
IVN Apeldoorn

G
roenvoer

Stilte op de Veluwe
 
Groen in de winter
 
Meten met de warmtecamera

 Jaargang 41, num
m

er 4 w
inter 2017



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 winternummer 2017
is 19 januari 2018: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer:  Annette Harlaar, Riet te
Woerd, Willy Lammers, Hans Hogenbirk, Gerrian Tacoma
 

Colofon Inhoud

Foto: Yvonne Zwikker

Stilte, alleen in het weekend
En dan wandel je in of verhuis je naar het buitengebied van
bijvoorbeeld Epe en dan lees je dit op het bord. Het is de
consequentie van het feit dat 70% van de Nederlandse
bodem in gebruik is voor de landbouw. Dat betekent onder
andere zaaien, maaien, bespuiten en oogsten en dat gaat
niet meer met de hand. 
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Thema

Stilte op de Veluwe
Monic Breed

Nederland staat vol borden en bordjes. De Veluwe staat er ook vol mee: om de recreant te laten genieten van de natuur
en de stilte (of rust). Het bordje stiltegebied met daaronder een extra bord met de beperkende tekst ‘stiltegebied gedu-
rende de weekenden’ gaf aanleiding om eens in het begrip stilte en stiltegebied te duiken.
En dan kom je als vanzelf ook uit bij geluid, lawaai of herrie. Of liever geluidsoverlast dat een bedreiging vormt voor de
stilte. In het televisieprogramma ‘De Kennis van Nu’ werd begin 2017 zelfs gezegd dat herrie het grootste milieuprobleem
van de komende 20 jaar is. En dat waar de stilte eenmaal verstoord is, er geen weg terug is.
We hopen dan ook, dat de acties van onder meer Red de Veluwe, als resultaat hebben dat de stiltegebieden op de
Veluwe ook daadwerkelijk stiltegebieden blijven.

Stiltebeleid en stiltegebieden
Op de website van de Provincie Gelderland staat: ‘De
Provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve
effecten van stilte, van lage geluidsniveaus en van het
behoud van de diversiteit aan geluiden, dit zowel in natuur-
gebieden als in gebieden in of bij de stedelijke omgeving.
Dit streven hangt samen met de doelen voor natuur, wonen,
recreatie en vrijetijdseconomie. De Provincie heeft een
wettelijke taak om maatregelen te nemen voor stilte. Zij vult
dit in door stilte als kernkwaliteit van het Gelders Natuur-
netwerk en de Groene Ontwikkelingszone te benoemen.
De bijbehorende kaart laat de stiltegebieden zien (gearceer-
d) en de stiltebeleidsgebieden.

Herrie het grootste milieuprobleem
7 januari 2017 zegt Fred Woudenberg, geluidsexpert bij de
Gezondheidsraad, in het televisieprogramma De Kennis
van Nu: ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat er mensen
doodgaan door lawaai’. Mensen kunnen volgens de Ge-
zondheidsraad en het RIVM ziek worden van herrie, want
geluidshinder veroorzaakt slaapgebrek en stress en kan op
de lange termijn leiden tot hartklachten, verhoogde bloed-
druk en depressies. Enkele honderden Nederlanders
overlijden er jaarlijks aan. Hij pleit voor strengere wettelijke
geluidsnormen.
De wettelijke normen worden nu al vaker overschreden dan
de overheid meldt in rapportages, stelt De Kennis van Nu.
Volgens het programma komt 60% van de snelwegen
boven de geluidslimiet uit, terwijl het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu vaststelt dat 96% van de snelwegen
onder de geluidslimiet blijft. Het programma baseert zich
op nieuwe cijfers uit een lopend meetonderzoek van het
RIVM. Het ministerie zelf berekent met computermodellen
of verkeersgeluid binnen de normen blijft. ‘Die rekenmodel-
len zijn minder gedetailleerd en komen niet overeen met de
werkelijkheid. Ze gaan uit van ideale weersomstandighe-
den en auto's die altijd de wettelijke snelheid rijden. Ook
nemen ze scooters en brommers niet mee’, zegt Erik
Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.
 
Lelystad Airport en de gevolgen voor de Veluwe
Een ‘mooi’ voorbeeld van bovenstaande problematiek is
het feit dat Lelystad Airport in de toekomst vakantievluchten
gaat uitvoeren naar bestemmingen binnen Europa. De
vliegtuigen zullen relatief laag vliegen over grote delen van
Overijssel en Gelderland. Duidelijk is inmiddels dat Oost--
Nederland te maken krijgt met meer geluidsoverlast van
vliegverkeer van en naar Lelystad Airport dan tot nu toe
werd aangenomen. De vorige staatssecretaris Sharon
Dijksma heeft, in haar laatste dagen als minister, opdracht
gegeven het onderzoek naar geluidswaarden gedeeltelijk
over te doen. Daarbij sprak ze wel de verwachting uit, dat
het nieuwe onderzoek naar de milieu en geluidseffecten
van het nieuwe vakantievliegveld nauwelijks gevolgen zal
hebben. Ook hier: de computermodellen komen niet over-
een met de werkelijkheid. Op de website van Red de Velu-
we zijn filmpjes te bekijken en te beluisteren wat de werke-
lijke geluidswaarden zijn van laag overvliegende vliegtui-
gen.

Provincie Gelderland

Elders op de website wordt aangegeven: ‘De Provincie
koestert haar stiltegebieden waar mogelijk om flora en
fauna te beschermen. Toename van weg- en vliegverkeer
maakt het lastig om stiltegebieden te ontwikkelen. De
Provincie Gelderland voert een stiltebeleid om de aange-
wezen stiltegebieden te beschermen. Hiertoe wordt onder
andere stil asfalt langs deze gebieden gebruikt en door
regelgeving geprobeerd andere geluidsoverlast veroorza-
kende factoren te beperken. Daarnaast wordt gekeken waar
mogelijk de omvang van stiltegebieden te ontwikkelen en
te vergroten valt.
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Beleving

Stilte, een persoonlijke beleving
Yvonne Zwikker

Op wat stilte voor iemand betekent zijn veel verschillende
antwoorden mogelijk. De één vindt het heerlijk, een ander
ervaart het als benauwend. De één kan alleen leren als het
stil is, een ander kan dat alleen met muziek erbij. Geluiden
en dan vooral irriterende geluiden zijn een regelmatig te-
rugkerend item voor de rijdende rechter. Het gaat dan
meestal niet alleen om het geluid maar ook om de voorge-
schiedenis. Stilte wordt schaars goed.
Waar is het echt stil? Dat is een moeilijke vraag. In een
geïsoleerde ruimte is het uiteraard echt stil. Ook als men-
selijke invloeden ontbreken is het stil.
In de natuur zijn zowel overdag als ’s nachts vaak geluiden

Denk aan het kabbelen van een beek, het ruisen van de
zee, ritselende bladeren in de wind of zingende vogels.
Dieren gebruiken stil zijn, stilzitten of stilliggen om te
overleven. Ze houden zich letterlijk en figuurlijk stil als er
gevaar dreigt. Daarentegen gebruiken dieren ook geluiden
om elkaar te lokken en te waarschuwen. Hoe meer omge-
vingslawaai er is, des te meer komen deze functies in de
knel. Maar gelukkig kunnen diersoorten zich aanpassen.
Zo gaan bepaalde vogels in de stad harder zingen om
andere concurrerende geluiden te overstemmen.
Je kunt de stilte opzoeken door in retraite te gaan om zo
tot rust te komen. Men wist vroeger al, dat stilte een mens

Stichting Red de Veluwe
Na de petitie van Stichting Red de Veluwe om de laagvlieg-
routes te herzien heeft de Stichting de inwoners, onderne-
mers, recreanten, boeren, natuur- en landgoedbeheerders
en bestuurders van de Veluwe nogmaals opgeroepen om
individueel te reageren naar het Ministerie Infrastructuur en
Waterstaat. De samengevatte tekst luidt: ‘Mijn verbeter-
voorstel voor de aansluitroutes is: opschorting van de
opening van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het
Nederlandse luchtruim en het starten van een nieuw ont-
werpproces voor de aansluitroutes’. Met nog 8 bezwaren
tegen de beoogde laagvliegroutes en 1 bezwaar tegen de
besluitvorming.
 
We zijn benieuwd of alle reacties en nieuwe onderzoeken
tot nieuwe inzichten en besluiten leiden en dat de stilte van
de Veluwe gegarandeerd blijft.
 

Achtergrondinformatie
https://opendata.gelderland.nl/toepassing/stiltegebieden
http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_stiltegebieden
https://data.overheid.nl/data/dataset/omgevingsvisie-stiltegebieden-provincie-gelderland
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2152645-over-twintig-jaar-is -herrie-het-grootste-milieuprobleem.html
Reddeveluwe.nl
https://www.geluidvandestilte.nl/stiltegebieden/

Foto: Monic Breed
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goed kan doen. Grote denkers kwamen in stilte tot grote
gedachten. Ze zonderden zich graag af. In studiezalen van
bibliotheken heerst meestal een weldadige rust.
Wandelingen met de titel: ‘met de boswachter op zoek naar
de stilte’ of ‘naar de grote stille heide’ vinden gretig aftrek.
Het aantal stiltewandelingen met of zonder coach nemen
toe zowel op religieuze als op therapeutische basis. Stilte
slaat hier vooral op zwijgende medewandelaars. Als jij en
je medewandelaar zwijgen krijgen andere zintuigen meer
kans. Zo werkt dat vaak. Om te ontspannen is algemeen
bekend en bewezen, dat de natuur een goede optie is. De
geluiden in de natuur worden door velen als aangenaam,
rustgevend en juist heel aantrekkelijk beschouwd.

Selectief luisteren
Dat het geen stille nacht zou worden was duidelijk. Na
een fantastische wandeltocht door de natuur streken we
neer op een camping bij Torremolinos om de volgende
ochtend het vliegtuig te halen. Voor ons een vierbaans
autoweg en treinen, boven ons hoofd vliegtuigen, die
vlakbij opstegen en blaffende honden in flats tegenover
ons. Niet zeuren.
De volgende ochtend vertelde iedereen waar die zich het
meeste aan geërgerd had. Een van de medewandelaars
had niet kunnen slapen vanwege een krekel die maar
niet ophield.

Er zijn uitzonderingen uiteraard. Zo had een buurman van
ons ooit een haan aangeschaft. Die haan keek geen klok
maar reageerde op het licht dat van alle kanten in het hok
kon schijnen. En zo werd deze haan bij het krieken van de
dag actief. Hoogzomer was dat echt heel vroeg. De één
vond het gekukel heel leuk en landelijk klinken. Een ander
met slaapproblemen werd woest op deze natuurlijke gelui-
den. Na een aantal verzoeken om het hok te blinderen
waaraan geen gehoor werd gegeven, was de haan op een
dag verdwenen. 
Zo zijn er ook de monniksparkieten in het Mheenpark die

hoog in de bomen reusachtige nesten bouwen. Deze gif-
groene exoten kunnen geweldig krijsen. Wie op natuurreis
naar de tropen gaat, kijkt hier niet van op. Maar in het
Mheenpark waren een aantal omwonenden helemaal niet
gecharmeerd van dit geluid dat de stilte in de vroege och-
tend verscheurde. Op verzoek van een aantal omwonenden
heeft de gemeente de nesten verplaatst. De parkieten
hebben de verplaatste nesten wel gebruikt maar ook weer
nieuwe locaties dicht bij andere woningen gevonden.
Onlangs was ik aan zee. Toen ik het duin afdaalde hoorde
ik het ruisen van de zee. In een strandtent schalde de
muziek door de luidsprekers. Zelfs de meeuwen kwamen
er niet bovenuit. Ik ben allergisch voor opgedrongen muziek
zoals in winkelcentra en eetgelegenheden. Gelukkig blijk ik
hierin niet alleen te staan. Want er zijn tegenwoordig sites
waarop je kunt vinden in welke winkels en eetgelegenheden
je een gesprek kunt voeren zonder te schreeuwen.
 
Stilte kan bijzondere momenten iets extra’s geven zoals bij
een stille tocht, op 4 mei of één minuut stilte bij het herden-
ken van een overledene. Stilte heeft zeggingskracht.

Foto: Yvonne Zwikker

Foto: Yvonne Zwikker
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Jeugd en natuur

Pilotproject IVN Apeldoorn
De luistervink (van de schoolgidsen)

Wat is dat toch een prachtig park dat Matenpark! Wat een
schoonheid aan natuur kunnen de kinderen van de Eben-
haezerschool daar beleven! Wij allemaal natuurlijk (ook ik
als luistervink) maar voor de kinderen van de school is dit
wel speciaal.
 
Aansluiten bij lesmethode
De kinderen krijgen namelijk op school les vanuit een les-
methode, die gericht is op de samenhang in natuur en
maatschappij. Als er bijvoorbeeld water in de natuur komt,
heeft dat invloed op de insecten en als er geen insecten
zijn heeft dat invloed op de vogels en als er geen vogels
zijn, hebben weer andere dieren geen voedsel. Ook bij een
monocultuur geen insecten: de één kan niet zonder de
ander. Oorzaak en gevolg krijgen volop aandacht in deze
methode.

Seizoenen
De buitenles die ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag
neemt, begint onder de kastanjeboom. En de boom ziet er
in de herfst wel heel anders uit dan in het voorjaar. Ook de
gidsen bewegen mee met de seizoenen; ze weten welk
lesboek de kinderen behandeld hebben en gaan vervolgens
vooraf bedenken hoe deze vorm te geven in de natuur.
Vervolgens kan deze ook weer losgelaten worden want het
gaat altijd om de beleving van het kind en in een groepje
kan maar zo ineens een aandacht vragende kikker of de
specht op hun pad komen. En waar brengt de kikker dan
toch de winter door? En in welk seizoen maakt die specht
nou van die holletjes? En de dieren met hun zomer en
winterkleed kunnen ze bewonderen door opgezette dieren
die de gidsen hebben meegenomen.
En elke keer hoor ik als luistervink dat het gaat om het
stellen van open vragen, om de eigen ‘hersenradertjes’ van
de kinderen te prikkelen, niet om kant en klare antwoorden.
De ervaring, de ontdekking en de verwondering: dáár gaat
het om.

Praktijk
En dan gaan de schoolgidsen van IVN Apeldoorn met alle
groepen het park in voor de beleving.
De lessen krijgen diepgang door naar buiten te gaan en de
theorie te vertalen naar de praktijk; door de kinderen met
opdrachten op pad te sturen. Theorie beklijft als het gekop-
peld wordt aan emotie. Vraag de kinderen om op het platte
vlak de lagen van het bos op te bouwen en ja hoor… ineens
kan het dan ook duidelijk worden hoe de invloed van de zon
is op de moslaag, de kruidlaag en vervolgens de struiklaag
en de bomen. De gidsen bewegen mee met de kinderen.
Als een kind een dood muisje vindt en ze wil deze begraven,

dan komt de voedselketen aan bod. Hoe zou het zijn om
dit muisje boven de grond te leggen, zodat het weer
voedsel is voor een ander dier? En welk dier dan? Het
meisje worstelt even maar snapt wat de voedselketen nu
echt betekent.

Foto: Roely Smit

Foto: Roely Smit

Foto: Roely Smit
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Project

Excursie Cultuurhistorie Wenum-Wiesel-Beemte
Willem Kuijpers

‘Op de wiekenas moet reuzel!’
 
De landschappencursus geeft inzicht in de boeiende wor-
dingsgeschiedenis van het Veluwse landschap. Naast
theorie heeft beleven van het landschap een belangrijke
plaats. De excursie die deel uitmaakt van de derde les
brengt cursisten en docenten op een prachtig zonnige
herfstmorgen naar de Buurtschappen Wenum en Wiesel
aan de voet van stuwwal. Via de rosmolen (aangedreven
door paarden of ezels) rijden we naar de Wenumse water-
molen waar we heel even stilstaan bij de geschiedenis van
beken en hun vele door water gedreven molens. Dan verder
langs het beekdal in de richting van de stuwwal. Via de
Greutelseweg kijken we naar de huiskampen, keuterboer-
derijtjes en kleinschalige bos omrande akkers op de weg
naar de Zandhegge. Daar staan we stil bij de geschiedenis
van de Markegenootschappen en hun bijdrage aan het
gebruik en beheer in oude tijden van de woeste gronden.
We passeren de koppen van de sprengen en zien om ons
heen de loofbossen die zich door een lage gouden zon in
dit jaargetijde laten kleuren met de prachtigste herfsttinten. 

Foto: Willem Kuijpers

Foto: Wllem Kuijpers

zegt hij, zijn hand omhoogstekend om aan te geven dat dit
een serieuze zaak is. Helder beschrijft hij het agrarisch
gebied rond de molen uit de tijd van zijn vader en zijn jeugd:
bijzonder nat, met veenplaatsen op eerder ontgonnen ge-
bieden en veel heide op de hogere zandruggen.
Op de steenzolder geeft de molenaar tekst en uitleg geeft
over zijn werkzaamheden hier. Legt accenten bij het onder-
houd van het molenwerk en aan de molenstenen. Hij wijst
omhoog in de richting van de wiekenas en geeft aan dat de
assen het beste lopen op reuzel. ‘Het molenwerk kraakt als
de molen in bedrijf is en je moet dan goed luisteren naar de
wind en het molenwerk!’. ‘De kap draait op palmhouten
rollers en het kruien is daardoor zwaar’. ‘Toch dat liever dan
met ijzeren rollers, want dat gaat licht en vaak te snel. Je
moet de kap wel in de hand zien te houden’.
De oude molenaar kan vertellen en als hij nog even tekst
en uitleg geeft over het met regelmaat vervangen van de
azijnhouten tanden in het spoorwiel, moeten we hem helaas
onderbreken. Aan alles komt een eind en zo ook aan de
boeiende en leerzame verhalen van een man uit het vak
dat hij destijds nog van zijn vader leerde. Het bezoek aan
deze oude grondzeiler, die in de polder bij Baambrugge in
een ver verleden nog diende als vijzelmolen en in delen via
het Apeldoorns Kanaal hier naar Wenumse enk werd ge-
bracht, vormde samen met de verhalen van de molenaar
en het bijzonder gastvrije ontvangst het hoogtepunt van de
dag. 

Als we weer in het open agrarische landschap rijden, zien
we in de verte de wieken van de windmolen van de Familie
Vorderman draaien. Het is onze volgende stopplaats. Als
we de molen binnengaan, worden we hartelijk ontvangen
door Fred en zijn vader, de oude molenaar Frits Vorderman
(97), die naast hem zit in zijn favoriete leunstoel. Na een
korte inleiding neemt de oude molenaar het woord en
spreekt met grote passie, daarmee getuigend van zijn grote
liefde voor het molenaarsvak. Gedetailleerd spreekt hij over
de veelzijdigheid van zijn beroep, waarbij het zeker niet
alleen om het malen van graan ging. Hij beschrijft zijn rela-
tie met de wind en de momenten dat het molenwiel door de
vang liep en door wrijvingswarmte op de rem brand uitbrak.
‘Ook bij bliksem is een molenaar alert!’, 
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Groen in de buurt

Groen in de winter
Willy Lammers

Groen in de winter? Laten we eens om ons heen kijken. In
de tuin kan ’s winters het gras heel groen blijven als je het
gevallen blad tijdig verwijdert. Ook weilanden houden hun
groene kleur in een warme winter. Pas als er langdurig een
pak sneeuw op ligt of strenge vorst overheen gaat, verkleurt
het gras naar geel of bruinig door verdroging, of door een
te lang lichttekort. Het verkleurde gras heeft wel nog een
beetje groen onderin de plant, waar de spruiten uit de
wortels komen.
Dan zijn er bomen en struiken die hun blad niet verliezen.
Naaldbomen, hulst, laurierkers en rododendron zijn in de
winter gewoon groen. Drogen deze planten dan niet uit?
Nee, want de bladeren ervan zijn leerachtig en hebben maar
weinig huidmondjes. Ze verdampen niet veel vocht. En als
het heel erg koud wordt, dan krullen bladeren van een ro-
dodendron zich helemaal op zodat er minder bladoppervlak
in aanraking komt met de koude, droge lucht.
In bossen blijft ook groen zichtbaar. De bosbes heeft wel
zijn blaadjes verloren. Maar de vossenbes heeft een leer-
achtig blad dat in de winter blijft zitten. Wel opvallend is dat
bosbes erg groene stengels heeft, ook in de winter. Door
dat groen kan de plant in de winter nog doorgaan met het
proces van fotosynthese.
Bij fotosynthese worden suikers gemaakt onder invloed van
licht, via bladgroen. Alle groene delen van planten en
bomen kunnen dat. Werkt dat proces wel bij de lage win-
tertemperaturen? Fotosynthese bestaat uit diverse deelpro-
cessen, allemaal stapjes om van de ene stof naar de an-
dere te komen. Het proces van lichtopname dat energie
geeft aan het bladgroen, is kennelijk niet erg temperatuur-
gevoelig. Dat gaat in de winter wel door. Maar de ver-
volgstappen zijn verschillend temperatuurgevoelig. Foto-
synthese levert in de winter ook energie en grondstoffen op
voor de plant, maar soms wat minder dan in de zomer. 

Zien we nog meer groen in de winter? Ja: mossen zijn groen
en ze zien er in de winter heel vitaal uit. Van mossen wordt
verteld dat ze met weinig lichtval toch een sterke fotosyn-
these kunnen verrichten. Ze zorgen dat de bladgroenkorrels
op gunstige plekken zitten om veel licht op te vangen.
Daarom kan er in donkere bossen op de bodem soms veel
mos staan.
In de laatste decennia worden de winters hier steeds war-
mer. We zien dan allerlei bloemplanten zelfs in december
nog bloeien. Sinds 2014 wordt tussen kerst en nieuwjaar
de Eindejaars Plantenjacht georganiseerd door Floron. Je
kunt in die periode een uur gaan wandelen en dan vastleg-
gen welke planten je bloeiend aantreft. Alle gegevens
worden opgeteld en samengevat. Bij de eerste telling ble-
ken nog bijna 400 plantensoorten in december te bloeien.
Het jaar daarop was dat bijna verdubbeld door de warme
decembermaand. Vorig jaar bloeiden er weer minder
soorten. Het meest gezien waren madeliefje, paarden-
bloem en straatgras. Kijk als je mee wilt doen op
www.floron.nl/plantenjacht

Foto: Willem Kuijpers

Foto: Monic Breed
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Op pad met ...

De wondere wereld van Groenouwe
Corine Schimmel

Landgoed Groenouwe ligt in Loenen en grenst aan het
landgoed Steilhul. Het is ongeveer 100 ha groot. Marie-
Thérèse ter Horst geeft samen met Jan en Herma van der
Velden twee tot vijf keer per jaar een excursie over het
landgoed Groenouwe; een wandeling van 5 km.
‘Wat heb je met dit landgoed en waarom blijf je het een
interessant gebied vinden?’ Deze vragen stel ik Marie-
Thérèse tijdens één van de excursies in het gebied.
‘De kinderen, de mensen en de grote afwisseling van het
gebied maken elke excursie weer een feestje. Elk jaarge-
tijde heeft zijn charme en elke excursie is anders’, aldus
Marie-Thérèse. Ze geniet van de reacties van de kinderen,
die zij tijdens de wandeling met veel enthousiasme actief
betrekt bij alles wat er te ontdekken is. Of het een grote kei,
een mierenhoop of een spechtenhotel is, de kinderen
worden steeds weer uitgedaagd om er naar op zoek te gaan
en bij aankomst volgt er een interessant verhaal. 
Speciaal voor de gasten van Landal Coldenhove begint de
avondwandeling op het park. Als eerste wordt gestopt bij
de bijzondere Weymouthden. Nadat we het vakantiepark
zijn uitgelopen, lopen we al snel tegen het landgoed aan.
Het landgoed heeft een rijke historie en dankt zijn naam
aan zijn stichter de heer Wolter Broese van Groenou die
zijn geld in de suikerteelt had verdiend. Hij kocht het terrein
in 1919 om er een familiehuis te bouwen, waar zijn kinderen
en familie altijd welkom waren. Het landhuis, dat veel weg
had van een paleis, is ontworpen door zijn zoon Dolf. 

Thérèse enthousiast over de geschiedenis en het verval
van het landgoed dat nog altijd tijdens de zomerperiode
door nazaten van de familie wordt gebruikt. Even verderop
passeren we een zandafgraving, die 20 tot 30 meter diep
is en het Gerritsegat wordt genoemd. We vervolgen onze
wandeling langs de sprengen van de Loenense beek.
Onderweg zien we overal sporen van wilde zwijnen. We
lopen over een markant bruggetje, waarvan  de waterafvoer
dicht gemaakt kon worden om ervoor te zorgen dat het
natuurzwembad van de familie voldoende water had. 

Na het natuurzwembad komen we  bij het mausoleum. Een
markant gebouw waarin de urnen van overleden familiele-
den zijn bijgezet. Na een klim bereiken we de top van de
Grimmeltjesberg, genoemd naar de dames Grimmelt. Zij
leenden geld aan Wolter om meer grond aan te kopen. We
vervolgen onze weg naar het beginpunt.
Tot slot vertelt Marie Thèrèse over een bijzonder moment
tijdens één van de excursies, waarbij ze met een aantal
kinderen plotseling oog in oog kwam te staan met reeën.
Zodra de kinderen de reeën hadden gezien waren ze
meteen muisstil. Een stilte, die nog bijna voelbaar is als ze
het vertelt.

Foto: Corine Schimmel

Foto: Corine Schimmel

Foto: Corine Schimmel
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Duurzaamheid

Meten met de warmtecamera
Hans Hogenbirk

Apeldoorn wil een energieneutrale gemeente worden. Dit betekent dat op jaarbasis binnen de gemeentegrenzen
evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt. Eén van de onderwerpen hierbij is de iso-
latie van woningen

Twee jaar geleden heb ik ons huis gescand met een
warmtescanner die je kon lenen via energiecoöperatie de-
A. Heel interessant om te zien of en zo ja waar er warmte
verloren gaat. Via die warmtescan maak je - bij voorkeur
als het buiten koud is - een infrarood foto. Op deze foto kun
je op basis van de kleuren zien waar er eventuele warmte-
lekken zitten. Je kunt dan maatregelen nemen om isolatie
toe te passen of te verbeteren. Goed voor het wooncomfort,
je portemonnee en voor het milieu.
 
Ik ondervond wel dat het best lastig is om goed te kunnen
beoordelen wat je nu eigenlijk op de foto ziet en of dit
ernstig genoeg is om maatregelen te nemen. Deze foto laat
bijvoorbeeld zien dat er warmte weglekt bij raam en deur
(geel) en onderaan bij de fundering (rood).
Daar is extra advies van harte welkom voor de interpretatie
en vooral ook om te bepalen of en zo ja hoe je dit warmte-
lek kunt voorkomen

De gemeente Apeldoorn biedt sinds kort ook de mogelijk-
heid aan om foto’s te maken van je woning met een
warmtecamera. Een energiecoach van de gemeente
Apeldoorn komt dan bij je thuis langs om deze foto’s te
maken en het resultaat met je te bespreken. Een energie-
coach is een vrijwilliger die graag met je meedenkt over de
mogelijkheden om energie te besparen of op te wekken in
je persoonlijke situatie. Je krijgt eenvoudige tips om de
woning energiezuiniger te maken en hoort van alles over
diverse energiemaatregelen. De hulp van een energie-
coach is gratis.

Voor andere (meer technische) vragen over energie bespa-
ren, kun je ook kosteloos terecht bij de gemeente Apel-
doorn. De adviseurs van Energiek Wonen, het energieloket
van de gemeente Apeldoorn hebben veel kennis van het
zelf opwekken van energie, maatregelen in huis die energie
besparen en van subsidies en leningen.

                          Foto: Hans Hogenbirk

Verenigingsnieuws

Uitnodiging voor alle IVN’ers
 
IVN Nieuwjaarscafé voor leden
Dinsdagavond 9 januari 2018 van 20.00 tot 22.00 uur in het
IVN-Lokaal aan de Heuvellaan 1 (open vanaf 19.30 uur).
Met onder andere: test je natuurkennis, nieuwtjes uit de
afdeling / open podium voor werkgroepen, ontmoet elkaar,
een hapje en een drankje. Opgeven is niet nodig. We zien
je graag!
 
IVN-winterwandeling voor leden
Kroondomein: Natuurlijk erfgoed. Op zondagmiddag 18
februari zijn leden van IVN-Apeldoorn van harte welkom bij
de winterwandeling die begint om 13 uur met de titel
Kroondomein: Natuurlijk erfgoed. Een route van 10 km (3
uur) langs hoogtepunten in het Kroondomein zoals de ko-
gelvangers, authentieke voederhutten, het smeltwaterdal,
een koningseik, een leemkuil, de Kathedraal van Marinus
Boezem, het Peter Gerritsboompje en een uitzichtpunt met
een gedenksteen. Onderweg krijg je koninklijk drinken.
aanmelden-ledenativiteit@ivn-apeldoorn.nl

Pieter Gerritsboom
Foto: Monic Breed

Meten met de warmtecamera
Meer weten? Op www.apeldoorn.nl/energie vind je meer
informatie en kun je een afspraak inplannen met een
energiecoach of een adviseur van Energiek Wonen. Als
je interesse hebt in het maken van warmtebeelden, geef
dit dan aan bij het inplannen van de afspraak met een
energiecoach.
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Winterfeesten en stevige kost
Annette Harlaar, 
met dank aan Leven met de seizoenen van Patricia Wessels

Natuur en gezondheid

Wat gebeurt er in de natuur?
De winter maakt af waar de herfst mee begon, het boven-
gronds afsterven van de natuur. De bomen zijn kaal, soms
vind je een blad waarvan alleen de nerfstructuur nog over
is. Het kleurenpalet van de herfst maakt plaats voor de
pasteltinten van de winter. Zachtgeel riet, het zachtroze van
de kerstroos, vergrijsde takken, berijpte planten. De eerste
sneeuw die valt; het witte tapijt is als een ongeschreven
blad. Veel dieren voegen zich naar de winter; de egels in
hun winterslaap, de kikkers, padden en salamanders die in
een toestand van schijndood het voorjaar afwachten. De
natuur lijkt dood, maar veel zaden ontkiemen ondergronds,
en als de dagen lengen wordt hun groei geactiveerd.

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 winter staat symbool voor rust en verstilling.

Wat doet de winter met je?
Binnenshuis vieren we de feesten met familie en vrienden
en verstevigen de onderlinge banden. De Romeinen vier-
den al de winterfeesten, de winterzonnewende. Buiten vind
je de skeletachtige silhouetten van de bomen en struiken
tegen een heldere vrieslucht. Structuren worden duidelijk,
je krijgt meer overzicht. Hierdoor kun je de balans opmaken
en makkelijker teruggaan naar de kern. We blikken terug,
kijken vooruit en maken goede voornemens.

Gezondheid in de winter
De winter lijkt op de nacht. Gebruik de winter om uit te
rusten en om op kracht te komen. Slapen is het wonder-
middel van de natuur om de vitaliteit te versterken. De
winterlucht bevat minder stof en is daarom schoner. Tegen
kou kun je je kleden. Afgekeken van de dieren, die gewoon

buiten overwinteren. Steeds vaker is dit fleece, wat dan
weer vacht betekent! De dennenboom staat (of eigenlijk de
spar) centraal in onze woning. De geur van dennennaalden
brengt rust en vitaliseert.

Foto: Monic Breed

Voeding
Hoewel er veel feesten zijn te vieren, zijn er in de winter
ruim voldoende voedzame groenten voorradig. Stevige
stamppotten, dampende ovenschotels of goed gevulde
soepen staan op het menu. Denk ook eens aan vergeten
groenten zoals pastinaken, aardperen, schorseneren en
koolraap. Vroeger voeding voor de armen, nu herontdekt
en verkrijgbaar in de chicste restaurants. Niet voor niets
eten we pepernoten en speculaas. Ze bevatten verwarmen-
de kruiden zoals kaneel, kruidnagel, nootmuskaat en peper.

Winter als symbool voor je rustige jaren
Eigenlijk kent ons leven ook seizoenen. De winter van je
leven kun je zien als de jaren waarin je je zelf terugtrekt uit
het werkzame leven. Terugblikken en tevreden zijn over de
keuzes die je maakte en genieten van de dagen die je nog
toebedeeld krijgt.

Foto: Monic Breed
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Verslag

Werk in de natuur is nooit af
Gerrian Tacoma

De activiteiten van de werkgroep Venel spelen zich af van
begin september tot en met ongeveer half maart. In de
zomer ligt ons werk in het landschap stil, omdat de activi-
teiten broedende vogels en andere dieren kunnen versto-
ren. Tegen de tijd dat in de natuur alles zich opmaakt voor
de winterrust, gaan wij er weer tegenaan.
 
Impressie van een werkochtend
Op 14 oktober 2018 werkten we onder zomers aandoende
weersomstandigheden op de heide bij het Leesten. Bij onze
aankomst op de werkplek lag een groepje van een stuk of
tien schapen lekker in de beschutting van de werkkeet te
herkauwen. Eerst gedroegen ze zich knap opdringerig,
maar al gauw verloren ze de interesse. Terwijl wij aan het
bespreken waren hoe we het werk van deze ochtend aan
zouden pakken, sjokten de schapen de hei op om datgene
te doen waarvoor ze hier zijn: grazen. In de keet troffen we
behalve het gereedschap ook heel veel Aziatische lieve-
heersbeestjes aan. Kennelijk dachten die een goede
overwinteringsplek gevonden te hebben, maar door de
warmte werden ze in de loop van de ochtend steeds actie-
ver.
 
Ook genieten
De groep vrijwilligers bestond deze ochtend uit 16 personen
in leeftijd variërend tussen 37 en 70 jaar. Voor ons doen
was dit een behoorlijke opkomst, meestal zijn er 10 tot 15
deelnemers. Gewapend met takkenscharen gingen we de
hei op. Er grazen weliswaar schapen, maar die hebben
voorkeur voor gras en nemen maar af en toe een hapje van
een houtig gewas. Dus gaan wij er om de paar jaar bij langs
om de jonge boompjes te verwijderen. Tijdens het werken
vergeten we niet om van de natuur om ons heen te genie-
ten. We zagen meerdere rupsen van de grote beer in de
hei hangen, hoorden een zwarte specht en enkele mensen
zagen een hazelworm. Vóór de koffiepauze hadden we het
perceel dat voor deze ochtend op het programma stond af,
zodat we na de koffie nog een ander stuk konden
aanpakken

Ongewone klus
Behalve het verwijderen van boompjes was er nog een wat
minder gebruikelijke klus. Een schaap dat kennelijk dacht
dat het gras bij de buren altijd groener is had de kop door
de afrastering gestoken en zat vast. Met enige moeite lukte
het om het dier los te krijgen, waarna het ietwat verongelijkt
de rest van de kudde weer opzocht.
Om 12 uur lag ook het tweede perceel er geschoond bij,
dus konden we tevreden het gereedschap opruimen en
weer naar huis gaan. Als we hier om de paar jaar aan de
slag gaan, houden we het aardig bij.

Werk in de natuur is nooit af. Behalve met het verwijde-
ren van opslag in heidegebieden houden we ons ook
bezig met wilgen knotten, houtwallen onderhouden en
sprengen schonen. Als je in het nieuwe jaar lekker de
handen uit de mouwen wilt steken - gezond, zinnig en
leerzaam - zijn de locaties voor 6 en 20 januari twee
weken voor die werkdagen te vinden op
www.ivn-apeldoorn.

Foto: Corine Schimmel

Foto: Gerrian Tacoma 
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Quiz

Bomen herkennen
In de winter laten loofbomen hun takken en stamstructuur zien. Bekijk ze eens goed. Iedere soort heeft een eigen sil-
houet. Welk silhouet is van welke boom? Het antwoord vind je op pagina 15.

Boom 1 Boom 2 Boom 3

Boom 4 Boom 5 Boom 6

In 't vizier

IVN-lokaal Heuvellaan 

Silhouetten IVN-archief

Pop up IVN-lokaal
 
De Vijfster wordt 2017-8 grondig verbouwd en is daarom
vanaf 13 oktober verhuisd (inclusief het IVN-lokaal) naar de
Heuvellaan nr. 1 in de voormalige Van Voorthuysenschool.
 
Het IVN-team dat ooit zorgde voor de inrichting van het IVN-
lokaal in de Vijfster heeft er nu voor gezorgd dat het lokaal
vrijdagavond 20 oktober alweer beschikbaar was voor de
housewarming party. Waarvoor hulde! 
 
De bezoeker werd ingepraat en rondgeleid door secretaris
Hein Hillen zodat de maandag erop zonder al te veel gedoe
cursus kon worden gegeven. Het was ook meteen mogelijk
om kennis te maken met de beoogde nieuwe voorzitter
Ronald Duin.
 
Het streven is om in de meivakantie van 2018 weer terug
te verhuizen.
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Foto: IVN

Foto: Willem Kuijpers

Foto: IVN

Antwoorden quiz
Boom 1. inlandse eik
Boom 2. beuk
Boom 3. populier
Boom 4. berk
Boom 5. els
Boom 6. es

Expedition Nature
Not all who wander are lost
Expedition Nature toont werk van ruim
twintig kunstenaars die op uiteenlo-
pende wijze landschappelijke thema’s
belichten. Op verzoek van CODA
maakte beeldend kunstenaar Karin
Bos een gevarieerde, rijke selectie van
kunstenaars die werkzaam zijn in uit-
eenlopende disciplines.
De kunstenaars in Expedition Nature
vinden hun inspiratie buiten de muren
van hun atelier. Reizen in binnen- en
buitenland – soms zelfs buitenaards –
geven voeding aan ideeën, beelden en
verhalen. Als romanticus, ontdek-
kingsreiziger, onderzoeker, verteller of
uitvinder belichten de kunstenaars in
Expedition Nature de natuurlijke om-
geving waarin ze verkeren. Soms legt
het werk zelf een lange reis af op de
weg naar vervolmaking.
www.coda.nl

Cursus tuinvogels 28 februari
Altijd al willen weten welke vogels je
tuin bezoeken en hoe je het hele jaar
door van je tuin een echt vogelparadijs
kunt maken? Hebben wij je nieuwsgie-
rig gemaakt? Schrijf dan in op deze
cursus. Na het volgen van deze cursus
herken je voortaan veelvoorkomende
vogels in je eigen tuin, op je balkon of
in het park en beleef je dat vogelfeest
na deze cursus intenser!
 
Cursus roofvogels 14 maart
Roofvogels lijken buitenbeentjes onder
de vogels. Heersers van het luchtruim
worden ze wel genoemd. Tijdens de
cursusavond maak je kennis met een
aantal roofvogels die je in Nederland
regelmatig kunt tegenkomen, zoals
buizerd, bruine kiekendief, havik, sper-
wer, torenvalk en visarend. Waar en
hoe leven ze? Ook aan het leren her-
kennen wordt ruim aandacht besteed.
Tijdens de excursie in de Oostvaar-
dersplassen gaan we naar ze op zoek
en komen vast we ook veel andere
interessante vogels tegen.

Groencursus voorjaar 4 april
Vogels zijn er in het voorjaar vroeg bij.
Elke vogel zingt zoals hij gebekt is om
een vrouwtje te strikken. Bomen lopen
uit en omhullen zich met een nieuwe
jas. Landschapselementen om ons
heen krijgen kleur en uitstraling. Wilde
planten gaan bloeien en laten zich van
hun beste kant zien. Ook insecten zijn

in de voorzomer ontwaakt en zijn druk
bezig als een bij.
Tijdens vijf thema-avonden en vijf ex-
cursies wordt stilgestaan bij de thema's
vogels, bomen, natuur in en om de
stad, wilde planten en insecten.

Sprengencursus 10 april
Is er verschil tussen een beek en een
spreng? Waar zijn sprengenbeken te
vinden, en waarom en wanneer zijn ze
eigenlijk gegraven. Overal in het ste-
delijk gebied en daarbuiten zijn ze
opgeknapt of zelfs boven de grond
gehaald en beeldbepalend aanwezig
als cultureel erfgoed.
Sprengenbeken bieden ook een bij-
zondere leefomgeving voor plant en
dier zowel in als langs het water. Bo-
vendien zijn ze van economisch van
belang bij de afvoer en opslag van
regen- en grondwater, omdat met een
kleinere riolering en minder waterzui-
vering volstaan kan worden.
In deze cursus leer je dat dat rustige
stromende water niet alleen een boei-
ende geschiedenis maar ook een inte-
ressant heden heeft.

Cursus riet- en moerasvogels 26
april
In deze cursus maak je kennis met de
belangrijkste soorten. Bijvoorbeeld
met zangvogels als rietzanger, kleine
karekiet, de fraaie blauwborst en
baardman. Maar ook de mysterieuze
roerdomp en de kleurrijke purperrei-
ger.
Tijdens de excursie in de Weerribben-
Wieden gaan we de vogels spotten op
locaties rondom het grote moerasge-
bied.

Plantencursus 23 mei
In deze cursus worden de basisele-
menten van determinatie behandeld
en ga je op excursie naar een aantal
locaties om planten te herkennen.
Thema’s die aan de orde komen zijn:
waarom staat een specifieke plant juist
daar waar hij nu groeit en welke ande-
re planten leven in dezelfde biotoop?

Welke geneeskrachtige werking heb-
ben bepaalde planten? Hoe is een
plant opgebouwd en hoe zorgt deze
voor nageslacht? Hoe werkt de bestui-
ving en welke insecten dragen daar-
aan bij? Hoe en met wie ‘communice-
ren’ planten?

Libellencursus 14 mei
Maak kennis met de wondere wereld
van libellen. Doel van deze cursus is
het in woord en beeld bijbrengen van
kennis over de fascinerende ontwikke-
ling en levenswijze van juffers en echte
libellen en het herkennen van de meest
voorkomende soorten.
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   Op pad met IVN Apeldoorn
     zaterdag 2 december      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 16 december      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 6 januari 2018      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 20 januari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 3 februari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 17 februari      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 25 februari      Wandeling

     Caitwickerzand
     aanvang 14 uur

     woensdag 28 februari      Cursus tuinvogels      tuinvogels@ivn-apeldoorn.nl
     woensdag 14 maart      Roofvogelcursus      roofvogels@ivn-apeldoorn.nl
     woensdag 4 april      Groencursus      groencursus@ivn-apeldoorn.nl
     dinsdag 10 april      Sprengencursus      sprengencursus@ivn-apeldoorn.nl
     donderdag 26 april      Cursus riet- en

     moerasvogels
     rietenmoerasvogels@ivn
     apeldoorn.nl

     maandag 14 mei      Libellencursus      libellencursus@ivn-apeldoorn.nl
     woensdag 23 mei      Plantencursus      plantencursus@ivn-apeldoorn.nl

 

   Ledenactiviteit
     dinsdag 9 januari      IVN Nieuwjaarscafé      van 20 - 22 uur Heuvellaan 1
     zondag 18 februari      Wandeling 10 km

     Kroondomein 
     Natuurlijk erfgoed

     aanmelden 
     ledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl

   Actuele informatie: www.ivn-apeldoorn.nl


