsuitreiking vindt plaats op 8 juni
in Utrecht.

Week invasieve exoten
Voor de tweede keer vindt de ‘week
van de invasieve exoten’ plaats van 16
tot en met 25 juni.
Vorig jaar vond de Week van de Inva-
sieve Exoten voor het eerst plaats. In
10 dagen tijd waren er ruim 20 pu-
blieksactiviteiten met aandacht voor
uitheemse planten en dieren die door
menselijk toedoen hier terechtgeko-
men zijn.
Het onderwerp ‘invasieve exoten’ is
extra actueel omdat de Europese
Commissie onlangs een lijst met 37
exotische planten en dieren heeft
vastgesteld die door alle lidstaten
moeten worden aangepakt. Een Ne-
derlands Expertpanel heeft een lijst
van 90 soorten vastgesteld die op na-
tionaal niveau moeten worden aange-
pakt.
Informatie: www.wvdie.nl.

Gelderse grafheuvels
In Kasteel Cannenburg heeft de Stich-
ting Geldersch Landschap en Kastee-
len samen met de gemeente Epe en
het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden de expositie Het geheim van de
Gelderse grafheuvels ingericht. Arche-
ologisch onderzoek naar ongeveer
700 prehistorische Veluwse grafheu-
vels heeft veel vondsten opgeleverd.
Hierdoor is men meer te weten geko-
men over de toenmalige rituelen en
alledaagse gebruiken.
www.glk.nl/cannenburch 

IJsselbiënnale
De IJsselbiënnale: een beeldenroute
met 27 kunstwerken van (inter)natio-
nale kunstenaars langs de IJssel van
Doesburg tot Kampen. De kunstwer-
ken vind je op bijzondere locaties in het
landschap en in de historische Hanze-
steden. Kunstenaars tonen hun visie
van de invloed van de klimaatverande-
ring op het rivierenlandschap.
www.ijsselbiennale.nl 

Kunstwerk Bert Loman
Foto: Marjolein Bootsma

Antwoorden pag.15 
1. Gevlekte orchidee
2. Rietorchidee
3. Breedbladige wespenorchidee
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   Op pad met IVN Apeldoorn   
     zondag 11 juni      Scharrelkids: Word slootjesexpert      aanvang 14 uur
     woensdag 14 juni      Fietstocht: Weide- en erfvogels      aanvang 19 uur 
     zaterdag 24 juni      Wandeling: Tongerense heide      aanvang 14 uur
     zondag 25 juni      Wandeling: Empese en

     Tondense Heide
     aanvang 14 uur

     donderdag 6 juli      Wandeling: Groen Ommetje wijk
     Het Loo

     aanvang 19.30 uur

     dinsdag 11 juli      Wandeling: Rabbit Hill      aanvang 19 uur
     woensdag 12 juli      Fietstocht: Zuidbroek /

     Weteringsebroek
     aanvang 19 uur

     donderdag 13 juli      Wandeling: Park Zuidbroek      aanvang 19.30 uur
     dinsdag 18 juli      Wandeling: Coldenhove      aanvang 19 uur
     woensdag 19 juli      Fietstocht: Waterweelde      zie website

     dinsdag 25 juli      Wandeling: Rabbit Hill      aanvang 19 uur
     dinsdag 1 aug.      Wandeling: Coldenhove      aanvang 19 uur

     zaterdag 26 aug.      Wandeling: Renderklippen      aanvang 14 uur

   Cursussen
     Natuurgidsenopleiding
     Informatieavond dinsdag 6 juni, aanvang 19.30 uur in IVN lokaal De Vijfster, 
     Texandrilaan 30 in Apeldoorn.  Opgave voor de informatiebijeenkomst vóór 2 juni.

     Groencursus
     Data cursusavonden:  woensdag 6 en 20 september, 4 en 18 oktober,
     1 november van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Data (wandel en fiets)excursies:  zaterdag 9 en 23 september, 7 en 21 oktober,
     11 november van 10.00 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.

     Landschappencursus
     Data cursusavonden: dinsdag 12 en 26 september, 10 en 24 oktober
     van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Data (wandel, fiets en auto)excursies: zaterdag 16 en 30 september, 
     14 en 28 oktober van 10 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.

     Cursus samenhang in de natuur
     Data cursusavonden: maandag 2, 9, 23 en 30 oktober, 6 en 13 november 
     van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Data excursies: zaterdag 4 en 18 november van 9.30 tot 12.30 uur
     in de omgeving van Apeldoorn.

     Cursus winterwatervogels 
     Datum cursusavond: woensdag 15 november
     van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Datum excursie IJssel: zaterdag 18 november van 8.00 tot 14.00 uur. 

   Actuele informatie: www.ivn-apeldoorn


