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Nieuwe educatieve projecten
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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 herfstnummer
2018 is 20 juli 2018: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: 
Margot Klein, Han Brugmans, Annette Harlaar,
Jacqueline Quist en Ronald Duin.
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Thema

 Corine SchimmelGeschiedenis van moestuinieren

lagere adel en de gewone boeren hielden het in die
tijd overwegend bij kolen en bonen.
In de Middeleeuwen was het verbouwen van groente
een dure aangelegenheid. Moestuinen trof je dan ook
hoofdzakelijk aan bij de adel als onderdeel van de lust
hof maar ook bij instellingen en gasthuizen.
 
Zelfvoorzienende kloostertuinen
Kloosters onderhielden een eigen moestuin vaak in
combinatie met een kruidentuin en een boomgaard.
De moestuin moest voldoende voedsel opleveren voor
de kloosterlingen en hun gasten. De kloostertuin volg
de de seizoenen en de opzet was sober en eenvoudig:
alleen groenten en bonen. Als de tuin groot genoeg
was werden ook aardappelen geteeld. Bonen waren
een belangrijke eiwitbron en dienden tevens als vlees
vervanger. Een ander groot voordeel van bonen was
dat ze konden worden gedroogd, waardoor ze lang
houdbaar waren. In de ommuurde kloostertuin trof je
rechthoekige bedden aan. De kloosterlingen wisten al
vroeg dat het beter was om gewasrotatie toe te pas
sen. Daarom verdeelden ze de rechthoekige bedden in
vier vlakken in de vorm van een kruis, waarin de ge
wassen rouleerden.
 
Koninklijk voedsel op Het Loo
Ook Paleis Het Loo kent een rijke moestuin-geschiede
nis. Vanaf de 17de eeuw tot aan tot aan het overlijden
van Prinses Wilhelmina was Het Loo een zelfvoorzie-

© Kloostermoestuin Sibculo

Van noodzaak naar vrijetijdsbesteding
Waarom was de moestuin zo belangrijk, wie waren van
invloed op het ontstaan van gemeenschappelijke tui
nen en waardoor veranderde de functie van de moes
tuin.
De moestuin onderging door de eeuwen heen veel
veranderingen. Van noodzaak naar recreatie en van
gezond naar sociaal en vice versa.
 
Voedsel verbouwen als noodzaak
Zodra de mensheid zich op vaste plaatsen ging vesti
gen was voedsel verbouwen mogelijk. Om zichzelf te
beschermen werden houten gevlochten afzettingen
rondom de woning geplaatst, die we kennen onder de
naam ‘thun’. Een voorloper van het woord tuin. Binnen
de afzetting verbouwde men voedsel om in de eigen
behoefte te voorzien, maar ook als ruilmiddel was
voedsel belangrijk. In die tijd was men geheel afhanke
lijk van de oogst. Als deze mislukte volgde onverbidde
lijk hongersnood.
In de tijd van de Germanen verbouwde men voorna
melijk bonen, erwten, linzen, kolen en wilde peen. De
rijke Romeinen probeerden echter al groenten uit het
Middellandse zeegebied te kweken waaronder rapen,
tuinkers en rammenas. Keizer Karel schreef aan het
eind van de achtste eeuw een manifest voor het be
heer van de Keizerlijke Landgoederen met daarop 73
gewassen die op de keizerlijke landgoederen moesten
worden geteeld. Dit waren onder andere uien, bieten,
rapen, prei, tuinmelde, maggikruid en pastinaak. De
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nende buitenplaats met een eigen moestuin. Tegen de
paleismuren groeide leifruit, waaronder perziken, vij
gen en muskaatdruiven. Rond 1670 deden de meloe
nen in kweekbakken hun intrede. Verder is bekend dat
er begin1800 al variatie was aan groenten waaronder
sla, aardappels, bloemkool, wortels, kool en andijvie.
Overschotten uit de moestuin gingen naar de markt in
Deventer. De oranjeappels, die symbool staan voor de
Oranjes, werden al in 1700 gekweekt als kuipplant. Ze
vormden de basis voor specifieke marmelade.

Volkstuin of stadstuin
Volkstuinen bestaan al zolang als er steden bestaan.
Het is een lapje grond, dat niet bij de woning ligt, waar
op voedings- en siergewassen worden geteeld. Deze
tuin ligt vaak op een volkstuincomplex, waar ook ande
re mensen een stuk grond inrichten en beheren. Als
het binnen de stadsmuren ligt draagt het ook wel de
naam stadstuin. Het begin van de moderne volkstuin
cultuur in Amsterdam was in 1784 toen de Maatschap
pij tot het Nut van het Algemeen tuingronden ging ver-
huren aan werklieden. De huur was laag onder de
voorwaarde dat de grond zou worden gebruikt voor de
teelt van aardappelen en groenten voor eigen con
sumptie met als doel verhoging van het gezinsinko
men. Rond 1850 ontstond de arbeiderstuin in Neder
land. De arbeiders omarmden de visie van de Duitse
arts Daniel Schreber dat kinderen door een gezonde
en natuurlijke opvoeding zouden opgroeien tot even
wichtige en verstandige volwassenen. Eén van de pij
lers hiervan was het eten van verse groenten uit eigen
moestuin. Onder invloed van deze opvattingen groei
de het aantal arbeiderstuinen sterk. Daarnaast zagen 
de sociaaldemocraten het tuintje ook als een mogelijk
heid om arbeiders sterker te maken in de strijd tegen

De volkstuin als ontspanning
Als vanaf 1900 de welvaart begint te groeien komt de
nadruk bij de volkstuin meer te liggen op recreatie in
de buitenlucht dan op het zelf verbouwen van groen
ten. Arbeidersverenigingen, maar ook industriëlen
zorgden ervoor dat er grond beschikbaar kwam voor
volkstuinen. Vaak mocht er een klein huisje of schuur
tje op het perceel worden gebouwd. Permanente be
woning was verboden. Wat er allemaal clandestien ge
beurde laat zich raden.
Ook de NS gaf tuintjes uit naast het spoor. Deze wer
den in eerste instantie beschikbaar gesteld aan perso
neel. Het grote voordeel was dat de NS deze stukken
ook niet meer zelf hoefde te onderhouden. Tegen
woordig liggen er nog steeds veel volkstuincomplexen
naast het spoor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was
de noodzaak om voedsel op volkstuinen te produce
ren weer helemaal terug. Doordat de voedselvoorzie
ning na de oorlog langzaam verbeterde, kregen steeds
meer volkstuinen een recreatieve functie, waarbij het
accent kwam te liggen op de siertuin. Tegenwoordig
staat het kweken van groenten weer bovenaan. Bij
veel volkstuinen zijn wachtlijsten. De nadruk ligt nu op
natuurvriendelijk tuinieren ‘weet wat je eet’ en op het
duurzaam omgaan met de bodem.
 
School- en buurttuinen en gezonde voeding
Onder invloed van landbouwingenieur Klaas Dilling
deden vanaf 1918 de schooltuinen hun intrede. De ini
tiatieven kwamen meestal van onderwijzers en ge
meentes in de grote steden. In eerste instantie was
voedsel verbouwen voor arme gezinnen het belang
rijkste uitgangspunt. Maar na de Tweede Wereldoorlog
kregen educatie en vrijetijdsbesteding de overhand.
Tegenwoordig maken steeds meer scholen weer ge
bruik van schooltuinen. Kinderen kunnen zo ervaring
opdoen met het verbouwen van groenten en andere
gewassen. Er zijn tuinprojecten die de geproduceerde
groenten doneren aan een goed doel zoals een voed
selbank.
Door de toegenomen bewustwording over gezonde
voeding zie je overal initiatieven ontstaan om een ge
meenschappelijk tuin zoals een buurttuin, een pluk
tuin of een stadsakker op te richten. Naast het produ
ceren van gezonde voeding is het sociale aspect hierbij
ook belangrijk.

het kapitalisme. Door zich buiten te ontspannen, in
contact met de natuur te blijven en gezonde groente
te eten werden ze strijdbaarder, zo dacht men toen.

© Monic Breed
Moestuin op VTV Zuid Apeldoorn

© Monic Breed
Cannenburch Vaassen
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Kind en natuur

Margot KleinIk heb een wagen volgeladen…

© IVN Scharrelkids

© IVN Scharrelkids 

Daar gaan we met onze afgeladen bolderkar. Stapels
witte bakken, loeppotjes, zoekkaarten en schepnetten,
die er hoog bovenuit steken. Het past allemaal maar
net. We hebben een plekje aan het water uitgezocht
met een lage vlakke kant en niet al te veel riet. Zo kun
nen de kinderen er goed bij en is de kans klein dat er
eentje in het water kiept. We zetten voor elk tweetal
een setje klaar om mee aan de slag te kunnen en gaan
daarna de kinderen ophalen. De vogels fluiten, het is
lekker voorjaarsweer en de kinderen hebben er zin in.
Als ze allemaal bij elkaar staan en instructies krijgen,
kan ik het nooit laten om een blik op hun schoenen te
werpen. Hmm… weinig kaplaarzen, veel gympies. Ik
ben benieuwd hoeveel natte voeten ze zullen krijgen.
En dan gaat het gebeuren. Per tweetal krijgen ze de
spullen en zoeken ze een plekje langs het water. Ieder
een wil dit natuurlijk wel graag samen met z’n beste
vriendje/vriendinnetje doen. Ineens wordt de waarde
van de vriendschap gewogen en dan staat er één kind
sip alleen en is er een groepje van drie ontstaan dat
me strijdlustig aankijkt en zegt: ‘wij willen dit met z’n

drieën doen’. Dan moet ik even streng zijn ‘Nee jon
gens, dat is niet handig; kom, ga jij met hem samen’.
Ze durven er niets tegenin te brengen. Bovendien weet
ik dat, als ze eenmaal bezig zijn, ze toch over en weer
bij elkaar in de bakken gaan kijken. Er worden andere
en vooral betere visplekjes gezocht.
Wat vooral telt is wat ze gevangen hebben! Die trotse
koppies als ze iets bijzonders in hun bak ontdekken! ‘
Juf, juf, kijk eens wat wij hebben gevangen…!’ De één
vindt het geweldig om met het net door het water te
scheppen, de ander helpt om het netje voorzichtig bin
nenstebuiten om te spoelen in de bak en dan samen
kijken wat de vangst is: bootsmannetjes, kikkervisjes,
grote waterkevers en gevaarlijke larven van de libelle.
Er woont van alles onder het oppervlak van het water.
Het is een onontdekte wereld.
De (groot)ouders, die de kinderen gebracht hebben, 

staan er in het begin wat onwennig bij. Soms wat klet
send met elkaar, soms met hun telefoon… Maar als de
kinderen op dreef komen, slaat de vonk van hun en
thousiasme over en werpt menig ouder zich op de
zoekkaart om het beestje toch vooral maar een naam
te kunnen geven.
Als afsluiting mogen de meest bijzondere beestjes
over in een klein aquarium, zodat iedereen ze nog
even kan bewonderen. De andere beestjes worden
weer liefdevol en voorzichtig in het water gedaan. Of
ze het leuk vonden hoeven we eigenlijk niet te vragen.
‘Jongens, jullie waren geweldig, jullie zijn echte sloot
jesexperts geworden!’. Iedereen gaat naar huis met
een Slootjesexpert-button en een Scharrelkids Zoek
kaart Waterdiertjes. Thuis zullen ze vast en zeker over
hun slootjesavontuur vertellen en wellicht gaan ze zelf
nog een keer op pad met een schepnet.
Het was een geslaagde ochtend en daar gaan we weer
met onze wagen volgeladen.

Slootjesdagen in Apeldoorn
De landelijke IVN Slootjesdagen zijn gestart in 2014
en worden sindsdien jaarlijks, het tweede weekend
van juni, door het gehele land georganiseerd. In
2015 pakten de Apeldoornse Schoolgidsen deze
campagne op en was er de eerste editie Slootjesda
gen voor basisscholen, op inschrijving, onder lestijd,
tweede helft juni. Een groot succes, ruim 300 kinde
ren gingen aan de slag met schepnet, zoekkaart en
bakken. Vanaf 2016 kwam daar de Slootjeszondag
voor gezinnen bij waaraan elk jaar zo’n 50 kinderen
met hun ouders deelnemen. Een succesformule
zowel wat betreft de zondag als de wateractiviteiten
met schoolgroepen: elk jaar 400 bevlogen Slootjes
experts en hun enthousiaste leerkrachten en
ouders!
Dit jaar is de Slootjesdag op zondagmiddag 10 juni,
14.00 – 17.00 uur bij het IVN Woldhuis. De schoolac
tiviteiten zijn inmiddels volgeboekt en vinden plaats
van 11 t/m 29 juni in Park Zuidbroek en het
Matenpark
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Reportage

Ten GeversNieuwe educatieve projecten
Het is al alweer even geleden: in maart 2017 is de Na
tuurGidsenOpleiding (NGO) gestart met een nieuwe
uitvoering. En nu, in juni 2018, wordt hij afgesloten
met de educatieve projecten.
 
Laat je kennis en vaardigheden zien
Heb je de gidsenopleiding eerder gevolgd, dan ken je
ze wel: de educatieve (eind)projecten. Zij vormen het
sluitstuk van de NGO. Je laat zien waartoe je nu in
staat bent met alle opgedane kennis en vaardigheden.
En je voegt daarmee iets toe aan het aanbod van de
afdeling. Het betekent flink aanpoten, soms stress,
maar vooral veel plezier en bevlogenheid.
Wat kun je verwachten aan nieuwe activiteiten? We
geven je een impressie.

© Frans van der Korff/het-magazijn.nl
Excursie Empese en Tondense heide

© Monic Breed
Ommetje Berg en Bos

Nieuwe excursies en wandelingen
De Empese en Tondense heide is een erg gevarieerd
wandelgebied: (blauw) grasland, moeras, water, heide,
boomgroepen, houtwallen en opvallende planten.
Rijke de Wolff ontwikkelt een nieuwe excursie in dit ge
bied. Thema van de wandeling is de samenhang tus
sen bloemen en insecten.
Het Beekbergerwoud geldt als laatste Nederlandse
oerbos. Door nieuwe natuurontwikkeling wil men het
gebied nieuw leven inblazen. Janneke Niessen en Theo
Jansen en ontwikkelen respectievelijk een nieuw om
metje/wandeling als download en een begeleide wan
deling met draaiboek.
Voor wie wat verder weg wil wandelen maakt Han
Brugmans een ommetje over de Ermelose heide, met
aandacht voor de schaapskudde, het heidelandschap,
de grafheuvels en het Romeinse marskamp. Het is een
beschreven wandeling voor mensen die niet in de ge
legenheid zijn om met een van de natuurgidsen op
pad te gaan.
Voor de jeugd van basisscholen tenslotte ontwikkelt
Margot Klein een excursie vanuit het Woldhuis. De kin
deren lopen in kleine groepjes onder begeleiding de
route en op verschillende punten is een station met
werkvormen, waarin de beleving van de natuur cen
traal staat. De excursie wordt onderdeel van het pro
gramma van Scharrelkids
 

Cursussen en opstekers
Ben je een ervaren natuurgids die meer wil weten van
reptielen, dan is de Opsteker die Erik Drent ontwikkelt
een aanrader. Praktijk staat daarbij voorop: hoe zoek
je en herken je ze. De Opsteker start met korte theorie,
gevolgd door een excursie waarbij de theoretische
kennis geïllustreerd wordt in het veld.
Een nieuwe cursus over vleermuizen is het project van
Yvonne Verhoef. Op de theorieavond komen aan de
orde: verzamelen van voedsel (jagen), sociaal gedrag,
nest- en rustplaatsen en herkenning. Ook wordt inge
gaan op het gebruik van een batdetector. Tijdens de
avondexcursie ga je met oog en oor (batdetector) op
zoek naar vleermuizen.
Moerasvogels staan centraal in het project van Henk
van den Ende. Deze nieuwe cursus, ontwikkeld samen
met twee andere vogelliefhebbers, biedt kennis over
moerassen en moerasvogels en de mogelijkheid de
belangrijkste moerasvogels zelf te kunnen herkennen.
Oefening met geluiden en een excursie naar een moe
rasgebied maken het een bijzondere cursus.
 
In samenwerking
De afdeling streeft ernaar aansluiting te zoeken bij de
recreatieve sector. Daarvoor realiseert Peter Verdegaal
samen met de Stayokay Apeldoorn twee beschreven
wandelingen in Berg en Bos. Daarnaast organiseert hij
meerdere activiteiten die gedurende de zomer ingezet
kunnen worden bij de Stay-Okay Apeldoorn.

Cor van den Berg tenslotte ontwikkelt samen met de
Stichting Renkums Beekdal – die voor natuuractivitei
ten nauw samenwerkt met IVN Ede, IVN Zuid-Veluwe
en KNNV Wageningen en nu ook met IVN Apeldoorn –
een excursie (inclusief draaiboek voor natuurgidsen) in
het stroomgebied van het Renkums beekdal, dat ligt in
de gemeenten Ede, Wageningen en Oosterbeek.
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Natuur en duurzaamheid

Han BrugmansWij maken het verschil
Als je iets moois te bieden hebt, komen daar meestal
veel mensen op af. De Ermelose heide is een relatief
klein gebied dat een geweldige natuurbeleving biedt.
Om de belasting door de vele bezoekers te neutralise
ren wordt er veel gedaan. Duurzaamheid staat hierbij
hoog in het vaandel.

© Han Brugmans

© Han Brugmans

Uitnodiging
De schapen zorgen ervoor dat de heide ook echt
heide blijft. Het drinkwater voor het vee wordt op
gepompt en het afvalwater gezuiverd. Zonnepa
nelen leveren schone stroom.
Onze bezoekers komen voor een natuurbeleving
en zijn merkbaar gevoelig voor onze boodschap
om zuinig met dit mooie gebied om te gaan. Ga
eens met een van de gidsen van de schaapskooi
op pad of zwerf op eigen gelegenheid over de
heide. Meer informatie vind je op de website
www.schapedrift.nl. In het kader van mijn eind
project voor de natuurgidsenopleiding 2017-2018
maakte ik een beschreven wandeling rondom de
schaapskooi, die je vanaf juli kunt downloaden.

Helofytenfilter
Veel bezoekers zorgen ook voor veel vervuild afvalwa
ter. De toiletten worden meer dan volop gebruikt. Een
riolering aanleggen midden op de heide is natuurlijk
geen optie.
Daarom heeft Stichting de Schapedrift al enige jaren
een goed onderhouden en uitstekend functionerend
helofytenfilter in gebruik genomen. Het werkt zo goed
dat het een paar jaar geleden in capaciteit is verdub
beld om de groei die de komende jaren verwacht
wordt, op te kunnen vangen. Al het afvalwater wordt
verzameld in een sedimentatietank, waar het kan be
zinken en waar het biologische zuiveringsproces be
gint. De biologische processen in het plantenfilter dra
gen zorg voor een uiterst efficiënte en verregaande
zuivering van het afvalwater, dat dan weer veilig in de
natuur terugstroomt.

Kudde met 350 schapen
Als aankomend natuurgids heb ik het voorrecht actief
te zijn op en rondom de ongeveer 350 hectare grote
Ermelose heide. Deze heide is een prachtig natuurge
bied en het thuis van een grote kudde raszuivere Ve
luwse heideschapen. Stichting de Schapedrift is eige
naar van de grote schaapskooi en het mooie bezoe
kerscentrum. De kudde bestaat gemiddeld uit 350
schapen en met deze kudde wordt elk jaar een begra
zingsplan uitgevoerd. We zijn allemaal heel erg zuinig
op ‘onze’ heide. Het is natuurlijk geen wonder dat dit
gebied wel veel bezoekers trekt. In 2017 waren dat er
naar schatting een stevige 65.000.
Een grote uitdaging is natuurlijk om die bezoekersdruk
niet ten koste te laten gaan van de natuur, waar het
hier uitdrukkelijk allemaal om begonnen is.
 
Zonnepanelen
In het kader van de duurzaamheid zijn er in 2010 de
eerste 12 zonnepanelen geïnstalleerd op de oude bij
enstal. Zij voorzagen in ruim 25% van het energiege
bruik. En natuurlijk is de uitstoot van broeikasgas fors
minder geworden. Eind vorig jaar is er begonnen met
de bouw van een nieuwe kapschuur, waarop in het
voorjaar van dit jaar 54 moderne zonnepanelen wor
den aangebracht. Dit moet ruim voldoende zijn om in
de eigen energiebehoefte te voorzien en om de uit
stoot van broeikasgassen te compenseren, die zeker
ook door de vele bezoekers die met de auto naar de
heide komen, worden uitgestoten.

7www.ivn-apeldoorn.nl



IVN in beeld

Woekerende
nieuwkomers
Op 19 juni is het thema van de zo
meravondfietstocht Woekerende
nieuwkomers. Waarom vragen de
imposante reuzenbalsemien en be
renklauw om maatregelen? Waar
om is het Waterschap beducht voor
de plant watercrussula. Hoe pak
ken zij dit aan? 
De Dorpsraad van Wenum Wiesel
gaat in samenwerking met de ge
meente de strijd aan met de Japan
se duizendknoop. Wat zijn conse
quenties van de toename van ri
vierkreeften, Aziatische lieve heers
beestjes en nijlganzen. Een greep
uit de onderwerpen die tijdens
deze tocht aan bod kunnen komen.
De start is om 19.00 uur Anklaarse
weg hoek Vlijtseweg.
Info: www.ivn-apeldoorn.nl

Nieuw: Vleermuizencursus
Nieuw in het cursusaanbod is de vleermuizencursus in combinatie met
een excursie, respectievelijk 1 en 3 augustus. Een grote aaibaarheidsfac
tor hebben ze niet, maar boeiend zijn deze nachtelijke fladderaars wel.
Op de cursusavond is er aandacht voor fabels en feiten over deze vlie-
gende zoogdieren. Foto’s en films geven een beeld van het gedrag en de
leefwijze van deze dieren waarvan er in Nederland 20 soorten voorko
men. Specifieke aandacht gaat uit naar de zes meest algemene soorten.
Onderdeel van de avond binnen is ervaring opdoen met de werking van
een batdetector, die tijdens de excursie een hulp zal zijn bij het determi
neren van soorten. Er zijn een aantal batdetectoren aanwezig.
Info en opgave: www.ivn-apeldoorn.nl

© Yvonne Verhoef

© Yvonne Zwikker

© Yvonne Zwikker
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Afsluiting NGO
2017-8
Zaterdag 16 juni 2018 is de afslui
ting van de Natuurgidsenopleiding
(NGO) 2017-8. Cursisten van de na
tuurgidsenopleiding 2017-8 presen
teren in welke vorm dan ook hun
educatieve eindproject.
’s Middags is de diploma-uitreiking
in bijzijn van genodigden.
In dit zomernummer van Groen
voer (pagina 6) staan de projecten
kort omschreven: nieuwe excursies,
beschreven wandelingen, een op
steker en een cursus.
Mooie nieuwe aanwinsten die IVN
Apeldoorn in het pakket activiteiten
kan opnemen.

© Erik Drent
Adder subadult kopie

Opsteker reptielen
Het educatieve eindproject van Erik Drent is een Opsteker voor ervaren
natuurgidsen die geïnteresseerd zijn in het zoeken en vinden van reptie
len op de Veluwe. De Opsteker bestaat uit een korte inleiding met theorie
gevolgd door een excursie waarbij men de eerder besproken theoretische
kennis kan toepassen in de praktijk, met andere woorden in het veld (de
Leesterheide). Op 18 mei is de try-out. We zijn benieuwd of en hoeveel
soorten reptielen we ontdekken. En wanneer de uitvoering van de Opste
ker is.

© Monic Beeld

© Monic Breed
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Natuur en recreatie

Yvonne ZwikkerGroei & Bloei steun voor tuinliefhebbers
Het belangrijkste uitgangspunt van Groei & Bloei is het
plezier in tuinieren delen met andere tuinliefhebbers
door ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen.
De landelijke organisatie bestaat 135 jaar en heeft 130
afdelingen. De afdeling Apeldoorn telt 400 leden. Groei
& Bloei is zowel gericht op siertuinen als op moestui
nen, vandaar ook de cursus moestuinieren, waar
zowel beginners als (ver)gevorderden hun voordeel
mee kunnen doen. Deze cursus is een samenwerkings
verband met twee Apeldoornse Volkstuinverenigingen.
 
Kennis overdragen
Lezingen zijn een manier om kennis over te dragen. Dit
jaar waren er onderwerpen als permacultuur, bijen in
de stad en tuinreservaten. Voor komend najaar staan
onder andere de flora van Nieuw-Zeeland en vogels in
en om je tuin op de agenda. Naast aandacht voor alles
wat groeit en bloeit maakt een actie zoals Tegel eruit
plant erin mensen bewust van het belang van een
groene tuin.

Kijktips moestuinen in Apeldoorn en omgeving
In Apeldoorn zijn volkstuincomplexen, buurtmoestui
nen, minimoestuinen aan de voet van een flat soms al
leen voor de buurt maar soms ook met een sociale in
steek voor re-integratie of dagbesteding nog los van
de grote diversiteit aan ecologische invalshoeken. Alles
wat de omgeving groener maakt draagt bij aan een ge
zondere leefomgeving en aan meer biodiversiteit.
Daarnaast leveren buurtmoestuinen ook een bijdrage
aan de sociale cohesie.

In buurttuin De Heeze worden sinds 2013 in bakken
op handige hoogte tal van groenten, kruiden en bloe
men gekweekt door vrijwilligers uit de buurt met be
woners van de Graanhof.
 
Achter het Van der Valk Hotel Apeldoorn De Cantharel,
van Golsteinlaan 20 ligt een moestuin waarin 50 ver
schillende soorten groenten en kruiden worden ver
bouwd. Voor €2,50 kun je er een tas groente en krui
den plukken www.valkvers.nl. 
 
Transition Tuin is een biologische tuin volgens de prin
cipes van de permacultuur en voedselteelt dichtbij
huis. De gezamenlijke, duurzame leer/werktuin van 20
bij 30 meter ligt bij de skatebaan in het Zuiderpark.
Deelnemers bundelen krachten en kennis en delen
samen de oogst.

Stadsmoestuin met een speciaal karakter
Omsloten door Omnizorg, de voormalige LTS en de
oprukkende nieuwbouw van Havenpark Centrum ligt
de heringerichte stadsmoestuin van Groei & Bloei met
daarop het onderkomen van de vrijwilligers. Het on
derhoud van deze tuin is een bijzonder project, waar
bij cliënten van Omnizorg samen met vrijwilligers van
Groei en Bloei, buurtbewoners en andere vrijwilligers
iedere woensdagochtend in de tuin werken.

© Yvonne Zwikker
Moestuin De Heeze

© Yvonne Zwikker
Ordermoes

© Yvonne Zwikker
Havenpark Centrum

Volkstuincomplexen in Apeldoorn
Er zijn drie volkstuinencomplexen in Apeldoorn, die
alle ruim 40 jaar bestaan. De Eerste Apeldoornse 

Volkstuinhoudersvereniging en Volkstuinverenging
Apeldoorn-Zuid hebben ruim 100 tuinen en Volkstuin
houdersvereniging Zevenhuizen-Zuidbroek is iets klei
ner met 85 tuinen.
 
Gelijk met de restauratie van park en kasteel Cannen
burch in Vaassen is er aan de achterzijde van het
Koetshuis, een moestuin aangelegd met vergeten
groenten, kruiden en bloemen.
 
In Buurtmoestuin Ordermoes werken tien personen
voor het vierde seizoen volgens de methode van de
Makkelijke moestuin. Een project voor eigen gebruik
waarbij men ook werkt aan gezamenlijke bloemenran
den en bessenstruiken. (foto op usb stick van mij )
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Natuur en gezondheid

Annette HarlaarAnders eten uit (moes)tuin 
Duurzaam is in en eten uit eigen omgeving hoort daar
bij. Je moet jong beginnen! Wie een moestuin heeft wil
verse groenten en/of fruit oogsten. Tuinieren doet een
mens ‘aarden’ en het geeft rust in een druk hoofd.
Als 15-20% van ons voedsel uit eigen omgeving komt
dan is het al duurzaam. Het is slechts 5%.
 
Kruid of onkruid 
If you can't beat them, eat them! Veel onkruiden zijn
(moes)tuinierders een doorn in het oog. Paarden
bloem, zevenblad, herderstasje, brandnetel, melde, als
ze eenmaal in je tuin staan, kom je er bijna niet van af.
Toch groeien al die kruiden er niet voor niets en pre
cies ook op het moment dat we ze kunnen gebruiken.
Paardenbloem werkt ontgiftend; zowel de bloem als
het blad en brandnetel bevat veel ijzer dat we in het
voorjaar goed kunnen gebruiken. Zevenblad kun je
eten als spinazie. Het bevat veel vitamine A en C en ka
lium, calcium en magnesium. De stengels van de Ja
panse duizendknoop kun je eten als rabarber.

© Greet Bothe

Bloemen op je bord
Veel bloemen uit de tuin zijn eetbaar. Hippe restau
rants serveren exclusieve salades met bloemetjes.
Sommige goede supermarkten verkopen ze ook. Denk
eens aan viooltjes, Oost-Indische kers, cosmea, rode
zonnehoed, madeliefjes, rozenblaadjes of lavendel om
je salade mee op te fleuren. Maak eens een citroenli
monade en schenk deze in mooie glazen, gedecoreerd
met bloemen van verveine, afrikaantjes of rozen.

© Monic Breed

Hartige taart met zevenblad
Ingrediënten: 4 eieren, 100 gram Hollandse kaas,
twee tot vier handen vol zevenblad en blader
deeg.
Met de plakken bladerdeeg bedek je de hele bin
nenkant van een bakvorm. Zorg dat het deeg
goed aansluit; laat het overlappen. Het ei-kaas-ze
venbladmengsel verdeel je over de bodem. Bak
het 40 minuten in een oven op 160 graden.

Heerlijke groentemix van bloemkoolblad
Fruit het blad van een grote bloemkool met een
uitje en twee teentjes knoflook en eventueel een
stukje verse gember en een half rood pepertje.
Voeg er geblancheerde sperzieboontjes aan toe.
Als je bijna klaar bent doe je er geraspte kokos
overheen samen met een half handje gerooster
de pinda´s. Serveer het geheel met zilvervliesrijst
of aardappelen.

Root to leaf trend: van wortel tot blad
Dit betekent dat je al het eetbare gebruikt. Denk aan
het loof van wortels of het blad van bloemkool of rode
biet. Van de schillen van een watermeloen kun je heer
lijke chutney maken. Ik zag een TV kok, die al het
groenteafval recyclet tot bruikbare producten: van as
pergeschillen tot aan paprikarestjes. Door te fermente
ren, te drogen en te malen maak je pasta’s en smaak
makers. Alles met de bedoeling om voedselverspilling
tegen te gaan en nieuwe producten te creëren. Bloem
kool is het hele jaar verkrijgbaar en ook in de moestuin
een makkelijke plant.
Het blad is heerlijk om te roerbakken. Het is heel ge
zond en bevat dezelfde stoffen als de bloemkool maar
dan in grotere hoeveelheden.De nerven kun je rauw
eten als bleekselderij met een lekkere dip van avocado
of romige yoghurt met groene kruiden.
 
Met dank aan:
www.lekkerlandschap.nl (restaurants, gemeentepick
nicks en boeken).
www.foodwalks.nl (wildpluk wandelingen, recepten en
workshops)
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl (gezonde
voeding)
 
Zie pagina 15 voor een recept voor paardenbloemensi
roop en wortelloofpesto
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Natuur in de buurt

Jacqueline QuistNatuurlijk tuinieren in en om het huis
Hier in Apeldoorn Zuid beschik ik over twee kleine be
tegelde tuintjes aan de voor- en achterzijde van het
huis. De achtertuin wordt omlijnd met een buxushaag
en twee stroken waar planten, struiken en een Japanse
esdoorn staat. Verder is er niet veel plek en dus ben je
al snel aangewezen op potten aan de schutting of op
de grond. Eerst zaai ik wat voor in de vensterbanken
en als het groot genoeg is, mag het naar buiten.

© Jacqueline Quist

Van kruiden, groenten tot planten heb ik gehad.
Groenten doe ik niet meer, want van mijn rucola ston
den op een gegeven moment alleen nog maar de ste
len, omdat het blad was weggegeten door rupsen van
het koolwitje. In eerste instantie niet leuk, maar om te
zien wel heel boeiend hoe dat allemaal krioelt door de
rucola-planten heen.
Van de kruiden blijven ze redelijk af… alhoewel ik op
mijn peterselie, die na de winter buiten probeert te
overleven, toch slakkensporen zie. De bieslook is win
terhard, verdwijnt wel op een gegeven moment, maar
in het voorjaar komt het kruid weer de grond uit. De
potten met laurier heb ik deze winter ook grotendeels
buiten laten staan, maar als het heel erg vroor in de
schuur gezet en dit kruid doet het nog steeds.
Een jaar of 5, 6 geleden kocht ik twee prachtig gekleur
de roze geraniums voor buiten. Omdat ik de kleur zo
mooi vond, wilde ik proberen de plant over te houden.
Binnen is het gelukt en de ene die ik buiten had laten
staan, bleek niet winterhard. De volgende stap was het
stekken van geraniums. Waarom nieuwe kopen als je
ze eventueel ook op een andere manier kan overhou
den door middel van stekken? Even gegoogled en dan
maar uitproberen. Intussen heb ik de moederplant
van die roze geranium nog steeds en een aantal pot
ten met stekjes van die plant. Hier word ik wel blij van.
Ook van mijn cliënt destijds nam ik de geraniums mee
aan het einde van het seizoen en daar ging ik mee aan
de slag. Het is zo leuk als het lukt.
Het overhouden wilde ik ook wel eens uitproberen
met de fuchsia in de pot. Alle niet-winterharde planten

© Jacqueline Quist

© Jacqueline Quist

gaan het huis in. Ze staan dan in de woonkamer, keu
ken, voorkamer tot aan de slaapkamer toe. De fuchsia
leek op een gegeven moment aan zijn einde: kale tak
ken, het zag er niet uit. Toch wilde ik nog een poging
wagen. Ik snoeide de takken korter, buiten gezet, ge
duld hebben tot op een gegeven moment de fuchsia
weer blad vormde en bloemetjes verschenen. Wat is
dat dan ook weer genieten. Dus de fuchsia in pot staat
nu voor het vierde jaar buiten.
En met de planten binnen ben ik net zo bezig. Probe
ren te stekken en als dat lukt, ga ik met de jongelingen
verder en de oude planten gaan dan op de compost
hoop in de achtertuin waar ik dan de andere bakken
weer mee kan vullen. Leuk om zoveel mogelijk probe
ren over te houden en of te gebruiken om zelf com
post/aarde mee te maken voor in de tuin en potten. Ik
vind het een genot om zo dicht bij huis en in huis bezig
te zijn met de plantjes en om uit te proberen wat wel
en wat niet werkt. Lekker bezig zijn met aarde en
groen!
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IVN-Nieuws

 Ronald DuinNieuwe initiatieven

Spelen  met

Van welke eetbare planten zijn dit de bloemen?
© Foto's: Ulrik van der Laan Antwoorden zie pagina 15

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto's: Ulrik van der Laan. Antwoorden zie pagina 15

Het bestuur komt zo’n 12x per jaar bij elkaar voor re
gulier overleg, de twee ledenvergaderingen en de
coördinatorenbijeenkomsten.
Naast de successen met Schoolgidsen in de Werk
groep Scharrelkids in Apeldoorn heeft ook de gemeen
te Epe behoefte aan natuureducatie op de scholen. Er
is een regioWerkgroep Epe-Vaassen i.o. (coördinatie
Ten Gevers) gevormd die tot doel heeft de activiteiten
van IVN Apeldoorn in de gemeente Epe te initiëren, te
stimuleren en uit te breiden. De gemeente Epe omvat
de kernen Epe, Oene, Emst en Vaassen. De werkgroep
legt en onderhoudt contacten, is aanspreekpunt voor
de andere partijen uit de regio en kijkt waar kansen lig
gen voor natuureducatie in de regio. De eerste ideeën
zijn daar enthousiast ontvangen. Daarom gaan we
specifiek voor Epe mensen werven. Laat weten of je in
teresse hebt in deze regioWerkgroep of wellicht ken je
mensen in Epe, Vaassen, Emst of Oene die altijd al be
trokken wilden zijn bij de natuurbegeleiding van jeugd

van de basisschoolleeftijd?
In de laatste coördinatorenbijeenkomst in januari
heeft het bestuur - op voordracht van de Jubileum
commissie - een aantal activiteiten in het kader van 70
jaar IVN Apeldoorn met elkaar op een rijtje gezet: acti
viteiten voor alleen leden en activiteiten voor het pu
bliek. In september volgt nog een speciale ledenexcur
sie, waarschijnlijk naar een voedselbos, en in novem
ber een avondprogramma. In het Nieuwjaarscafé in
2019 zullen we op een eigen wijze terugkijken op ons
jubileum.
De gemeente Apeldoorn zet in op gezinnen met kinde
ren. De Natuurdag die op zondag 14 oktober 2018
plaatsvindt en door de Werkgroep Woudhuis i.o. wordt
voorbereid, past dan ook heel mooi in ons streven
naar aandacht voor de doelgroep gezinnen met kinde
ren en ook naamsbekendheid, ledenwerving en com
municatie.
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Op pad met Ulrik van der Laan

Corine Schimmel

mesters als boekweit en winterrogge. Ze maken alle
maal onderdeel uit van de natuurlijke kringloop en
zorgen voor een goed bodemleven. Hij maakt zijn
compost deels zelf, maar is ook bezig met een experi
ment om van oude bladeren potgrond te maken. Ulrik
past wisselteelt toe zowel wat betreft de afdekking van
perken als bij de teelt van gewassen. Gewassen wor
den door elkaar geplant om ziekten en plagen te voor
komen.
 
Bodemvruchtbaarheid
Ulrik wil zich in de toekomst blijven inzetten om op
een natuurlijke manier de bodemvruchtbaarheid te
verbeteren. Hij is op zoek naar de grenzen van wat er
biologisch en organisch mogelijk is en op welke manier
je schimmels en bacteriën, die hierbij een belangrijke
rol spelen in kunt zetten.
Hij vindt dat iedereen één keer in zijn leven een moes
tuin moet hebben gehad, omdat hij iedereen de ont
spanning, de rust en de voldoening van een rijke oogst
gunt.
Ulrik van der Laan een zeer geïnteresseerde natuur
liefhebber, een ware onderzoeker met een passie voor
Natuurlijk Moestuin Tuinieren.

© Ulrik van der Laan

Waar komt zijn belangstelling voor de natuur, moestui
nieren en bodemvruchtbaarheid vandaan? Ulrik is een
actief IVN-lid, die zijn passie voor moestuinieren van
huis uit heeft meegekregen. Door zijn ervaring met die
moestuin heeft hij zich steeds meer verdiept in de bo
demkringloop, die als een rode draad door alles heen
loopt.
 
IVN-natuurkennis van toepassing
Ulrik heeft tijdens zijn natuurreis in Canada leren kij
ken zonder oordeel. Dat wilde hij ook in zijn eigen om
geving. Daarnaast wilde hij meer weten over natuur in
de buurt. Daarom is hij samen met zijn partner Jacque
line in 2010 begonnen aan de IVN-natuurgidsenoplei
ding. Hij is nog steeds actief lid, omdat hij graag kennis
doorgeeft maar ook voor de gezelligheid.
Tegelijkertijd met de opleiding is Ulrik ook begonnen
met een moestuin op het volkstuinencomplex in Apel
doorn-Zuid. Wat hij heeft geleerd bij de IVN past hij toe
in zijn tuin en nog veel meer. Als kind hielp hij zijn
vader al in de groentetuin. Hij ontdekte dat deze
groenten veel beter smaakten dan uit de winkel. Dit
komt, omdat ze veel langer de tijd krijgen om te groei
en. Door te lezen, zelf te ontdekken en met andere
volkstuinders te praten verrijkt hij zijn kennis over
moestuinieren. Daarnaast zijn de nieuwsbrief Groen
moes van Hans van Eekelen en het boek van Frank An
rijs met de titel Zeven stappen naar een natuurlijke
moestuin belangrijke bronnen van inspiratie.
 
Kringlopen
Bij de IVN leerde hij dat alle stoffen een kringloop vor
men. Dit past hij ook toe op zijn tuin. Bij Natuurlijk tui
nieren wordt de grond zoveel mogelijk bedekt gehou
den en er wordt zo min mogelijk gespit. Je vindt in zijn
tuin dan ook perken afgedekt met allerlei verschillende
materialen; zoals doorzichtig plastic om het kiempro
ces te versnellen en vitrage tegen slakken en rupsen
en om te voorkomen dat vogels de uien eruit trekken.
Daarnaast zijn er perken bedekt met oud blad, hout
snippers, compost, stalmest of er groeien groenbe-

© Corine Schimmel
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© Willem Kuijpers

Groene Kalender
Juni 
5 Wereld Milieudag
8 Wereld Oceanen Dag
9-10 IVN Slootjesdagen
13 Buitenspeeldag
9-17 Nationale Tuinweek
16-17 Open Tuinenweekend
21 Midzomerfeest
22-24 Nationale Nachtvlindernacht
29 ModderDag
 
Augustus
3 Tuinvlindertelling
24 Nacht van de Vleermuis

Antwoorden fotoquiz
Foto 1: aardbei
Foto 2: bieslook
Foto 3: tuinboon
Foto 4: aardappel
Foto 5: courget
Foto 6: pronkboon

Natuurmoment
Historische boerderijen zijn de
kroonjuwelen in ons agrarisch ge
bied. Het zijn bakens in ons land
schap die ons informeren over de
cultuurhistorie van agrarisch bedrij
vigheid.
Van het middeleeuwse Los Hoes
(mens en dier onder een dak) naar
de Herenboerderijen van begin
19de eeuw. Wie goed kijkt kan een
historische tijdlijn ontdekken, die
ook nog eens per streek verschil
lend is.

City of Trees
Een mooier afscheidscadeau was
voor de bomendeskundige Anton
Dekker van de gemeente Apel
doorn niet denkbaar. Zijn Symposi
um 100 jaar bomen in Apeldoorn
begon met de berichtgeving dat
Apeldoorn winnaar is geworden en
de Europese titel City of Trees mag
dragen. Het waren onder andere
de boombunkers, de ondergrondse
groeiconstructies naar zijn ont
werp, die veel waardering kregen
van de internationale jury. Ook het
Stationsplein waar groen, kunst en
innovatie elkaar versterken, kreeg
aandacht. De prijsuitreiking vindt
op 8 juni in Apeldoorn plaats.
Gelukkig blijft Anton Dekker ook na
zijn pensionering beschikbaar voor
de bomencursus van IVN-Apel
doorn. Die cursus start op 12 sep
tember, maar je kunt je nu al opge
ven.
Zie: www.ivn-apeldoorn.nl

Anders eten uit (moes)tuin
Paardenbloemen siroop 
Neem 365 paardenbloemen zonder
de groene delen. Breng het aan de
kook met een liter water en een ci
troen in schijfjes. Laat het afkoelen
en 24 uur staan. Zeef het en breng
opnieuw aan de kook met 400
gram suiker of honing. Doe het in
een schone fles die je heet hebt
omgespoeld met wat soda water.

Anders eten uit (moes)tuin
Wortelloof pesto 
Eén bos wortelloof, 5 takjes basili
cum, 6 paranoten, 50 gram Parme
zaanse geraspte kaas, olijfolie, 3
teentjes knoflook, wat zeezout en
peper. Snijd alle ingrediënten zo

Bomen in Beeld
Helemaal passend bij de City of
Trees vernieuwt IVN-Apeldoorn ver
nieuwt de bestaande fietsroute
Bomen in Beeld (een uitgave in de
Bellevue reeks uit 2007) en maakt
de route weer (digitaal) beschik
baar.
De route werd in 2016 en 2017
ruim 2100x gedownload en wordt
ook gebruikt in de bomencursus
die IVN-Apeldoorn ook dit najaar
weer aanbiedt.
 
Boomklever
Ter gelegenheid van het 25-jarig ju
bileum schreef de vogelwerkgroep
van de KNNV afdeling Apeldoorn
een verkiezing uit van de vogel van
Apeldoorn.
Wat past beter bij een bomenstad
dan een boomklever, de winnaar
van deze verkiezing? Met 26,1 %
van de stemmen ging de boomkle
ver aan kop, gevolgd door de ijsvo
gel met 17,5% op de tweede plaats
en de huismus met 10,5% op de
derde plaats. De gestroomlijnde
vogel die als het ware aan de stam
kleeft, beweegt zich rap van boven
naar beneden en omgekeerd. Zijn
heldere roep in het voorjaar is in
veel delen van Apeldoorn te beluis
teren. Hij is het hele jaar aanwezig
en heeft voorkeur voor oudere
bomen.
 
Open Tuinen Weekend
Groei en Bloei afdeling Apeldoorn
organiseert het Open Tuinen Week
end op zaterdag 16 en zondag 17
juni.
Meer informatie:
https://apeldoorn.groei.nl.

Landschapsonderhoud
De data voor het seizoen
2018/2019 zijn (SBB staat voor
Staatsbosbeheer):
1 september (startochtend samen
met andere SBB-groepen), 22 sep
tember SBB, 20 oktober SBB, 3 no
vember (natuurwerkdag in Berg en
Bos),17 november SBB, 1 decem
ber, 22 december SBB, 5 januari, 19
januari SBB, 2 februari,16 februari
SBB, 2 maart (Gelderse werkdag), 9
maart, 23 maart
(gereedschapsonderhoud)

fijn mogelijk en meng het tot een
smeuïge pesto.

Complimenten
Vijf natuurgidsen in opleiding van
de IVN-afdeling Amersfoort liepen -
als stage - dit voorjaar mee met de
wandeling in de Motketel. Uit het
verslag: “IVN Apeldoorn besteedt
erg veel aandacht aan de voorbe
reiding en gaan dan ook goed voor
bereid zo’n excursie doen. Met een
aantal gidsen voor het geval dat er
meer mensen dan de gidsen aan
kunnen. Het is geweldig dat er zo
veel enthousiasme zit bij deze
werkgroep excursies van IVN Apel
doorn”.
De cijferbeoordeling die onder an
dere aankondiging, publiciteit, on
derwerp, organisatorisch totaal
plaatje en kennis van de gids betrof
werden allemaal met een 9 be
loond.
Maar ja, wat wil je als je 15 paaien
de beekbrikken op je pad vindt.
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ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

     Op pad met IVN  Apeldoorn

     zondag  3 juni  Excursie Empese en Tondense heide aanvang 14 uur  
     zondag 10 juni Slootjesdag Het Woldhuis van 14 - 17 uur  
     zondag  10 juni Bomenwandeling Park Apeldoorn aanvang 14 uur  
     dinsdag 19 juni Zomeravondfietstocht Woekerende nieuwkomers aanvang 19 uur  
     zondag  24 juni Excursie Tongeren: veen en heide aanvang 14 uur  
     woensdag 4 juli Zomeravondfietstocht Eperholt en Scherpenberg aanvang 19 uur  
     dinsdag  10 juli Zomeravondwandeling Rabbit Hill aanvang 19 uur  
     dinsdag  17 juli Zomeravondwandeling Coldenhove aanvang 19 uur  
     dinsdag  31 juli Zomeravondwandeling Coldenhove aanvang 19 uur  
     dinsdag  7 augustus Zomeravondwandeling Rabbit Hill aanvang 19 uur  
     zondag  19 augustus Excursie Renderklippen aanvang 14 uur  

     Natuurcursussen

      Zomercursus 'Hoe heet die plant?
      Cursusavonden: woensdag 25 juli, 1 en 8 augustus. Excursies: zaterdag 28 juli, 4 en 11  augustus  
      Vleermuizencursus
      Cursusavond: woensdag 1 augustus. Excursie: vrijdag 3 augustus.  
      Groencursus najaar 2018     
      Cursusavonden: woensdag 5 en 19 september, 3, 17 en 31 oktober. (Wandel- en fiets) excursies: zaterdag 8   
      en 22 september, 6 en 20 oktober, 10 november.
      Bomencursus
      Cursusavonden: woensdag 12 en 26 september, 10 oktober. Excursies: zaterdag 15 en 29  september.
      Paddenstoelencursus
      Cursusavonden: donderdag 13 en 27 september, 11 oktober. Excursies: zaterdag 15 en 29  september,
      20 oktober.
      Cursus Samenhang in de natuur
      Cursusavonden: maandag 1, 8, 22 en 29 oktober, 5 en 12 november. Excursies: zaterdag 3  en 17 november.
      Cursus najaarsvogels in het buitengebied
      Cursusavond: donderdag 25 oktober. Excursie: zaterdag 27 oktober

      zaterdag 4 augustus Wandelreünie IVN natuurgidsen    

      Ledenactiviteit


