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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 land
schap in de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe.
IVN Apeldoorn organiseert activiteiten zoals fietstoch
ten, wandelingen, cursussen en landschapsonderhoud
voor jong en oud. Wie zelf op pad wil in de natuur kan
ommetjes, wandelingen en fietstochten gratis downlo
aden 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-apel
doorn.nl
Wijzigingen in adresgegevens (mailadres) melden bij
ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl.
 
Bestuur en Contactpersonen werkgroepen
Zie www.ivn-apeldoorn.nl voor namen en (mail)adres
sen.
 
Groenvoer
Groenvoer is het contact - en informatieblad van IVN-
Apeldoorn en verschijnt vier maal per jaar. Het blad is
van en voor leden.
 
Schrijven voor Groenvoer
Vind je het leuk om voor een rubriek in Groenvoer te
schrijven? Laat het de redactie weten.
Reacties naar groenvoer@ivn-apeldoorn.nl.
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke
toestemming van de auteur en de redactie.
 
Fotograferen voor Groenvoer
Wie wil incidenteel op pad om een fotoverslag van een
activiteit te maken voor het kwartaalblad Groenvoer
van IVN Apeldoorn? Foto’s die anderen stimuleren om
ook de natuur in te gaan.
Hoe meer liefhebbers / foto’s, hoe beter!
Reacties naar groenvoer@ivn-apeldoorn.nl.
 
Redactie
Greet Bothe (coördinatie en vormgeving), Ten Gevers,
Corine Schimmel, Yvonne Zwikker, Joop Bothe (fotore
dactie), Monic Breed (eindredactie)
De uiterste inzenddatum kopij voor het zomernummer
2018 is 20 april 2018: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: 
Marieke Sprey, Cor Westrik, Desiree Neijmeijer, Alex
Eeninkwinkel, Hans Hogenbirk, Ronald Duin en Erik
Drent.
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Sommige soorten stinzenplanten zijn lang geleden van
buiten Nederland aangevoerd en geplant. Ze hebben
zich vooral in landgoederen gehandhaafd. Deze win
terakonieten en sneeuwklokjes luiden de lente in.

© Ruud Knol
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Thema

Yvonne ZwikkerIVN Apeldoorn 70 jaar

© Ten Gevers NGO

Het prille begin
Er was eens een notaris, de heer B. van Drimmelen,
die op 28 juni 1948 een acte liet passeren van de Stich
ting Natuurbeschermingswacht Apeldoorn. Apeldoorn
stond landelijk aan de top met 100 natuurwachters.
Doelstelling van deze natuurwachters was om balda
digheid en vandalisme in de openbare beplanting
tegen te gaan. Onder andere door liefde voor stads-,
natuur- en landschapsschoon te kweken, hoopten ze
dit te bereiken.
Na de opheffing van de Natuurbeschermingswacht in
1954 vonden de overgebleven natuurwachters onder
dak bij de Vereniging voor Natuurbescherming afde
ling Apeldoorn, onderdeel van het landelijke instituut
voor Natuurbeschermingseducatie.

Van natuurwacht naar natuurgids
De eerste cursus voor natuurgids kreeg in de winter
1962-1963 gestalte. De cursus was heel succesvol wat
deelneming en resultaat betrof. Door de jaren heen
kregen de vaardigheden van de natuurgidsen steeds
meer aandacht net als de samenhang in de natuur. Nu
is de opzet anders en maken de coördinatoren van de
natuurgidsenopleiding onder andere gebruik van alle
cursussen die binnen de afdeling zijn ontwikkeld. Het
enthousiasme van de cursisten is er niet minder om.

Rijke omgeving
Wanneer natuurgidsen in Apeldoorn een excursie wil
len organiseren hebben ze een geweldige keuze aan
biotopen. Zo hebben we de grootste zandverstuiving
van Europa in onze omgeving en zijn de beken en
sprengen de laatste jaren weer helemaal in ere her
steld. Door de koninklijke jacht van weleer hebben wij
het grootste areaal aan bossen om ons heen: naald-,
loof- en gemengd bos. Door het project Ruimte voor
de rivier heeft het IJssellandschap meer waardevolle
natuur gekregen. En stedelijk Apeldoorn is rijk aan par
ken, al dan niet gerelateerd aan het koninklijk huis. 

© Archief IVN
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© Archief IVN

© Marieke Sprey

© Archief IVN

Verschuivingen in het werkveld
De natuurgidsen lieten aanvankelijk het publiek vooral
zien hoe ingenieus en belangrijk de natuur en het mili
eu om ons heen is. Het motto was en is: zien - inzien -
ontzien. De laatste jaren organiseren grootgrondbezit
ters zoals Natuurmonumenten, de Landschappen en
Staatsbosbeheer ook excursies op hun terreinen. Was
het vroeger vooral aandacht voor alles wat groeit en
bloeit, later zijn daar milieuaspecten bijgekomen, nu
onder de term duurzaamheid. Naast excursies, land
schapsonderhoud (Venel en Heemtuin) heeft IVN Apel
doorn veel verschillende korte cursussen voor het pu
bliek ontwikkeld en verschijnen tal van natuurwande
lingen en fietstochten digitaal op de IVN-Apeldoorn-
website. Kennis is leuk om over te dragen, natuur bele
ven is minstens zo belangrijk. 

Wie zijn In Voor Natuur
Begon het 70 jaar geleden met 100 natuurwachters,
nu heeft de afdeling Apeldoorn ongeveer 365 leden en
vrienden, waaronder heel veel gediplomeerde natuur
gidsen. IVN is een landelijke organisatie geworden met
ruim 170 lokale IVN-afdelingen en zo’n 22.000 leden,
die veelal actief zijn voor hun afdeling en vaak een ka
derscholing gehad hebben. De afdelingen werken indi
vidueel en soms ook per provincie samen. Ze organise
ren samen aantrekkelijk en leerzame activiteiten voor
jong en oud. Samenwerking is een belangrijke pijler.
Door de jaren heen zijn veel waardevolle contacten op
gebouwd met aanverwante organisaties.

Thema’s voor de toekomst
In de komende jaren staan in de visie van IVN vier the
ma’s centraal: Natuur en gezondheid; Kind en natuur;
Natuur in de buurt en Natuur en recreatie. Thema’s
waar je educatief en creatief veel kanten mee uit kunt.
De afdelingen werken soms thema’s individueel uit,
soms met andere afdelingen in de provincie. Het lan
delijk IVN ondersteunt met voorbeeld materiaal en bij
eenkomsten om te inspireren. Wil je meer weten over
IVN afdeling Apeldoorn of IVN landelijk: ga naar
www.ivn.nl of www.ivn-apeldoorn.nl. 

Bij IVN Nederland zijn ook beroepskrachten die vrijwil
ligers ondersteunen en tal van andere taken vervullen.
 
Met de tijd mee gaan
Er waren tijden dat het persbericht voor een natuurac
tiviteit persoonlijk in de brievenbus van een krant
werd gedaan, getypt met correctielint. Het afdelings
blaadje werd liefdevol gestencild. Inmiddels ontvangen
alle leden hun berichten per mail, net zoals de media
de persberichten. Ons afdelingsblad Groenvoer, dat
vier keer per jaar verschijnt, gaat naar een professio
nele drukker. We kiezen nog voor een tastbaar blad.
Maandelijks verschijnt daarnaast een nieuwsbrief
samen met de KNNV. De website van IVN Apeldoorn
mag er zijn en is conform de landelijke opzet. Om te
laten zien wat je als afdeling doet is er een pr-team dat
berichtgeving verzorgt naar facebook, twitter en sites
van allerlei andere organisaties. 
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Kind en natuur

Marieke SpreySchoolgidsen gezocht!
 
Daar komen ze aan! Een karavaan auto’s, parkeren en
dan wie het eerst de auto uit is… vrijheid en vooral blij
heid! Het enthousiasme spat eraf bij kinderen die we
begeleiden bij activiteiten in de natuur. Ben jij de bos
wachter? Oei, dat is een moeilijke… want eigenlijk voe
len we ons best een beetje boswachter. Wij ‘schoolgid
sen’ koesteren die verbazende, overweldigende, ont
roerende, kleine, grote natuur en willen kinderen sti
muleren die zelf actief te onderzoeken.
 
Meer aanvragen
De werkgroep Scharrelkids telt tien gidsen. Scholen
weten IVN Apeldoorn steeds beter te vinden en dat re
sulteert elk jaar in een stijgend aantal aanvragen. In
2017 werden 78 buitenactiviteiten uitgevoerd met ba
sisscholen en kinderopvang; waarmee we 2100 kinde
ren hebben bereikt.
 
Meer samenwerking
Basisscholen doen steeds meer een beroep op de
schoolgidsen in het kader van natuurprojecten. En dat
is wat we graag willen: ondersteunend en aanvullend
op het onderwijs!
Basisscholen in Apeldoorn ontvangen jaarlijks een
mailing om zich via de IVN website in te schrijven op
Slootjesactiviteiten en Speuren naar Paddenstoelen.
Kinderen leren en genieten hier enorm van.
 
In 2016 is een samenwerking gestart met de Eben
Haezerschool (262 leerlingen). Een vast groepje school
gidsen gaat met elke groep tweemaal in het schooljaar
naar buiten om de natuur in het Matenpark te ‘ontdek
ken’. Grondslag voor deze buitenlessen zijn de natuur
methodes die de school gebruikt. De activiteiten zijn
optimaal ingebed in het lesprogramma. 

© Archief Scharrelkids

Voor de schoolactiviteiten zoeken we versterking!
Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking
komen met natuur? Heb je affiniteit met kinderen?
Ben je op werkdagen gemiddeld 1 dagdeel per
maand beschikbaar? Meld je dan aan!

© Archief Scharrelkids

Informatieavond
Op dinsdagavond 13 maart organiseren we een infor
matieavond voor IVN’ers en niet IVN’ers over het wie,
wat en waarom van de werkgroep. Daarna volgt een
kennismakings- en trainingsdag en daarna een aantal
meeloopdagen om te ervaren wat de rol van school
gids is.
Ben je daarna nog steeds enthousiast en voel je de
energie van die horde kinderen die de auto uit
springt… dan vragen we een VOG aan en zijn we super
blij dat je met ons mee wilt doen!
 
Je bent welkom
Wil je geen vaste verplichtingen maar vind je het leuk
om af en toe aan een jeugdactiviteit mee te werken?
Meld je dan aan voor de Scharrelkidsactiviteiten op
zondag. Doelgroep: gezinnen met kinderen in de leef
tijd van 4-12 jaar. Ook voor die incidentele activiteiten
zoeken we medewerkers.
De Scharrelkids hebben op zondag 13 mei een Moe
derdagwandeling in Park Berg en Bos en op zondag 10
juni een Slootjesdag bij het Woldhuis.
 
Informatie en aanmelding:
scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
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Activiteiten voor leden

Yvonne Zwikker

© Willem Kuijpers

Het is die verbinding, tussen natuur en
duurzaamheid, waar voor IVN in 2018

een grote uitdaging ligt. 

Kon je op 18 februari niet mee, maar wil je deze
wandeling toch graag lopen of was je wel mee, maar
wil hem nog eens ervaren, bijvoorbeeld in een
ander seizoen?
 
Kijk op: www.ivn-apeldoorn.nl via ons aanbod/wan
delroutes/Wandelroute door het Wenumsche bos
(Kroondomein). Of… kies eens voor een andere IVN-
wandelroute, die gratis te downloaden is. Dat geldt
ook voor de beschreven Ommetjes in ons werkge
bied: bij IVN staat de natuur centraal! 

Tijdens het Open Podium wordt gewezen op het aan
trekkelijke programma van publieksexcursies dat sa
mengesteld is, komt de vertoning van de film Wild in
samenwerking met onze 70-jarige afdeling onder de
aandacht en krijgen we een idee van de hoeveel be
zoekers die onze IVN-Apeldoorn-website trekt. Het
plan om een aantal keren per jaar een IVN-Café te
houden pakt de fotowerkgroep op: zij organiseren het
volgende ontmoetingsmoment. De fotowerkgroep
treedt daarna op deze avond voor het eerst naar bui
ten met een selectie van 80 foto’s uit hun archief van
1200 exemplaren, dat op dit moment vorm krijgt. We
zien dat dit medium geweldige mogelijkheden heeft en
in handen is van bevlogen, getalenteerde fotografen.
De foto van een jonge vogel roept veel reacties op. Een
nieuw jaar, een nieuw leven.

© Monic Breed

IVN-Café en Winterwandeling Kroondomein

In het IVN-lokaal in de school aan de Heuvellaan is op
9 januari elke stoel en tafelblad bezet als de voorzitter
het eerste IVN-café opent, waarin we samen het nieu
we jaar welkom heten. De voorzitter, Ronald Duin, die
ongeveer 20 jaar geleden zijn natuurgidsendiploma in
Apeldoorn haalde en na jaren weer terug is op ver
trouwde bodem, verricht de aftrap. Hij neemt ons mee
naar zijn jeugdomgeving: een prachtig duinlandschap
bij Haarlem. Helaas begrenst door de rokende torens
van de Hoogovens. Het is die verbinding, tussen na
tuur en duurzaamheid, waar voor IVN in 2018 een
grote uitdaging ligt. Met de wens voor een inspirerend,
gezond en gelukkig 2018 wordt het programma ver
volgd.

Meer voor leden
Het organiseren van het Nieuwjaarscafé is een eerste
stap, voortkomend uit de wens van het bestuur om ko
mend jaar meer activiteiten alleen voor leden te orga
niseren. De winterwandeling op 18 februari is een
tweede. Twee organisatoren van de werkgroep Excur
sies hebben een route in het Kroondomein gekozen,
die te lang is voor een gebruikelijke publieksexcursie,
maar veel moois te bieden heeft.
 
Wandeling door natuurlijk erfgoed
De wandeling (van een kleine 10 kilometer) slingert
onder andere langs kogelvangers, oude voederhutten
en een smeltwaterdal. Dit natuurlijk erfgoed laat zien
hoe ons land door ijs, wind en water gevormd is. Na
een aftakelende kroezenboom (ook bakenbomen heb
ben helaas niet het eeuwige leven) komt het kunst
werk van Marinus Boezem in zicht: de bronzen kathe
draal. Een kunstwerk waar geen bordjes naar verwij
zen. Een plek voor een pauze om te kijken, te wande
len en te voelen aan de veertig identieke koperen
stronken. Afhankelijk van de tijd van het jaar ook een
plek om stil te zijn en te luisteren naar de vogels. Zo
maar een kleine greep uit wat er langs de route te be
leven valt.
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Natuur en duurzaamheid 

Cor Westrik, energiecoach bLoEm

Spreken leveranciers dan niet de waarheid als ze
15.000 of meer branduren op de verpakking zetten?
Dat nu ook weer niet. Een LED heeft zeker 15.000 of
meer branduren. Echter de combinatie van driver en
LED’s en de omstandigheden waaronder ze worden
gebruikt kan de levensduur beperken.
Het is mogelijk om lampen te maken waarbij deze pro
blemen zich niet voordoen. De prijs wordt dan echter
te hoog, waardoor de lampen niet worden verkocht.
De lampen, die worden verkocht, zijn dus een prijs/
kwaliteit compromis. Lampen van de bekendere mer
ken gaan over het algemeen langer mee. 5000 tot
8000 branduren moeten ze minimaal kunnen halen.
Bij veel lampenwinkels krijg je als de lamp korter dan 5
jaar meegaat gratis een nieuwe lamp. 

Zoals hierboven beschreven gaan LED lampen stuk.
De vraag is dan hoe ze moeten worden afgevoerd?
Het meest praktische is om ze in te leveren bij een
lampenwinkel. Dan worden ze gerecycled. In een
LED lamp zitten wel wat elektronische onderdelen
maar in principe geen gevaarlijke chemische stoffen.
Je zou ze in principe in de glasbak af kunnen voeren,
dat is echter zonde.

Levensduur LED lampen
 
Naast de indrukwekkende energiebesparing (tot wel
85%), die je kunt realiseren met LED lampen in vergelij
king met gewone gloeilampen is ook de lange levens
duur van 15.000 uur of meer van LED lampen een be
langrijk argument om tot aanschaf over te gaan. Dit
betekent dat een lamp 13 jaar zal meegaan als hij ge
middeld 3 uur per dag brandt. Helaas is inmiddels ge
bleken dat dit in veel gevallen niet gehaald wordt.
De oorzaak zit in de constructie van de LED lamp. Een
LED lamp bestaat grofweg uit 2 onderdelen: de LED’s
en een driver. Bij 230V LED lampen zijn deze in dezelf
de behuizing geplaatst.
Er zijn in principe 2 oorzaken dat lampen minder lang
meegaan dan verwacht. LED’s zijn erg gevoelig voor
verhoogde temperaturen en drivers zijn erg gevoelig
voor rimpelspanningen en piekspanningen. De drivers
geven wat warmte af, waar de LED’s niet zo goed tegen
kunnen. Rimpel- en piekspanningen zijn in ons elektri
citeitsnet onvermijdelijk. Woon je in de buurt van een
industrieterrein of een winkelcentrum dan heb je er
waarschijnlijk wat meer last van.
Is dit een reden om geen LED lampen aan te schaffen?
Zeker niet! Een gewone gloeilamp gaat ongeveer 1500
uur mee. In die 1500 uur verbruikt een 40W lamp 60
kWh. Dat kost ongeveer €12. Een LED lamp van 5W
met dezelfde lichtopbrengst verbruikt in 1500 uur 7,5
kWh. Dat kost ongeveer €1,50. Uitgaande van 5000 tot
8000 branduren voor een LED lamp is de financiële- en
milieubesparing evident.

© Erik Drent

Natuurmoment

Erik DrentIn de war?

Rond de jaarwisseling maakte ik een wandeling over
de grote stille heide nabij Elspeet. Stil? In de omringen
de dorpen wordt volop vuurwerk afgestoken.
En wat zie ik op het zandpad? Een zandhagedis die zich
heel traag voortbeweegt. Nu ben ik in de war. Een dier
dat volgens de literatuur in winterslaap hoort te zijn,
loopt ‘relaxed’ voor mijn voeten. Zou de hagedis in de
war zijn? Even logisch nadenken. Voedsel? Zou het dier
honger kunnen hebben? Bescherming? Zou het ver
stoord kunnen zijn? Beide vragen kunnen met ‘ja’ wor
den beantwoord. Met voortplanting zal het met grote
waarschijnlijkheid niets te maken hebben.
Na deze onverwachte ontmoeting vervolg ik nagenie
tend mijn pad.

Afval of grondstof?
Wie zijn afval goed scheidt, zorgt ervoor dat materialen
zoals glas, papier, plastic verpakkingen, metalen ver
pakkingen, drankkartons, keukenafval en tuinafval
(GFT) kunnen worden hergebruikt. Afval scheiden
heeft dus belangrijke positieve gevolgen:
1 Meer hergebruik
Grondstoffen worden steeds schaarser. Door recycling
behouden we grondstoffen voor de generaties na ons
en hoeven er minder grondstoffen aan de natuur ont
trokken te worden. In hergebruik ligt de toekomst!
2 Minder CO2
Hergebruik levert een belangrijke bijdrage aan de re
ductie van CO2-uitstoot. Wat wordt hergebruikt, wordt
immers niet verbrand!
3 Goed voor de portemonnee
Minder restafval levert in diftar-gemeenten financieel
voordeel op.
Informatie: www.circulus-berkel.nl (voor inwoners van
de gemeenten Apeldoorn, Epe en ook Voorst).
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IVN in beeld

Haps
 
De IVN-excursie in het prehistorische dorp Haps in Berg en Bos vindt 11
maart plaats. Het is een idyllische plek, die normaal niet toegankelijk is.
Voor jong en oud is een bezoek aan de nagebouwde boerderij uit de IJzer
tijd (circa 500 jaar v. Chr.) een verrassende ervaring. Kinderen die met hun
klas voor een driedaags verblijf in het Hapsproject hebben gewoond en
gewerkt laten het dorp graag enthousiast aan hun ouders zien.
Tijdens de excursie vertellen IVN-natuurgidsen over onze verre voorou
ders en laten zien hoe zij deze barre tijden overleefden. Wat betekende
de natuur voor hen? 
Voor meer info: www.ivn-apeldoorn.nl of  www.hapsproject.nl Foto: Haps

© Annette Harlaar

Nieuwe cursus
moerasvogels
De nieuwe module Riet- en Moeras
vogels 2018 wordt verzorgd door
Jan den Held, John van Heiningen
en Henk van den Ende.
In deze module leren cursisten riet-
en moerasvogels herkennen, door
middel van een presentatie en een
excursie naar de Weerribben waar
de deelnemers de in dat gebied
voorkomende vogels beluisteren en
observeren. In de presentatie
wordt onder meer ingegaan op ge
drag, geluid, vliegbeelden en bioto
pen en er wordt aandacht besteed
aan het ontstaan van moerassen
en waarom natte gebieden zo be
langrijk zijn voor deze vogels.
Wellicht een leuke opstap om later
andere vogelcursussen te volgen?

© Michiel Visch

© Michiel Visch
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Operatie Boomfeestdag 2018
 
‘Maak het buiten beter’ en ‘Ieder kind een boom’ zijn twee thema’s die dit
jaar Operatie Boomfeestdag op woensdagochtend 14 maart inhoud
geven. Kinderen enthousiast maken voor de waarde van bomen en na
tuur door een eigen boom te planten, werkt al jaren heel goed. Tegelijk
werken kinderen mee aan milieuwinst, omdat bomen immers CO2 opne
men.
Dit jaar gaan kinderen uit groep 6 en 7 van scholen uit de omgeving bos
aanleggen in het Beekbergsebroek, de groene wig tussen de Maten en het
Beekbergerwoud. Door dit bos komt een wandelpad waarover je zo van
uit de stad naar het Beekbergerwoud kunt wandelen.
Schoolgidsen van IVN Apeldoorn werken samen met Heliconstudenten en
de gemeente Apeldoorn. 

© Yvonne Zwikker

Nieuwe cursus
planten
De nieuwe IVN Plantencursus
wordt in 2018 verzorgd door Annet
te Harlaar, John van Heiningen en
Harold Gerritsen.
De insteek is de cursisten met an
dere ogen naar het plantenrijk in
Nederland te laten kijken en erva
ren en dan met name naar de bij
zondere eigenschappen, zowel me
disch als in de opbouw. Ook wordt
ingegaan op de communicatie die
ook in het plantenrijk bestaat. Want
hoe moet bijvoorbeeld een plant
omgaan met gebeurtenissen? Hij
staat waar hij staat en verplaatsen
is niet mogelijk.
Misschien een leuke opstap om
later een meer uitgebreide deter
minatiecursus te volgen?

© Cees van Vliet

© Alex Eeninkwinkel
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Natuur en recreatie

Désirée  Neijmeijer

© Désirée  Neijmeijer

© Désirée Neijmeijer

Koninklijke voetstappen
 
De wandelroute Koninklijke voetstapppen is één van
de oudste IVN routes in Apeldoorn. In goed 8 kilome
ter loop je van het station Apeldoorn naar de Wenum
se watermolen.
 
Een wandeling langs geschiedenis
Onderweg is de aanwezigheid van de Oranjes in dit ge
bied overal zichtbaar. Maar ook zijn er veel verwijzin
gen naar andere aspecten in de geschiedenis van Apel
doorn. De route voert je langs mooie (herstelde) na
tuur. Ook voor wie de stad goed kent, is er vanuit het
perspectief van de koninklijke voetstappen nieuws te
ontdekken.
Vanuit het centrum naar de buitenrand van de stad
wandelend is er zicht op de verschillende groeifasen
die Apeldoorn heeft doorgemaakt. De eerste uitbrei
dingen begonnen op het landgoed de Pasch, waarop
vanaf 1874 het Oranjepark werd aangelegd. Daarnaast
werden er kavels verkocht waarop welgestelden hun
huizen lieten bouwen.

Kerschoten en in ere herstelde beken.
Door de parken langs de Kwartjesfontein, die staat
waar hij niet stond, gaat de route achter Marialust
langs, waar je voor de tweede keer de Grift tegenkomt,
naar de naoorlogse woonwijk Kerschoten. De wijk is
één van vijftien naoorlogse woonwijken die worden
gezien als nationaal belang. In de wijk wordt de beek
de Leigraaf gekruist en achter Casa Bonita komen we
bij de Koningsbeek. We wandelen langs de nieuw aan
gelegde wadi met bijzondere plantensoorten en vol
gen een klein stukje het tracé van de spoorlijn van
Apeldoorn naar Zwolle.
De Wenum Hoeve was oorspronkelijk gevestigd in het
park van Paleis het Loo en leverde haar producten aan
het Koninklijk Huis. Omstreeks 1960 is de boerderij
verplaatst naar de huidige locatie in het Wenumse © Désirée Neijmeijer

veld. Op de boerderij, die tevens zorgboerderij is, wor 
den Hereford runderen gehouden die in alle jaargetij
den buiten kunnen verblijven. Hier kun je wat eten en
drinken. Actuele openingstijden www.wenumhoeve.nl.
 
Het einddoel van de wandeling
De Wenumse watermolen wordt al in 1313 genoemd
en is het einddoel van deze wandeling. Oorspronkelijk
was het een papiermolen. Later werd de molen omge
bouwd tot kopermolen. De molen is als enige overge
bleven van de vijf molens die oorspronkelijk bij de We
numse beek stonden.
Vanaf hier ga je met de bus terug naar het station. Ook
bestaat de mogelijkheid om langs een andere route
terug te lopen met onderweg verschillende mogelijk
heden om de bus terug naar station te nemen.
Download de uitgebreide routebeschrijving met een
kaart van www.ivn-apeldoorn.nl.
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Natuur en gezondheid

Ten Gevers

Lekker makkelijk
De teek is een heel kleine, spinachtige parasiet. Hij is
maar 1-3 mm., onopvallend bruin en zwart en leeft op
het bloed van een gastheer. Teken houden van vogels,
reptielen en verschillende zoogdieren en ook van de
mens als die toevallig langskomt. Teken vallen niet uit
de bomen, zoals vaak gedacht wordt, maar leven voor
al in struikgewassen, grassen en heide, dus ook in je
tuin of het wandelpad waar je de hond uit laat. Ze
doen weinig moeite: ze kruipen vaak tot op enige
hoogte boven de grond. Daar zitten ze rustig te wach
ten (tot wel meerdere jaren) tot er een lekker hapje
langskomt. Ze klampen zich dan vast en zuigen zich vol
waarna ze zich weer op de grond laten vallen en ver
vellen.

© Nature Communications

Bij de twee keer wordt het tricky
De teek is een 3-gastheren-parasiet: hij kent 3 levens
stadia en heeft daarin steeds een nieuwe gastheer
nodig. Als larve, net uit het eitje, heeft de jonge teek 6
poten. Heeft hij zich de eerste keer gevoed, dan volgt
een vervelling en verschijnen 2 extra poten (het nimf
stadium). Na een volgende voeding en vervelling is de
teek meestal volwassen en kan hij zich voortplanten.
Het vrouwtje produceert honderden tot duizenden ei
eren voordat zij sterft. Omdat teken bloed zuigen bij
meerdere prooien, ontstaat een verhoogd risico dat in
fectieziekten worden overgedragen, zoals Lyme en
hersen(vlies)ontsteking.

Ze komen steeds meer voor
Studies laten zien dat het tekenbestand en het percen
tage teken dat geïnfecteerd is toeneemt. Teken zijn erg
klein en zijn bijna niet te zien (en te voelen) wanneer
ze over je huid lopen of wanneer ze zich nog maar net
hebben vastgebeten. Pas na enige tijd voel je jeuk.
Warme, vochtige plekken zoals de oksel, achter de
oren, de knieholte en de lies zijn favoriet. Ben je veel in
de natuur, dan is het aan te raden jezelf (en anderen)
regelmatig te controleren op tekenbeten. Al is de kans
op besmetting met de ziekte van Lyme gering (1-2%),
de gevolgen kunnen groot zijn. Binnen 24 uur verwij
deren met een fijne pincet of een tekentang beperkt
de kans aanzienlijk. Alert zijn op de rode verkleuring
op de plek van de tekenbeet ook. Gelukkig is er veel
voorlichting over symptomen en behandeling. Om een
tekenbeet te voorkomen kan je je kleding met een in
sectenwerend middel inspuiten, meestal met DEET. Je
kunt je lichaam bedekt houden en bijvoorbeeld de
broekspijpen in de sokken te stoppen. Zeker voor be
roepskrachten in het groen is tekenwerende kleding
aan te bevelen. 

De speciale week van de teek
Van 16-22 april 2018 organiseren de organisaties in de groene en agrarische sectoren, waaronder IVN, de
week van de teek. Met voorlichting en informatie in het belang van degenen die in het groen werken en ervan
genieten.

Oud en ook weer nieuw(s)
 
Het was een verrassende ontdekking afgelopen jaar:
een teek in een stukje barnsteen (versteende hars) van
100 miljoen jaar oud. En vastgeklampt aan een veer,
afkomstig van een dinosaurus. Teken zijn overlevers in
de natuur. Ze komen nu weer steeds meer voor en
alertheid is nodig, zeker voor natuurliefhebbers.

© Willem Kuijpers
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Natuur in de buurt

Corine SchimmelEen duik middenin de Stedendriehoek
Midden in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en
Zutphen ligt recreatieplas Bussloo. Het gebied is onge
veer driehonderd hectare groot en hiervan bestaat
honderd hectare uit water. De plas is eind zestiger
jaren van de vorige eeuw ontstaan als zandafgraving
voor zand, dat nodig was voor de aanleg van de omlig
gende snelwegen. Eind jaren zeventig is de plas in ge
bruik genomen als recreatieplas. Door de ruime zand
stranden, de grote ligweiden en de overige voorzienin
gen is het inmiddels uitgegroeid tot een recreatiege
bied van formaat, dat ook regelmatig door duikers
wordt gebruikt. Aangezien duiken een bijzondere sport
is ben ik in de duikwereld van Bussloo gedoken. 

Duiklocatie
Bij de Schurinkshof is een stuk strand speciaal voor
duikers ingericht. Je kunt hier makkelijk parkeren en bij
slecht weer ook nog een après dive (douche) nemen.
De instap voor duikers is makkelijk en er zitten geen
vissers of zwemmers in de weg. Bovendien mogen er
op aanvraag ook nacht- en ijsduiken worden gemaakt
wat een spectaculaire ervaring is.
 
Onder water
Bussloo is een schone plas, waarvan de waterkwaliteit
uitstekend is. Het zicht onder water is voor Nederlands
binnenwater behoorlijk goed. Bussloo kent een zeer
divers onderwaterleven. Er zijn grote snoeken en kar
pers, maar ook duizenden piepkleine jonge visjes aan
de rietkant aan het eind van de zomer, waar je tussen
door zwemt. Daarnaast zijn er veel onderwaterobjec
ten, waaronder twee oude stadsbussen en een onder
waterhuis. Alles is met touwen aan elkaar verbonden,
zodat je ook de weg nog kan vinden als je niet zo goed
bent in onderwaternavigatie. Vroeger zat er op de on
derwaterbus een grote snoekbaars, die daar zijn vaste
plek had. Met hem was het oppassen geblazen, omdat
die daar een nest had dat hij agressief verdedigde. 

De wondere wereld van Duiken
Duiken.is zo bijzonder omdat je toegang krijgt tot een
heel andere wereld die voor de meeste mensen ver
borgen blijft. Als je van boven op het bruine water
kijkt, dan heb je geen idee van al het moois dat daar
onder schuil gaat. Snorkelend zie je het ook wel, maar
als duiker kun je meer op je gemak kijken en kun je
ook wat dieper. Echt diep hoef je trouwens niet te
gaan. In Bussloo zit al het interessante spul tussen de
één en zes meter. Daaronder wordt het snel erg don
ker en zie je alleen nog maar zand. Met duiken kun je
helemaal tot rust komen. Je kunt lekker in het water
zweven en je hoort alleen maar het geluid van bub
bels.

© RTV Oost
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Op pad met Bauke Terpstra

Corine SchimmelEen amateur glaciaalgeoloog met passie!
 
 

Bauke groeide op in Apeldoorn waar zijn opa bij de
Kroondomeinen werkte. Met hem ging Bauke regelma
tig de natuur in. Via zijn opa kwam hij tijdens zijn pu
bertijd in contact met Jo Vogel, die toen opperhofjager
bij de Kroondomeinen was. Jo Vogel wist bijzonder
veel over de natuur, vogels en de jacht en deelde die
kennis graag. Bauke studeerde bouwkunde en na zijn
militaire diensttijd ging hij werken bij de bouwdienst
van defensie. Daar vond hij een aantal bijzonder oude
geologische kaarten, die hij mocht meenemen. Zo
begon zijn belangstelling voor de glaciale geologie wat
uitgroeide tot zijn grote hobby. In Nederland maar ook
tijdens zijn vakanties naar Alaska, Groenland en Spits
bergen is hij altijd op zoek naar overblijfselen uit het
Saalien. Hij is lid van diverse studiegroepen. Bij projec
ten waaronder de aanleg van een waterleiding op 3
meter diepte van Epe naar Zutphen heeft Bauke glaci
ale waarnemingen gedaan. 

© Bauke Terpstra

© Bauke Terpstra

Bauke is lid van IVN geworden omdat hij geboeid is
door alles wat met de natuur te maken heeft en dat is
hij nog steeds. Daarnaast wil hij mensen ontmoeten
die ook bevlogen zijn met de natuur om samen de na
tuur te beschermen en de natuur onder de aandacht
van een groter publiek te brengen. Hij hoopt dat de
KNNV uiteindelijk samen gaat met IVN om zo optimaal
gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en
kunde.
Bauke woont sinds de jaren zeventig van de vorige
eeuw in Emst in een mooi boerderijtje dat hij zelf heeft
verbouwd. Hij komt graag in het Vossenbroek, een na
tuurgebied van 80 ha, bij hem in de buurt. Hij heeft de © Bauke Terpstra

geologie en de archeologie van dit gebied jarenlang
bestudeerd en er al diverse scherven en stenen gevon
den uit de middeleeuwen.
Na zijn opa en Jo Vogel wordt Bauke vooral geïnspi
reerd door David Attenborrough, die op zeer hoge
leeftijd nog steeds actief is en mensen weet te boeien
met zijn prachtige documentaires.
Zijn boodschap is dat we zuinig moeten zijn op de na
tuur die ons rest, aangezien de natuur voor de mens
steeds belangrijker wordt. Mensen zoeken iets ver
trouwds, iets simpels, waar ze tot rust kunnen komen.
Bauke wil graag nog meewerken aan de bescherming
van geologisch waardevolle gebieden, zodat deze ook
voor het nageslacht bewaard kunnen blijven.

Waar is de kiem van de nimmer aflatende belangstelling voor de natuur van Bauke Terpstra gelegd? Voor IVN af
deling Apeldoorn is hij al sinds 1973 actief. Jaren als natuurgids, docent in de natuurgidsenopleiding en nu nog is
hij betrokken bij cursussen. Ook de KNNV Epe Heerde kent hem vanaf 1973 als een bevlogen en kundig natuur
liefhebber met een brede belangstelling. 
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IVN-Nieuws

Spelen met

Van welke dieren zijn deze foto's een uitsnede?
Foto's: Yvonne Verhoef. Antwoorden zie pagina 15

Foto 1 Foto 3Foto 2

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Digitaal archiefIndrukken voorzitter
Ronald Duin
 
Het gaat goed met IVN Apeldoorn en we kunnen nog
wat verbeteren. Dat zijn mijn eerste indrukken uit de
kennismakingsgesprekken die ik heb gevoerd. Het is
fijn te horen dat jullie het goed vinden gaan: het en
thousiasme van de mensen, het ontwikkelen van nieu
we activiteiten en de gestegen aandacht voor de socia
le binding. Waar we nog wat kunnen verbeteren is ons
gezicht naar buiten, de bekendheid van Apeldoorners
met wie we zijn en wat we doen. Ook zaken als samen
hang en verbinding tussen de werkgroepen en het mo
derniseren zijn verbeterpunten.
 
Van mij vragen jullie dat ik als voorzitter een verbin
dende rol naar buiten speel, een helder aanspreek
punt ben, visie uitdraag en mensen de ruimte geef om
te doen waarvoor ze lid geworden zijn. Uitdagingen ge
noeg dus. Wordt vervolgd...

Hans Hogenbirk
 
Het IVN archief is bedoeld voor leden van IVN Apel
doorn die actief werkzaam zijn in een werkgroep. Zij
kunnen hier informatie uit putten die gebruikt kan
worden voor de diverse activiteiten van IVN Apel
doorn. Het is niet de bedoeling dat deze informatie
voor andere dan IVN doeleinden wordt gebruikt.
In het archief vind je al foto’s, (en zoveel mogelijk de
originele bestanden van) informatie over excursies,
cursussen, werkvormen, routes en achtergrondinfor
matie. De foto’s van de werkgroep Natuurfotografie
zijn nu apart en beter zichtbaar gemaakt.
Je vindt het archief via het menu Voor leden op de
website. IVN Apeldoorn leden kunnen via archief@ivn-
apeldoorn.nl een eigen account aanvragen.
Heb je foto’s, kaarten of andere (achtergrond)informa
tie voor IVN activiteiten, dan kun je deze zelf uploaden
in het archief (na inlog) of opsturen naar archief@ivn-
apeldoorn.nl.
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1 Rups

3 Frislingen

2 Groene kikker

4 Hazelworm

5 Pauw

6 Wild zwijn

Antwoorden fotoquiz

Open tuinen stinzeplanten
Op zondag 25/2 en/of zondag 4/3
van 11.00 tot 16.00 uur gaan de tui
nen van buitenplaats de Wilden
borch in Vorden open. Via een aan
gegeven route kom je langs de
sneeuwklokjes en winterakonieten.
De toegang tot de tuinen bedraagt
€3 per persoon, kinderen tot 12
jaar gratis. Honden kunnen niet
worden toegelaten, ook niet aange
lijnd!
Meer info: www.wildenborch.nl

Lezing over bevers
Op maandag 19 maart staan de Ne
derlandse bevers centraal in de
IVN-Jubileumlezing door Willy de
Koning. De lezing over deze succes
vol geherintroduceerde waterlief
hebbers en knaagspecialisten
wordt gehouden in Dok Zuid en be
gint om 19.30 uur.
Informatie en aanmelding:
www.ivn-apeldoorn.nl en
lezingen@ivn-apeldoorn.nl.

Basiscursus moestuinieren 2018
Ook in 2018 gaat IVN – waarschijn
lijk - weer samen met AH aan de
slag met ‘moestuintjes’. Maar er zijn
ook diverse moestuinactiviteiten.
Zoek maar eens op www.ivn.nl op
de term moestuinieren.
In Apeldoorn gaat Groei&Bloei
Apeldoorn ook in 2018 een basis
cursus moestuinieren organiseren.
De cursus wordt gehouden op het
terrein van de EAV, de Eerste Apel
doornse Volkstuinvereniging aan
de Landdrostlaan in samenwerking
met de VTV-AZ, de Volkstuin Vereni
ging Apeldoorn Zuid.
Informatie:
https://apeldoorn.groei.nl

Nieuw vogeluitkijkpunt op
IJsseldijk
Wie over het fietspad langs de IJs
seldijk ter hoogte en aan de kant
van Wapenveld fietst kan komend
voorjaar afstappen om de nabij ge
legen zwaluwwand in de kijker te
krijgen. Op het fietspad is een vo
geluitkijkpunt geplaatst. Vanaf eind
mei zijn de vogels druk met hun
legsel van gemiddeld vier à vijf eie
ren, waar ze tussen de 14 tot 17
dagen op broeden in koloniever
band. Na ongeveer 20 tot 25 dagen
vliegen ze uit. Aan de wand te zien
hebben de vogels deze plek gevon
den en benut.

© Yvonne Zwikker

Opsteker werkvormen
Op zaterdag 7 april geeft Ton Lom
mers, auteur van 9 boekjes met ac
tiverende natuurverkenning tips,
een training aan actieve natuurgid
sen van IVN Apeldoorn via een bui
tenexcursie (met verschillende ma
nieren van aanpak) en binnen na
praten en analyseren. De voorbe
reide activerende opdrachtjes wor
den met de hele groep uitgevoerd.
Opgave (maximaal 20 personen) via
het aanmeldingsformulier uit de di
gitale nieuwsbrief van februari
2018. Vanwege een beperkt maxi
mum aantal deelnemers is deze op
steker alleen voor actieve IVN’ers
van IVN Apeldoorn. Voor schoolgid
sen wordt nog een aparte training
geregeld.

Groene Kalender
April 
5 Wandel naar je Werk Dag
7 Wereldgezondheidsdag
10 Nationale Buitenlesdag
16-22 Week van de Teek
21-22 Nationale Bijentelling
22 Dag van de Aarde
Mei
3 Werelddag van de Zon
12-20 Nationale Vogelweek
25-27 Fête de la Nature
31 Fiets naar je Werk Dag
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WWW.IVN-APELDOORN.NL
NL-NL.FACEBOOK.COM/IVN.APELDOORN/

ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

     zaterdag 3 maart Landschapsonderhoud aanvang 9 uur  
     zondag  11 maart Excursie Hapsdorp aanvang 14 uur  
     woensdag 14 maart Boomfeestdag ochtend  
     dinsdag 13 maart Informatieavond voor nieuwe

schoolgidsen
aanvang
19.30 uur

aanmelden

     zaterdag 17 maart Landschapsonderhoud aanvang 9 uur  
     zondag  8 april Excursie Motketel aanvang 14 uur  
     dinsdag 22 april Excursie Woudhuis aanvang 14 uur  
     zondag 13 mei Moederdagwandeling Berg en

Bos
van 11 - 16 uur  

     maandag  21 mei Pinksterwandeling zie website  
     dinsdag 22 mei Zomeravondfietstocht Radio

Kootwijk
aanvang 19 uur  

     zondag 27 mei Excursie Vaassen en Gortel aanvang 14 uur  

     Op pad met IVN  Apeldoorn

     Ledenactiviteit

     Natuurcursussen

     maandag 19 maart Lezing bevers 19.30 uur aanmelden
     zaterdag 7 april Opsteker Werkvormen van 10 - 16 uur aanmelden
     donderdag 17 mei Ledenvergadering 19.30 uur  

     Groencursus
     Data cursusavonden: woensdag 4 en 18 april, 2, 16 en 30 mei van 19.30 tot 22 uur.
     Data excursies: zaterdag 7, 21 april, 5, 19 mei 2 juni van 10 -12.30 uur,
     7 april vogels aanvang.
 
     Sprengencursus
     Data cursusavonden: dinsdag 10, 25 april en 9 mei van 19.30 - 22 uur.
     Data excursies: zaterdag 14 en 28 april, 12 mei van 10 - 12 uur.
 
     Riet- en moerasvogels
     Datum cursusavond: donderdag 26  april van 19.30 - 22 uur.
     Datum excursie: zaterdag 28 april naar de Weerribben van 8 - 14 uur.
 
     Libellencursus
     Data cursusavonden: maandag 14 en 28 mei van 19.30 - 22 uur.
     Datum axcursie: zaterdag 26 mei van 10 - 12 uur.


