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IVN Apeldoorn
IVN Natuureducatie is een vereniging van vrijwilligers
die mensen betrekt bij hun (groene) leefomgeving, na
tuur, milieu en landschap 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: www.ivn-apeldoorn.nl (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  en fotograferen voor Groenvoer
De redactie van Groenvoer ontwerpt in een redactie
bijeenkomst de inhoud van Groenvoer. We kijken
vooral vooruit en houden rekening met het seizoen en
wat er speelt aan ontwikkelingen. Daarna nodigen we
gericht IVN-leden uit te schrijven of te fotograferen
voor een rubriek in Groenvoer. De redactie houdt zich
het recht voor ingezonden artikelen te redigeren.
Misschien vind jij het interessant om (incidenteel) iets
voor Groenvoer te schrijven of te fotograferen? Laat
het weten via groenvoer@ivn-apeldoorn.nl.
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke
toestemming van de auteur en de redactie
 
Redactie
Greet Bothe (coördinatie en vormgeving), Ten Gevers
(fotoredactie), Corine Schimmel, Yvonne Zwikker,
Monic Breed (eindredactie)
De uiterste inzenddatum kopij voor het lentenummer
2019 is 18 januari 2019: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: 
Ria Brouwers, Hans Hogenbirk en Ronald Duin
 

Colofon Inhoud

Natuurmoment

Ongeveer een halve eeuw geleden gingen paddenstoe
lenkenners speciaal naar oudere bossen op de Veluwe
om de echte tonderzwam te zien. Die was zeldzaam.
Nu struikel je over deze soort (ook in de winter) die
zich eerst als parasiet op een boom vestigt en later als
saprofyt actief blijft. Hij kan wel 30 jaar worden, als de
boom nog voldoende voeding levert. Tijdens de eerste
geanimeerde Zomaar Grasduinen-wandeling in het Pa
leispark voor (ex) IVN natuurgidsen viel ons oog op
deze bijzondere combinatie: een tonderzwam met bo
venop een varkensoor volgens Ruud Knol.

© Yvonne Zwikker
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Thema

 Ronald Duin en Hans Hogenbirk

IVN Apeldoorn: plezierig, actief, zinvol en betrokken
70 jaar IVN-Apeldoorn. Een hele mijlpaal en een goede
gelegenheid om even terug te kijken maar vooral ook
om naar de toekomst te kijken. Het lijkt soms of alles
bij het oude blijft, maar dat valt reuze mee. Inderdaad,
we werken er nog steeds aan om mensen meer bij
hun omgeving te betrekken en de verschillende werk
groepen doen hun ding. Maar als je terugkijkt zie je be
hoorlijke verschillen. Zo komt het accent van onze acti
viteiten steeds minder op de publieksexcursies te lig
gen en steeds meer op cursussen en wandel- en fiets
routes zonder gids. Een mooi voorbeeld van vernieu
wing is ook de werkgroep Scharrelkids, die een paar
jaar geleden is gestart en zeer succesvol is. Bij de pu
bliciteit nemen de eigen middelen zoals website en fa
cebook een steeds belangrijker plaats in.
De werkgroepen werken met een hoge mate van zelf
standigheid. Dat is ook de bedoeling: kleine groepjes
werken makkelijker en flexibeler. Ook is het goed voor
de continuïteit. Kennis en contacten worden via de
werkgroepen doorgegeven aan nieuwe werkgroeple
den.
Zoals de werkgroepen deel uitmaken van de IVN afde
ling, zo maakt onze afdeling deel uit van de landelijke
IVN. Ook daar geldt dat afdelingen zelfstandig opere
ren. Misschien wel zoveel, dat de binding met de lan
delijke vereniging beperkt is. Dat is eigenlijk best jam
mer, want we kunnen veel van elkaar leren en ervarin
gen delen.
 
Vrijwilligers bij IVN
Onze activiteiten kunnen alleen worden uitgevoerd als
er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Het ledental
stijgt nog steeds, maar het aantal actieve leden is be
perkt. De vaste band tussen organisatie en vrijwilligers
wordt losser. We merken dat vrijwilligers steeds meer 

opteren voor korte acties, die goed te plannen zijn en
waarbij de tijdsinvestering niet te groot is. Die moeten
er dan wel zijn. Belangrijk hierbij is dat het gaat om
een concreet doel met op korte termijn zichtbare re
sultaten.
De natuurgidsenopleiding is een belangrijk speerpunt
voor de werving van nieuwe, actieve leden. We streven
er naar om iedere drie jaar een nieuwe gidsenoplei
ding te starten. IVN Apeldoorn loopt daarbij voorop
met een meer modulaire invulling. Leden die (nog)
geen natuurgidsenopleiding hebben gedaan kunnen
uiteraard ook prima meedoen aan activiteiten. Bijvoor
beeld bij de promotie of gastheer/vrouwschap bij een
cursus, het controleren van bestaande routes, PR acti
viteiten, natuur in de zorg of meewerken met jeugd-
educatie.
 
Succes leidt tot succes
Er zijn een kleine 400 mensen direct bij IVN Apeldoorn
betrokken (leden en vrienden). En IVN Apeldoorn is er
trots op dat door de inzet van deze mensen een groot
publiek bereikt kan worden met een uitgebreid pro
gramma van activiteiten: jaarlijks meer dan 100. Dat
succes mag best getoond worden. Een kort verslagje
met wat foto’s of een filmpje over een succesvolle ex
cursie of cursus zien we graag vaker. En het delen van
succes geeft vrijwilligers een stimulans. Nieuwe men
sen komen op succes af. IVN Apeldoorn is de laatste
jaren zichtbaarder en bekender geworden. Daarom is
het gebruik van het IVN-logo, het dragen van de IVN
badge, de vermelding van IVN Apeldoorn in persbe
richten, op website en in verslagen en dergelijke van
belang. Op die manier dragen we bij aan de naamsbe
kendheid van IVN en de doelstelling die we daarmee
willen uitdragen.

Reünie wandeling 12 mei 2018                                                                                                                           © Willem Kuijpers
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Samenwerking
IVN Apeldoorn werkt veelvuldig en graag samen met
andere organisaties, zoals met Natuurlijk Apeldoorn
en het Erfgoedplatform Apeldoorn. Ook met de KNNV
zijn de banden iets verder aangehaald, hoewel het he
laas niet tot een fusie is gekomen.
Met de gemeente Apeldoorn zijn we nu intensief in ge
sprek over de uitvoering van het nieuwe groenplan.
Dat is voor ons een nieuwe rol. Wel een rol die heel
goed bij onze doelstelling aansluit; mensen meer be
trekken bij de natuur. Die natuur bevindt zich voor
steeds meer mensen in hun directe woonomgeving.
Dat vraagt om andere instrumenten en een andere
inzet. Samenwerking gaat daarbij verder dan het ‘al
leen maar leveren van IVN gidsen’. Nu is iedere IVN’er
natuurlijk vrij om zich ergens voor in te zetten, maar
als IVN afdeling willen we graag afspraken maken over
wat we als organisaties met elkaar doen. We kunnen
elkaar versterken, ervaringen bundelen en zorgen voor
continuïteit. En binnen die samenwerking is het be
langrijk dat IVN Apeldoorn ook iets terugkrijgt voor
haar inspanningen.

Toekomst
Tsja, in een glazen bol kijken is lastig. Dat gebeurt al
leen in films en sprookjes. Wat we wel zien is dat er
steeds meer aandacht voor het klimaat en duurzaam
heid komt en daarmee ook voor de natuur. Het belang
van groen voor de leefomgeving en gezondheid wordt
inmiddels breed erkend. Dat biedt voor ons kansen.
Ook biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht en er
kenning. Aansluiten bij die thema's, de verbanden kun
nen leggen en uitleggen is van steeds groter belang.

De maatschappij blijft veranderen en daarmee ook de
activiteiten die vele vrijwilligers uitvoeren om ervoor te
zorgen dat ook anderen worden betrokken bij natuur,
milieu en landschap in de eigen leefomgeving. Dus ook
voor de komende jaren ligt er voor jong en oud, voor
huidige en toekomstige IVN’ers een leuke en interes
sante uitdaging.

70 jaar geleden zijn we begonnen met het opgestoken
vingertje 'gij zult geen afval in de natuur achterlaten'.
Van daaruit zijn we ontwikkeld naar een vereniging die
op allerlei manieren leert over de natuur. Waarschijn
lijk zal dat sterker doorontwikkelen naar het leren over
de verbanden tussen al die verschijningsvormen. Dat
vraagt van ons dat we ons daar ook in ontwikkelen, dat
we nieuwe vormen ontdekken en mensen leiden van
zien, inzien en ontzien naar actief herstel en regenera
tie.

Pinksterfair De Cannenburgh Vaassen                                                                                                                    © Monic Breed

4 www.ivn-apeldoorn.nl



Kind en natuur

© Yvonne Verhoef

© Yvonne Verhoef

© Yvonne Verhoef

© Yvonne Verhoef

© Willem Kuijpers

Natuurdag 2018
Zo'n 500 bezoekers genoten van de na
jaarszon en de vele activiteiten in het
kader van de herfst. Zoals een route

langs paddenstoelen (met de naam erbij)
of een natuurcircuit met diverse activitei

ten voor de jeugd. 
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Reportage

Monic BreedKorte natuurcursussen gewild
In den beginne
Al meer dan 25 jaar verzorgt IVN Apeldoorn in het
voor- en najaar de Groencursus, een cursus die erop
gericht is om de natuur in de eigen leefomgeving beter
te leren kennen. Tijdens vijf thema-avonden en vijf ex
cursies wordt stilgestaan bij allerlei natuurthema’s.
Een prachtige kennismaking met de diverse land
schappen die Apeldoorn (en Voorst en Epe) rijk is. Voor
veel leden smaakte deze kennismaking naar meer en
namen zij daarna deel aan de natuurgidsencursus.
 
Divers aanbod
Inmiddels is het cursusaanbod de afgelopen jaren uit
gebreid met een aantal meer gespecialiseerde natuur
cursussen: het begon met de Vlindercursus (en de Li
bellencursus) en daarna volgde een cursus over
Bomen, Planten, Vogels (in de diverse biotopen als
huis en tuin, moeras, bos en hei), Landschappen,
Sprengen en Beken en Vleermuizen. Met als nieuwste
loot de Workshop Natuurfotografie (3 dagdelen), die in
november 2018 van start ging en die binnen korte tijd
na aankondiging volgeboekt bleek te zijn.
 
Ontwikkeling NGO
Met de voorbereiding van de Natuurgidsencursus
2014-15 kwam ook een nieuwe cursus met ecologie in
het pakket: Samenhang in de natuur. Een cursus be
stemd voor algemeen publiek en deelnemers aan de
Natuurgidsencursus. Ook zag een cursus met speciale
aandacht voor duurzaamheid het levenslicht: Natuur
en samenleving. Deze cursus werd in eerste instantie
gegeven voor eigen leden van de afdeling, maar is in
middels ook in het aanbod voor algemeen publiek op
genomen.

Sinds 2014 zijn de publiekscursussen onderdeel ge
worden van het pakket modules van de Natuurgidsen
opleiding (NGO). De publiekscursussen worden gezien
als een introductie/basis die wordt aangevuld door 
zelfstudie, opdrachten en verdieping via het landelijk
NGO-boek en het NGO-Apeldoornboek.

Korte cursussen populair
Werden de uitgebreide cursussen al goed bezocht, de
korte cursussen blijken ook erg populair. Dit jaar tij
dens de zomer is voor de Vleermuizencursus voor de
zelfde modulaire opzet als de succesvolle vogelcursus
sen gekozen: 1 cursusavond en 1 avondexcursie. Met
deelnemers uit de hele regio, inclusief deelnemers
vanaf hun vakantiebestemming op de Veluwe. De re
acties waren positief.

Enthousiasme
De organisatie én uitvoer van de gespecialiseerde cur
sussen ligt in handen van de eigen IVN-leden. Voor
sommigen is de cursusontwikkeling (een onderdeel
van) hun eindproject van de natuurgidsenopleiding.
De samenwerking met leden van KNNV Apeldoorn bij
de vogelcursussen verloopt tot volle tevredenheid van
beide verenigingen.
Wat alle cursussen kenmerkt is het enthousiasme van
het uitvoerende team. Zij hebben zich verdiept in de
onderwerpen en zijn gaandeweg expert geworden. Via
moderne middelen bereiden zij prachtige presentaties
en excursies voor.
Vaak worden nieuw ontwikkelde cursussen proefge
draaid voor eigen leden om met behulp van hun reac
ties de cursus zo uitgebalanceerd mogelijk van start te
laten gaan voor het Apeldoorns publiek

Bomencursus                                                   © Archief IVN

 Excursie eindproject NGO                         © Yvonne Zwikker
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Natuur en duurzaamheid

Ria BrouwersNatuur is niet gratis
Kosten van de natuur
Soms valt opeens het kwartje. Bij mij gebeurde dat bij
het lezen van het boek Nieuwe schaarste en economi
sche groei, meer welvaart door minder productie? De
auteur Hueting schreef in 1974 dat we onszelf bij de
berekening van onze welvaart voor de gek houden
door te doen alsof de natuur gratis is. Het rapport van
de Club van Rome van 1972 met de titel Grenzen aan
de groei, had al aangetoond dat natuurlijke bronnen
uitgeput raken door de alsmaar toenemende wereld
bevolking en de industrialisatie. Grondstoffen, schone
lucht en water vormen de ‘nieuwe schaarste’, zegt
Hueting, zij zijn niet overvloedig en oneindig voorhan
den. Hij vraagt zich af of het verder opvoeren van pro
ductie en consumptie het verlies van milieufuncties
wel waard is. De kosten van de natuur moeten zicht
baar worden en in de prijs doorberekend. Een verstan
dige redenering, vond ik.
 
(Bevolkings)groei
Het was de tijd van zure regen en massale sterfte van
bossen, en je begon je zorgen te maken over het ver
dwijnen van flora en fauna. Gelukkig viel het mee. Er
werden schonere auto’s geproduceerd, de zwaveluit
stoot verminderde aanzienlijk. Zo’n vaart zou het niet
lopen met die milieuproblemen.
De economische welvaart steeg verder, de productie
ging ongeremd door, de onheilsberichten over het mi
lieu bleven komen. Er viel bij mij nog een kwartje bij
het zien van de film Een ongemakkelijke waarheid van
Al Gore (2006), toen hij naast de geprojecteerde bevol
kingscurve op een trapje moest klimmen om de top
ervan te kunnen aanraken: 9,1 miljard aardbewoners
in 2050. Zoveel mensen, zoveel economische groei.
Inmiddels is het 2018 en nog worden de milieukosten
amper in rekening gebracht, zie het vliegverkeer. Wel
zijn er de afspraken van Parijs, onder meer om de op
warming van de aarde tot anderhalve graad Celsius te
beperken. De urgentie om iets te doen wordt gevoeld.

Verliefd op de natuur
Ook bij IVN. Een poosje stond zelfs het woord ‘duur
zaamheid’ in de naam van de vereniging. Het klonk wat
modieus en nu is het weer weg. Wat telt is zorgzaam
heid voor de natuur. Dat natuur nodig is voor welvaart,
weet IVN als de besten. In 1948 verenigden natuurlief
hebbers in Nederland zich in de Bond van Natuurbe
schermingswachten, voorganger van IVN. De Bond
bracht lokale Wachten bij elkaar die waren opgericht
voor “het tegengaan van verontreiniging en vernieti
ging van natuurschoon”. Toen al. De Bond wilde onge
wenst gedrag van bezoekers aan natuurgebieden cor
rigeren. Tevens verzetten de verenigingen zich tegen
de aantasting van het landschap door overheid en
maatschappij. Bij de werkverschaffingsprogramma’s in
de crisisjaren dertig vond ontginning van natuurgron
den plaats en werden cultuurbossen aangelegd, zon
der aandacht voor de gevolgen ervan voor de natuur-

Grafiek samengesteld met data van de Verenigde Na
ties. Cijfers vanaf 2015 zijn projecties.

waarde. Dat waren de milieuproblemen van toen en
de Bond protesteerde openlijk. Voor het “corrigeren”
van gedrag heeft IVN trouwens een originele aanpak:
door mensen een beetje verliefd op de natuur te
maken, wil IVN tot gedragsverandering aanzetten.
Geen opgeheven vingertje, maar verleiding: wie het
moois van de natuur ontdekt gaat er ook beter voor
zorgen.
 
Cursus Natuur & Samenleving
In 2019 geeft IVN-Apeldoorn weer de cursus Natuur &
Samenleving, voor ieder die meer wil weten over de
oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en an
dere milieuproblemen en over mogelijke oplossingen,
op grotere en kleinere schaal. In vier avonden en twee
excursies verkennen we de boeiende maar kwetsbare
relatie tussen mens en natuur. Opdat er maar genoeg
kwartjes mogen vallen.
 
Informatie over de cursus Natuur & Samenleving:
www.ivn-apeldoorn.nl

© Ten Gevers

'Toch ongelooflijk dit jaar het lijkt wel of het de mooi
ste herfst is die ik heb meegemaakt.'
Deze opmerking her en der krijgt veel bijval.
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© Yvonne Zwikker © Willem Kuijpers

© Archief IVN

© Yvonne Zwikker

Reüniewandeling 4 augustus 2018 

Reüniewandeling 12 mei 2018

Reüniewandeliing 12 mei 2018

Reüniewandeling 12 mei 2018

Ledenwandeling 2018

Ledenwandeling 2018

© IVN

Opening natuurdag 14 oktober 2018

© Archief IVN

© Yvonne Zwikker

IVN Apeldoorn in beeld

8 www.ivn-apeldoorn.nl



© Yvonne Verhoef

© Archief IVN

Natuurdag 14 oktober 2018

© Yvonne Zwikker

Film Wild voor IVN in Gigant

Natuurdag 14 ktober 2018: Educatieve Grondwatermeter

Augustus 2018 Redactiebijeenkomst: voorbereiding
Groenvoer 70 jaar Terugblik 2018

© Yvonne Verhoef

© Yvonne Verhoef

Natuurdag 14 oktober 2018

9www.ivn-apeldoorn.nl



Natuur en recreatie

Hans HogenbirkIVN Routes app
IVN Apeldoorn biedt al jaren wandel- en fietsroutes
aan via de website. Deze zijn zeer populair wat wel
blijkt uit het aantal downloads: meer dan 30.000x in
2017.
Onze Werkgroep Routes startte vorig jaar een initiatief
om routes ook via een app aan te gaan bieden. Ook bij
IVN Landelijk werd hierover gedacht. Beide initiatieven
hebben geleid tot een project, waaraan inmiddels ruim
40 afdelingen deelnemen.
Inmiddels is de IVN Routes app voor gebruik met een
smartphone vanaf oktober gratis beschikbaar via de
applestore (IOS versie) en playstore (Android versie). Je
kunt daarmee de route op het scherm volgen en op di
verse punten extra informatie krijgen via tekst, foto,
geluid en/of film.
 
Waarom doet IVN dit project?
IVN streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen de na
tuur te laten ontdekken. Leren door te doen, door zelf
te beleven. Voor jong en oud, analoog en digitaal, laag
drempelig en verdiepend.
Met de IVN Routes app creëren we een nieuwe vorm
van educatieve natuuractiviteiten (wandelingen/routes
zonder gids). IVN spreekt hiermee een (nieuw en) bre
der publiek aan, wat ook kan leiden tot meer naams
bekendheid voor IVN en de andere IVN activiteiten.
Diverse (natuur en recreatieve) organisaties bieden al
wandel/fietsroutes digitaal aan. In de meeste gevallen
gaat het dan vooral om een route met beperkte infor
matie over natuur en cultuur. IVN routes kunnen iets
extra’s bieden door informatie gericht op natuurbele
ving toe te voegen.

IVN routes kunnen iets extra’s bieden door informatie
gericht op natuurbeleving toe te voegen.
Ook voor jeugd en jongeren is het werken met een
app aantrekkelijk, waarbij we natuurlijk niet uit het oog
verliezen dat de natuur vooral buiten en (bijna) zonder
schermpje op de mobiel ‘moet’ worden beleefd. Je
kunt er bijvoorbeeld een speurtocht van maken.
 
Samenwerking
Routes zijn - naast excursies en cursussen - een be
langrijk middel om publiek de natuur te laten beleven.
De expertise daarvoor is beschikbaar bij de IVN afde
lingen: zij kennen hun omgeving en weten de interes
sante plekjes te vinden.
Het aanbieden van routes via de IVN Routes app biedt
ook mogelijkheden tot samenwerking met bedrijven in
de recreatieve sector. De plaatselijke IVN afdeling kan
bijvoorbeeld (tegen kostenvergoeding?) een specifieke
route voor een recreatiebedrijf maken met het start
punt en eindpunt bij de betreffende locatie. Het recre
atiebedrijf ontvangt meer gasten en IVN krijgt naams
bekendheid en boort een nieuwe doelgroep aan.
 
Nieuwe leden
Voor de IVN afdelingen is het mogelijk om voor deze
activiteit nieuwe IVN leden te trekken die het leuk vin
den om te wandelen en te fietsen en om informatie in
digitale vorm beschikbaar te maken.
In de Werkgroep Routes van IVN Apeldoorn is er in
ieder geval plaats voor enthousiaste routemakers en
controleurs. Wil je meedoen?
Meld je bij: routes@ivn-apeldoorn.nl.
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Natuur en gezondheid 

Yvonne ZwikkerVenel: buiten bezig: gezond, leuk en zinvol
Van september tot begin maart gaat de Venel-ploeg iedere veertien dagen aan de slag om het landschap te on
derhouden. Sinds 2001 coördineert Gerrian Tacoma de werkochtenden van 9 tot 12 uur. In een keukentafelge
sprek vertelt Gerrian over haar ervaringen.

Soorten klussen
Vroeger was wilgenknotten één van de belangrijkste
bezigheden. Dat wordt nu nog wel gedaan, maar de
klussen wisselen elkaar sterker af. Zo staan houtwallen
en heide ontdoen van opslag ook op de agenda.
Sprengen schonen gebeurt nog één keer per jaar. Dat
moet altijd rond december, januari vanwege de beek
prik. Ooit is Venel met hoogstamfruitbomen snoeien
begonnen. Een aantal werkers heeft daarvoor nog een
cursus gevolgd, maar dat vraagt veel kennis en erva
ring. Er was veel discussie nodig om te besluiten om
een tak al dan niet af te zagen. Bij Hoog Buurlo is Venel
bezig het hakhout te behouden en soms zijn er ook
werkzaamheden rond een poel.

Meer dan werken
Soms kom je voor een klus bij particulieren en is er
soep gemaakt die we in de schuur kunnen nuttigen. Zo
was er een paar jaar geleden werk bij een boer met
vier dochters. Na verloop van tijd kwamen daar
schoonzonen die ook graag buiten werkten en het
werk overnamen. Venel was niet meer nodig: jammer
van de soep. Werken rondom het Salamandergat

© Gerrian Tacoma

Plannen
Door de jaren heen weet je dat bepaalde activiteiten
terugkomen. Gerrian gaat jaarlijks met een boswach
ter van Staatsbosbeheer op pad om te zien hoe de
werkzaamheden zijn uitgepakt en wat er weer aan
dacht vraagt. Door de jaren heen heeft ze tal van bos
wachters als gesprekspartner meegemaakt. De lande
lijke Natuurwerkdag op de 1ste zaterdag in november
wordt altijd in Berg & Bos gehouden. Meestal zetten ze
dan de rododendrons terug. Als ze te breed worden,
zakken ze uit elkaar, zeker als er een laag sneeuw op
komt te liggen. Die samenwerking met Berg & Bos is
prima

bijvoorbeeld betekent een praatje met wandelaars die
daar langs komen. Dat is een leuke onderbreking. Ook
ruimen de werkers tijd in om een vondst in de natuur
te bekijken. Is er iets gevonden dat niemand thuis kan
brengen, dan probeert Gerrian het later op te zoeken
en mailt ze de uitkomst naar de aanwezigen.
 
Venellers
Venel is ooit afgeleid van Vrijwillig Educatief Natuur- en
Landschapsbeheer. We spreken altijd nog over Venel
lers. Momenteel staan ongeveer 40 werkers op de lijst
die een mail ontvangen over welke activiteiten waar
plaats zullen vinden. De opkomst is heel wisselend.
Voor iedereen geldt dat buiten bezig zijn hen het
meest trekt, naast de gezelligheid. Er is een motorzaag
beschikbaar maar de Venellers hebben liever niet dat
lawaai tijdens de werkzaamheden. Het is leuk en inte
ressant om in al die afwisselende gebieden bezig te
zijn.
Kijk voor werkdagen op www.ivn-apeldoorn.nl

© Gerrian Tacoma

© Gerrian Tacoma
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Natuur in de buurt

Ronald DuinVier Tiny Forests in Apeldoorn
In Apeldoorn komen vier Tiny Forests. De eerste is in
middels eind november aangeplant bij het Filosofen
park, hoek Descartesstraat - Pythagorasstraat in Ze
venhuizen.
Voor ons als IVN Apeldoorn is dit een nieuw soort pro
ject en een nieuwe rol in samenwerken met de be
roepsorganisatie IVN Natuureducatie en de gemeente
Apeldoorn.
 
Tiny Forests (minibossen)
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, on
geveer ter grootte van een tennisbaan met een 'bui
tenlokaal'. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor
vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook
voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over
de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten
elkaar op een prettige en gezonde plek. Groepjes kin
deren zijn een maand lang boswachter van hun eigen
bos.
 
Waarom Tiny Forests
Door verstedelijking, drukte en digitalisering komen
kinderen en volwassenen steeds minder in de natuur.
De grote afstand tot groen speelt hierbij een belangrij
ke rol. Met Tiny Forest brengen we de originele Neder
landse natuur weer terug in de buurt. Dat helpt boven
dien een beetje bij klimaatadaptatie en veraange
naamt de leefomgeving.
 
IVN Natuureducatie
IVN Natuureducatie haalde dit concept naar Neder
land omdat het naadloos aansluit op haar visie. Het
idee voor een Tiny Forest is ontwikkeld door de Japan
se botanist Akira Miyawaki. De Indiase ingenieur Shub
hendu Sharma raakte geïnspireerd door Miyawaki’s
aanpak en vertaalde de werkwijze naar een stadsom
geving.
 
Tiny Forest in Apeldoorn
Het concept is helder maar de uitwerking ervan vraagt
iedere keer maatwerk. Dat begint bij de keuze voor
een locatie. Wat zijn de mogelijkheden, hoe is de
grond, zijn er scholen in de buurt, willen die meedoen,

© Ronald Duin

wil de buurt meedoen? Vervolgens het ontwerp: welke
soorten passen er (minimaal 30 verschillende soor
ten), waar komt het buitenlokaal, loopt er wel of geen
pad doorheen en hoe dan? Zijn er al materialen of be
planting in de omgeving die we kunnen of moeten ge
bruiken? Pas nadat dit proces is voltooid, wordt er ge
plant en beginnen educatie en beheer en komen we
op bekend IVN-terrein.
 
Nieuwe rollen
De projectleider van de beroepsorganisatie IVN Na
tuureducatie begeleidt het proces. Samen met ambte
naren van de gemeente Apeldoorn werken we als IVN
Apeldoorn mee aan alle stappen. Daarbij maken we
gebruik van onze contacten met scholen en de moge
lijkheden van VENEL.
Locatiekeuze, overleggen met de buurt en een geza
menlijk ontwerpproces: dat is nieuw voor ons. Begin
2019 start deze cyclus opnieuw voor het volgende Tiny
Forest dat in het najaar 2019 wordt aangeplant. Vind je
het leuk daar aan mee te werken? Je kunt je opgeven
bij voorzitter@ivn-apeldoorn.nl.
Meer informatie: www.ivn.nl/tinyforest
TED-talk Shubhendu Sharma

Om kleindochter Merel, wonende in de Randstad, alles
te kunnen vertellen over de Veluwse natuur, volgde
Herma Millenaar in 1989 de IVN-gidsencursus.
Dertig jaar later is Merel als communicatiemedewerker
werkzaam op het IVN kantoor in Amsterdam waar zij
ook betrokken is bij het project Tiny Forests. De aanzet
voor het eerste Tiny Forest in Apeldoorn is in volle
gang. Merel heeft van 6 –14 oktober met een groep
IVN collega’s ervaring opgedaan met het inplanten van
een aantal Tiny Forests in Jodpur/India, waar het idee
van deze stadsbosjes is geboren

Tiny Forest nabij en ver weg

Tiny forest India                                         © Merel den Otter
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IVN en opleiding van leden

Ten GeversOpleiding tot natuurgids
Veel IVN-leden kennen hem uit eigen ervaring: de natuurgidsencursus. Al 70 jaar is deze cursus één van de kern
cursussen van IVN Natuureducatie. De training is bedoeld om leden meer kennis te geven over de (samenhang
in de) natuur en hoe die kennis en het enthousiasme te delen met anderen langs de weg van ervaren en bele
ven. En daarmee was en is deze cursus ook dé kadercursus voor leden van elke IVN-afdeling. Inmiddels zijn er
landelijk meer dan 15.000 IVN-natuurgidsen.

De vorm verandert, het doel blijft
De natuurgidsencursus is nog steeds springlevend. De
cursus heeft in de loop van de tijd al heel wat wijzigin
gen ondergaan in vorm en inhoud en is daarmee aan
gepast aan de tijdgeest. Lange tijd waren natuurkennis
en de verbanden in de natuur kenmerkend voor de in
houd van de opleiding. De nadruk lag op het kunnen
begeleiden van excursies in de natuur. Sinds de laatste
decennia is er ook meer ruimte gekomen voor vaardig
heden die nodig zijn om presentaties te houden (met
behulp van power point), lessen te verzorgen, te gid
sen of opleidingen te verzorgen.
De naam van de cursus veranderde vorig jaar in Na
tuurGidsen Opleiding (NGO), omdat een opleidingstra
ject van pakweg 1,5 jaar wel meer is dan ‘een cursus’.

© Monic Breed
Modulair en praktisch
Een landelijk NGO-boek met hoofdstukken over plan
ten en bodem, dieren, ecologie en ecosystemen, land
schap en natuurlijk kennismaking en oriëntatie vormt
de basis. IVN Apeldoorn heeft daar een eigen basis
boek aan toegevoegd met parallelle hoofdstukken die
vooral betrekking hebben op de Veluwe en op de afde
ling Apeldoorn die haar activiteiten spreidt over de ge
meenten Apeldoorn, Voorst en Epe.
IVN Apeldoorn heeft al vele uitvoeringen gekend.
Steeds gedragen en uitgevoerd door vele docenten en
coaches uit de eigen afdeling. De NGO van nu is een
opleiding geworden die past bij deze tijd: flexibel, laag
drempelig, met gebruik van moderne media en zelf
studie. In de laatste twee versies van de opleiding staat
een modulaire opzet centraal. Daarin is de NGO een
combinatie van natuurcursussen die door iedereen ge
volgd kon worden en een aanvullende cursus alleen
voor natuurgidsen-in-opleiding die gericht is op werk
vormen en gidsvaardigheden. IVN Apeldoorn kon deze
opzet ontwikkelen door het brede aanbod van pu
bliekscursussen en is daarin landelijk gezien voorloper.
Dat betekent ook dat cursisten nu al individueel na
tuurcursussen kunnen volgen om in 2020 - wanneer
een nieuwe uitvoering wordt voorzien - de speciale
cursus voor natuurgidsen-in-opleiding op te pakken.
 
Enthousiasme
Natuurgidsen vormen de kern van IVN Natuureducatie
en van IVN Apeldoorn. De vele activiteiten voor zeer di
verse doelgroepen in de vorm van excursies (wande
lingen en fietstochten), cursussen (presentaties en ex
cursies), landschapsonderhoud, publicaties van routes
komen voort uit de inzet en het enthousiasme van de
natuurgidsen. Lezen van het landschap                               © Monic Breed
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Op pad  met Alex Eeninkwinkel

Corine SchimmelAlex is een zeer betrokken IVN-er die al op vijfjarige
leeftijd tegen zijn vader zei dat hij boswachter wilde
worden. Het zou tot na zijn pensionering in 2011
duren voordat hij wordt ondergedompeld in de groene
wereld. Een wereld waarin zijn bestuurlijke en organi
satorische kwaliteiten goed van pas komen. Hij is een
gepassioneerd wandelaar, die bij voorkeur lange af
standen loopt. Daarnaast ligt zijn hart bij de bizons,
waarnaar hij regelmatig excursies gidst en die hij ook
monitort.
Toen hij eind 2011 stopte met werken werd Alex via
een kennis, die lid was van IVN, in contact gebracht
met Hans Hogenbirk. Voor hij het wist zat hij achter de
bestuurstafel waar hij als vicevoorzitter en coördinator
excursies zijn draai al snel had gevonden. In 2014-2015
volgde hij de natuurgidsencursus. Toen in 2016 de mo
gelijkheid zich voordeed om cursuscoördinator te wor
den bij IVN-Apeldoorn was dit voor hem een uitgele
zen kans. Hij wil vooral graag aan de basis bezig zijn.
Excursies zijn altijd één van de basisactiviteiten ge
weest van IVN. Doordat steeds meer commerciële par
tijen excursies aanbieden zijn onze excursies onder
druk komen te staan. Door de veranderende maat
schappij hebben deelnemers andere verwachtingen.
Het aantal excursies op aanvraag neemt echter toe. Dit
ziet Alex als een positieve ontwikkeling. 

De afgelopen paar jaar heeft hij zich actief ingezet om
het aantal cursusteams uit te breiden en om de be
mensing daarvan op orde te krijgen om zo de kwaliteit
en de continuïteit te waarborgen. Voor de landschaps
cursus, de paddenstoelencursus, de sprengen- en be
kencursus en de cursus natuurfotografie zijn cursus
teams geformeerd, waar hij zelf als teamlid ook deel
van uit maakt. Zijn doel is om elke cursusdeelnemer
het gevoel te geven dat ze er wat van hebben geleerd
en dat ze wat meenemen. Het geeft hem een goed ge
voel dat het aantal cursisten groeit.
Alex heeft een passie voor wandelen omdat je dan
alles van je af kan zetten. Het helpt hem ook om goede
beslissingen te nemen. Hij houdt van de natuur en hij
heeft onder andere de pelgrimsroute van Sevilla naar
Santiago (1100 km) in drie etappes gelopen. 
Daarnaast heeft hij het Pieterpad en de route van
Oost-Portugal naar Cabo Vincente en de Rota Vecenti-

na in West-Portugal gelopen.
Als ik vraag naar zijn lievelingsgebied noemt hij er vele,
maar de Waddeneilanden, de Noorderheide bij Vier
houten, de Veluwe en de Sallandse heuvelrug heeft hij
meerdere keren aangedaan. Als tip noemt hij de Groe
ne wissels in Nederland. Dit zijn routes, die zijn ge
schreven door lokale mensen, waarbij je op plaatsen
komt waar je anders niet komt. Zijn boodschap voor
de natuur is dat we er zuinig op moeten zijn en dat we
de natuur moeten ontzien.
Hij is er trots op dat we met een harde kern van actie
ve leden samen iets moois hebben neergezet ook in
het kader van het 70-jarig bestaan. Hier haalt hij zijn
motivatie vandaan om door te gaan.

© Alex Eeninkwinkel

Desiree Neijmeier

Natuurdag 2018

Winnende natuurfoto
Tijdens de IVN Natuurdag vond een workshop natuur
fotografie plaats. Uit de 15 ingestuurde foto’s is de
foto van Stef Asbreuk de winnaar geworden: de detail
foto van de hertenzwam. 
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Cursus Natuur en samenleving
De rode draad in de cursus is hoe
natuur en samenleving in goede
harmonie kunnen samengaan. Er
zijn vier theorieavonden en twee
excursies, waarbij we gaan kijken
naar lokale initiatieven voor een
ander energiegebruik en andere
voedselproductiewijzen.
Data cursusavonden: dinsdag 5 en
19 maart, 2 en 16 april van 19.30-22
uur in IVN lokaal De Vijfster. Data
excursies: zaterdag 23 maart en 13
april (naar een biobedrijf) van
13.30-16 uur in de omgeving van
Apeldoorn.

Vogelmelkjes in Mheenpark
Komend jaar bestaat de Bomen
route in het Mheenpark 20 jaar.
Eerst was er een IVN boekwerkje
met houten naampaaltjes. Tien jaar
later gevolgd door een downloada
ble versie op de IVN-website met
metalen bordjes aan de bomen van
27 verschillende soorten. Een sa
menwerking tussen de gemeente
Apeldoorn en onze IVN afdeling.
Dit najaar worden aan de voet van

© IVN

IVN schuur Bussloo ontmanteld
De IVN afdelingen Apeldoorn, De
venter en Zutphen hebben jaren
gezamenlijk activiteiten op touw
gezet vanuit de IVN-schuur aan de
Breuninkhofweg in Bussloo. Vooral
de paddenstoelenwandelingen
trokken veel bezoekers. Een lint van
liefhebbers wandelde gewapend
met spiegeltjes en fototoestellen
door het landschap langs naam
bordjes, waar de deskundigen over
uren voor gemaakt hadden om de
namen te bepalen. In de schuur
was paddenstoelensoep verkrijg
baar, presentaties werden gegeven
en een tentoonstelling was te be
zichtigen.
De schuur wordt zorgvuldig ont
manteld en als speciaal onderko
men voor groepen bij het Hof van
Bussloo gereed gemaakt.

© Yvonne Zwikker

Groene Jaarkalender
 
December
5 Wereld Bodem Dag
7 Nationale Vrijwilligersdag
11 Dialoogsessies IVN
15 Landelijke Raad IVN
 
Januari
14-18 Week van de Circulaire
Economie
25-27 Nationale Tuinvogeltelling
 
Februari
15  Warme Truiendag
12 Darwindag

Lezing: Het grondwater van de
Veluwe: onzichtbaar maar van
grote waarde.
 Flip Witte - onderzoeker bij KWR
Watercycle Reasearch Institute
(Nieuwegein) en bijzonder
hoogleraar aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam houdt een lezing
over de relaties tussen het
Veluws grondwater en de vegeta
ties. Hij gaat onder andere in op de
gevolgen van klimaatverandering
en verdroging voor de waterhuis
houding en vegetaties.
Dinsdag 11 december 2018 20 uur
Kulturhus Epe, Stationstraat 25,
8161 CP, Epe
Kosten: gratis voor leden van KNNV
en IVN.
www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde
Lezing: Compost, goud voor je
tuin
De allerbovenste laag die de aarde
bedekt is grond of aarde. ‘Goede'
aarde is humeus en voedingsrijk, ‘
schrale' aarde niet. Maar wat bete
kent dat nu precies en in hoeverre
kunnen wij de grond in onze tuin
verbeteren? Daarover gaat de le
zing van Madelon Oostwoud.
Dinsdag 15 januari 2019, aanvang
20 uur.
Kulturhus dok Zuid, 1e Wormense
weg 460, 7333 GZ Apeldoorn.
Kosten: gratis voor leden Groei en
Bloei.
https://apeldoorn.groei.nl
Zaterdag 12 januari 2019 van
13.00 – 16.30 uur
Voor liefhebbers van archeologie
en landschap. Archeologiewacht
Apeldoorn gaat in 2019 10 grafheu
vels en een slakkenberg (aan oost-
en zuidzijde van Apeldoorn) onder
houden. De werkzaamheden be
staan uit het ontdoen van opslag
(boompjes, struiken, etc.). Voor ge
reedschap en werkhandschoenen
wordt gezorgd. Doe je mee?
https://landschapsbeheergelder
land.nl

een aantal bomen vogelmelkbolle
tjes geplant. Een feestelijk gebaar
van de gemeente op verzoek van
IVN Apeldoorn. 

IVN Routes app

Welke wandeling heb jij al gelopen?
Reacties en suggesties altijd wel
kom. Graag naar: 
routes@ivn-apeldoorn.nl
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WWW.IVN-APELDOORN.NL
NL-NL.FACEBOOK.COM/IVN.APELDOORN/

ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

     Op pad met IVN Apeldoorn

     zondag 23 december  Wandeling Kootwijkerzand aanvang 13.30 uur  
     zondag  13 januari 2019 Wandeling Winter langs de IJssel aanvang 14 uur  
     dinsdag 12 februari  Workshop Landschapsfotografie aanvang 19.30 uur  

 

     Landschapsonderhoud 2018-19
     1 december, 22 december met SBB, 5 januari, 19 januari met SBB,
     2 februari, 2 februari, 16 februari met SBB, 2 maart (Gelderse werkdag),
     9 maart, 23 maart (gereedschapsonderhoud)

     Natuurcursussen

      Cursus Tuinvogels
      Cursusavond: woensdag 23 januari,
      excursie: zaterdag 26 januari of 2 februari.
     
      Cursus Natuur en samenleving     
      Cursusavonden: dinsdag  5 en 19 maart, 2 en 16 april,
      excursies: zaterdag 23 maart en 13 april.
     
      Cursus Roofvogels     
      Cursusavond: woensdag 20 maart,
      excursie: zaterdag 23 maart of 30 maart.
     
      Landschappencursus     
      Cursusavonden: 26 maart, 9 en 23 april en 7 mei,
      excursies: één wandel-, twee fiets- en één auto-excursie.
     
      Vlindercursus     
      Cursusavonden: 1 en 8 april,
      excursie n.t.b. in mei.
     
      Groencursus voorjaar:     
      Cursusavonden: woensdag 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei,
      excursies: zaterdag 6 en 20 april, 4 en 18 mei en 1 juni.
     
      Plantencursus     
      Cursusavonden: woensdag 22 mei, 5 en 19 juni,
      excursie: zaterdag 25 mei, avondexcursie: woensdag 3 juli.
        


