
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenplan Apeldoorn

Een uur voor bij en natuur

Een gezonde bodem Apeldoorn
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Colofon Inhoud
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 zomernummer
2019 is 19 april 2019: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: 
Ronald Duin, Ria Brouwers en Annemiek van Loon.
 
 

Natuurmoment

Ook in het vroege voorjaar is de citroenvlinder al
present.
Foto voorpagina: Marian Schut

© Remco Moree

Een speciale natuurbeleving
Wanneer ik deze foto zie, beleef ik weer het moment
dat die twee frislingen op me af kwamen. Als je afdrukt
is het altijd maar afwachten, maar deze was echt raak.
Je ziet de haartjes van hun vacht. Tijdens het IVN -
Nieuwjaarscafé vertelden de andere fotografen ook
vergelijkbare belevingen bij hun foto’s.
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Thema 

 Ronald Duin en Ten Gevers

De discussie over meer en beter groen speelt al jaren in de gemeente Apeldoorn. Vorig jaar is daarin een flinke
stap gezet door het aannemen van het Groenplan door de gemeenteraad. In de komende jaren zullen we er het
een en ander van gaan merken. Ook voor IVN Apeldoorn is bij de uitvoering een rol weggelegd. In dit artikel lees
je meer over de hoofdlijnen van het plan en de uitwerking ervan.

© Michiel Visch

Groen versterken
Apeldoorn staat bekend als een groene gemeente. In
2018 mocht Apeldoorn zich zelfs European City of
Trees noemen, vanwege de innovatieve manier waar
op ondergrondse groeiplaatsvoorzieningen voor
bomen zijn gebouwd. Maar wie door de gemeente
loopt ziet ook andere dingen: verwaarlozing en aantas
ting van het groen, oprukken van de stenen omgeving
ten koste van groen, afname van biodiversiteit en be
dreigingen voor het voortbestaan van vogels en insec
ten in de stad. Ook als je je oor te luisteren legt bij in
woners en gasten klinken zorgelijke geluiden. Inwo
ners geven de uitstraling van het groen in de burger
peilingen maar net een voldoende. Wil je het groene
karakter van Apeldoorn niet alleen in stand houden,
maar ook versterken, dan moet je flink aan de bak. Dat
is de gedachte achter het Groenplan. De aanzet daar
voor dateert al van 2016.
 
Van idee naar plan
Besluiten over vergroening en duurzaamheid zijn niet
zo makkelijk. Wat wil je bereiken en in welke volgorde
ga je het doen: daarover kunnen de meningen nogal
verschillen. En vergroenen kost (gemeenschaps)geld
en dat moet wel vrijgemaakt worden. Daarom is in ver
schillende stappen en allerlei bijeenkomsten gewerkt
aan een integraal plan: het Groenplan Apeldoorn. Veel
organisaties hebben daarvoor input geleverd en mee
gedacht, waaronder verschillende vertegenwoordigers
van IVN Apeldoorn. Uiteindelijk is men gekomen tot 3
belangrijke doelen waar het Groenplan zich op richt:
• Verbeteren van het natuurlijke ecosysteem en daar   
   mee de biodiversiteit.
• Beperken van de gevolgen van klimaatverandering.
• Bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van     
   Apeldoorn.
Om deze doelen te bereiken investeert Apeldoorn de
komende jaren fors (enkele tonnen meer per jaar) in
het groen.

Drie doelen
De berichten over de teruggang in de insectenpopula
tie hebben velen doen schrikken. Het natuurlijke sys
teem van levensgemeenschappen van planten, dieren
en schimmels lijkt uit balans. Groen, natuur en water
vragen duurzaam beheer. En dat bevordert de diversi
teit.
Het veranderende klimaat zorgt daarnaast voor
schommelingen in temperatuur en bijzondere weers
omstandigheden. Overvloedige regenval kan in een
omgeving met veel steen en asfalt een probleem wor
den. Op groene plekken kan regenwater beter wegzak
ken. Natuurlijke regenwaterberging kan helpen om de
overlast te beperken. Beken met natuurlijke oevers

kunnen grondwaterveranderingen beter opvangen. En
dat gaat weer de verdroging tegen. En natuur en water
brengen verkoeling. Bij droogte kan groen en stro
mend water verkoeling brengen en de overlast door
hitte beperken.
En natuurlijk draagt meer groen bij aan de gezondheid
van de inwoners en gasten van de gemeente. Dit
vraagt om voldoende en gevarieerd groen in alle wij
ken en buurten, voldoende wandel- en fietspaden en
groene routes in de stad.
 
Werk aan de winkel
Om de doelen van het Groenplan te bereiken gaat de
gemeente werken aan:
• Het versterken van het groen-blauwnetwerk in en       
  om de stad. Waarbij we met blauw doelen op het       
  water in de stad: denk aan het herstellen van de Grift.
• Zorgen voor meer groen en blauw in de binnenstad.
• Meer en beter groen in wijken en dorpen.
• Versterking van Apeldoorns karakteristieke land-       
  schappen.
De acties zijn vastgelegd in een integraal uitvoerings
programma en bestrijkt een periode van 4 jaar (2019
tot 2022).
Actief vergroenen betekent een veelheid aan kleine en
grote acties en projecten.

Groenplan Apeldoorn

© Yvonne Zwikker
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Informatie over het Groenplan en het uitvoeringsplan:
https://apeldoorn.begroting-2019.nl/assets/docs/p3d3groenplan2018kopie.pdf
Ecogids, Gids voor ecologie en diversiteit
https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/6801932/1/08_concept_ECOGids

Van duurzamere beplantingen in straten, op daken en
tegen gevels tot ecologische hotspots. Van het aan
planten van klimaatbomen tot natuurinclusief bou
wen. Als voorbeeld van een grote vergroeningsopera
tie kijkt men graag naar het Catharina Amaliapark: een
parkeerterrein werd een park waardoor ook de Grift
stroomt met een parkeergarage er onder.
 
Investeren in bewustzijn en educatie
Een dergelijk ambitie vraagt om draagvlak en samen
werking. Ook daar biedt het plan- en uitvoeringspro
gramma handvatten voor. Zo wordt nadrukkelijk inge
stoken op het betrekken van bewoners bij de uitwer
king van plannen in hun buurt of wijk. Dat betrekken
heeft zowel betrekking op het meedenken hoe vergoe
ning bereikt kan worden als op het daadwerkelijk hel
pen bij het beheer van de groene ruimte. In een grote
stad als Apeldoorn zijn al verschillende organisaties ac
tief in deze groene ruimte. Dat gaat van woningbouw
corporarties en het Waterschap tot en met natuuror
ganisaties waaronder IVN Natuureducatie. Waarbij een
ieder dat bijdraagt wat past bij zijn doelstelling. Het
Waterschap werkt mee aan de blauwe infrastructuur,
grote terreinbeheerders onderzoeken mogelijkheden
voor verbindingen tussen natuur en gebruikers en wij
kunnen een bijdrage leveren aan bewustwording en
educatie.

Rol van IVN Apeldoorn
Als IVN Apeldoorn zijn we al 70 jaar actief in en om de
gemeente Apeldoorn in de wijken en dorpen. Onder
andere met cursussen, excursies, routes, landschaps
onderhoud. Die verschillende activiteiten dragen ieder
op een andere manier bij aan ons adagium: van zien
naar inzien naar ontzien en van kijken naar begrijpen
naar beschermen. Daarbij zijn we zowel actief voor vol
wassenen als voor kinderen. Dat maakt ons voor de
gemeente een interessante partner. Wij zijn dan ook
gevraagd een actieve rol te spelen bij die onderdelen
van het groenplan die betrekking hebben op participa
tie, educatie en beleving.

Dat doen we graag. Voor een deel kunnen we daar
voor bestaande activiteiten inzetten, al dan niet aange
past aan een specifieke vraag of doelgroep. Voor een
ander deel zal het nieuwe activiteiten vragen. Bijvoor
beeld het opzetten van wijkgerichte projecten. Daar
ligt een uitdaging. Een uitdaging om onze kennis en
kunde anders in te zetten en ook om nieuwe kennis en
kunde te ontwikkelen. Gelukkig staan we daar niet al
leen voor. Bij veel van die activiteiten is het goed sa
menwerking te zoeken met andere organisaties. Of dat
nu wijkteams of andere groene organisaties zijn.
Samen kunnen we nieuwe educatieve initiatieven ont
wikkelen voor de stad. Wie weet hoe toepasbaar die
ook kunnen zijn voor de andere delen van ons werkge
bied.
De laatste paragraaf van het Uitvoeringsprogramma
Groenplan gaat over 'bewust beleven'. Daarmee wil de
gemeente bereiken dat de biodiversiteit beter gekend
en beleefd kan worden. Om dat te bereiken zijn allerlei
maatregelen bedacht die het mogelijk maken om bio
diversiteit zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat kan
gaan van fysieke maatregelen als het aanleggen van
observatieplekken, vogelkijkschermen en informatie
panelen tot excursies, monitoringen en hulp bij be
heer. Bij die laatste drie kunnen wij en onze vrienden
van KNNV Apeldoorn een verbindende rol spelen en
onze kennis, kunde en ervaring inzetten.

© Ten Gevers

Catharina Amaliapark           © Okra landschapsarchitecten bv

Bloeiende bermen                                    © Archief Apeldoorn
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Kind en natuur

Yvonne Zwikker Een uur voor bij en natuur 

© Nolly Spijkerman

© Nolly Spijkerman

Dit jaar is het vierde jaar dat Apeldoornse scholen kun
nen intekenen op een les van de Apeldoornse Imkers:
Een uur voor bij en natuur. Scharrelkids van IVN Apel
doorn verzorgt de mailing naar de scholen. Meer
weten over de betekenis van bijen in de natuur is
zeker nu een belangrijk onderwerp. De imkers hebben
de kennis en de materialen. Marieke Sprey en haar col
legae van Scharrelkids hebben meegekeken naar de
opzet van de lessen.
In 2017 kregen 22 groepen van 9 scholen op deze ma
nier imkers in de klas waardoor 588 leerlingen konden
kennismaken met het leven en het belang van bijen. In
2018 betrof het 24 groepen van 8 scholen waarmee
530 leerlingen werden bereikt.
 
Bijen in de klas
Nolly Spijkerman, een van de zes imkers van dit pro
ject, vertelt dat zij en haar collegae vanaf begin mei in
vijf weken tijd de scholen bezoeken. Ze nemen onder
andere een observatiekast met levende bijen mee. De
imkers kiezen voor bijen in de klas omdat het weer
een onzekere factor is. Als het regent of als de tempe
ratuur laag is vliegt er geen bij. Wanneer de les buiten
zou zijn veroorzaken rondvliegende bijen vaak onrust
bij de kinderen. Aan de leerkracht vragen zij vooraf ter
voorbereiding de film De bij en wij van de Nederlandse
Bijenhouders Vereniging te vertonen. Leerkrachten
hebben soms zelf een alternatief bijvoorbeeld van
Klokhuis. Alle klassen van basisscholen kunnen mee
doen met een op de leeftijd afgestemd programma.
De ervaring heeft geleerd dat binnen tien dagen de
aangeboden lessen zijn volgeboekt.

Verwondering
Vragen zoals wat betekenen bijen voor de natuur en
wat zou er allemaal niet zijn als de bijen de bloemen
niet meer bestuiven vormen een basis voor bewust
wording. Het is indrukwekkend voor kinderen om te
beseffen dat een bijenvolk uit wel 50.000 bijen kan be
staan en dat de koningin 2000 eitjes per dag kan pro
duceren. Hoe werkt een bijendans? Het zoeken naar
de koningin in de bijenkast is altijd een boeiende be
zigheid. Een imker in de klas in vol ornaat inclusief een 

een pijp is geen dagelijkse kost. Ook honing proeven
op een toastje is een onderdeel, net zoals ruiken en
voelen aan honingraten. Facultatief kunnen klassen
ook waskaarsen maken. Omdat veel kinderen denken
dat bijna alle insecten steken, besteden de imkers aan
dacht aan het verschil tussen bijen, hommels en wes
pen. Ook de verschillen tussen honingbijen in kasten
en wilde bijen komen ter sprake.
 
Imkersvereniging
De imkersvereniging Apeldoorn/Ugchelen telt 80 leden
en is onderdeel van de NBV, de Nederlandse Bijenhou
ders Vereniging. Een leraar bijenteelt verzorgt jaarlijks
de opleiding tot bijenhouder. Er komen steeds meer
jongeren op deze cursus af. De imkersvereniging is op
een goede manier in gesprek met de gemeente over
de aanplant van bijvriendelijke bomen en gewassen en
het bouwen van bijenstallen. Ook wordt met de kinde
ren besproken wat zij zelf kunnen doen om bijen meer
kansen te geven. Het blijkt dat veel kinderen al ver
trouwd zijn met insectenhotels en bloemen die bijen
aantrekken.

© Ulrik van der Laan
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Reportage

 Monic BreedNederland zoemt…
De meeste planten moeten bestoven worden om zich te kunnen voort
planten. Dit betekent dat stuifmeel van een mannelijke bloem op de
stamper van een vrouwelijke bloem terecht moet komen. Bij sommige
planten vindt de verspreiding van stuifmeel plaats via de wind, het water
of de plant doet aan 'zelfbestuiving'.
Of het nu wilde planten in de natuur zijn, voedselgewassen of sierplanten
in de tuin: de meeste (80%) hiervan zijn voor hun vrucht- en zaadvorming
aangewezen op insecten. En dat zijn zeker niet alleen honingbijen maar
vaak wilde bestuivers, zoals wilde bijen, zweefvliegen en andere insecten.
 
Bedreigde bijen
Regelmatig lezen we berichten in de media over bijensterfte en dan gaat
het over de honingbij. De honingbij komt in Nederland niet of nauwelijks 

© Monic Breed

in het wild voor, in tegenstelling tot de ongeveer 360 soorten wilde bijen in Nederland. Honingbijen lijden – door
kweek en verzorging van imkers - aan ziekten en parasieten die bij wilde bijen niet voorkomen. Naar de oorza
ken van de sterfte onder honingbijen wordt nog volop onderzoek gedaan. Elk van die 360 soorten wilde bijen
hebben elk een eigen verhaal: met sommige gaat het goed, met andere niet. Volgens de Rode Lijst 2018 wordt
55% van de Nederlandse bijensoorten bedreigd of is zelfs verdwenen uit Nederland.
 
Schaalvergroting landbouw en vermesting
De oorzaken moeten gezocht worden in de schaalvergroting van de landbouw waardoor allerlei kleine land
schapselementen zoals houtwallen, heggen, zomen, singels, struwelen, hekjes en greppels uit het landschap ver
dwenen zijn die van groot belang zijn voor bijen. Door de vermesting groeit er op de zeer voedselrijke bodems
slechts een beperkt aantal plantensoorten en bloeien er weinig bloemen. Dat is voor bijen en andere bloembe
zoekers natuurlijk ongunstig.

Meedoen met Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN Na
tuureducatie, en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt door een extra bijdra
ge van de Nationale Postcode Loterij. Het doel is het structureel vergroten
van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
Op 16 en 17 maart 2019 is de bijenwerkdag. Op 13 en 14 april vindt de
Nationale Bijenteldag voor de tweede keer plaats. Er zijn zo’n 20 soorten
wilde bijen die je in je tuin kunt vinden. Wil je meer weten over deze soor
ten? Download dan het bijengidsje van www.nederlandzoemt.nl/doe-
mee/bijentelling/.

Educatieprogramma
Op de website van Nederland Zoemt is er heel veel info te downloaden: voor jezelf of om door te geven aan le
raren. Er is een Educatieprogramma Basisonderwijs bovenbouw, Voortgezet Onderwijs onderbouw en boven
bouw ontwikkeld met een Handleiding voor de leerkracht, Onderzoeksactiviteit 1 Nationale Bijentelling voor
scholen, Onderzoeksactiviteit 2 B&B voor wilde bijen, Onderzoeksactiviteit 3: Bestuivingskracht en een Presenta
tie Nederland Zoemt. Voor het MBO / Groen Professional is er een cursus ontwikkeld met een Inleiding Cursus
wilde bijen, Biologie wilde bijen, Inrichting voor wilde bijen (1 en 2), Beheer voor wilde bijen, Nestgelegenheid
voor wilde bijen en een Plantendatabase van 1500 soorten op de praktijk gericht. Daarnaast worden ook drie
cursussen aangeboden voor groenbeheerders, beleidsmedewerkers van gemeenten en vrijwilligers!

Leer je groen
Wil je je kennis opfrissen over wilde bijen? Dat kan ook via de module
Bijen en bijvriendelijk beheer bij https://leerjegroen.nl/. Leer je groen is
het e-learningplatform van de grote groene vrijwilligersorganisaties in Ne
derland, waaronder IVN Natuureducatie. Het platform wordt ook gebruikt
binnen de IVN Natuurgidsenopleiding. Er staan twaalf e-learningmodules
op. Ze gaan over onderwerpen als veilig buiten werken, duurzaamheid,
het plantenrijk, wilgen knotten, en het ontstaan van het landschap. Kwes
tie van inloggen bij OnsIVN!
En laat het niet bij kennis alleen: zaai die bloemen en maak insecten/bij
enhotels in je tuin of op je balkon: bezoek verzekerd. Bijenhotel Loenen       © Monic Breed
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Natuur en duurzaamheid

Ria BrouwersDe Vijfster duurzaam verbouwd
Sinds 2013 huurt IVN-Apeldoorn een lokaal in Vrije
School De Vijfster. Na de tijdelijke verhuizing vanwege
de verbouwing zijn we alweer een paar maanden
terug. Tijd om de school en de verbouwing in de
schijnwerpers te zetten.
 
Voor een vijfsterrenstatus in duurzaamheid had De
Vijfster beter eerst afgebroken kunnen worden. Alles
nieuw opbouwen met de duurzaamste methoden en
materialen levert een energielabel A met plussen op.
Maar hoe milieuvriendelijk is dat, zo’n berg afval pro
duceren en zoveel nieuwe spullen aanschaffen? De
keuze van De Vijfster viel op renoveren en repareren.
“We zijn van een G-label naar een C-label gegaan, licht
groen zeg maar”, aldus Ivo Vonk van TRAJECT Advi
seurs & Managers. De school wilde binnen de grenzen
van het budget maximale duurzaamheid realiseren en
klopte bij het bedrijf aan om deze idealen in de prak
tijk te brengen.
 
De verbouwing was nodig om de school aan de eisen
van de tijd aan te passen. Hij dateert van 1972, later
zijn er aanbouwen en opbouwen bijgekomen. In 1980
betrok de Vrije School De Vijfster het gebouw, met 14
leerlingen in een kleuterklas. Otto Ploeger, de conciër
ge, heeft het van het begin meegemaakt. Nu leidt hij
me rond. De school voor 180 leerlingen is aan alle kan
ten grondig aangepakt.

De meest opvallende vernieuwing van de school is de
entree. Achter de voordeur wacht een riante hal met
een prachtige lichtinval door de nieuwe uitbouw. De
frisse kleuren van trappenhuis, wanden en vloeren
zorgen voor een warme sfeer. Een blikvanger is ook de
warmtewisselaar voor de ventilatie: twee grote buizen
en een fikse bak aan het plafond waar lucht wordt
voorverwarmd alvorens het gebouw in te gaan. “We
wilden een gezonder gebouw maken”, zegt Ivo Vonk,
en in een bestaande situatie kun je niet alle appara
tuur wegwerken. De installaties geven diverse plaatsen
een industrieel uiterlijk. “Het werkt fantastisch”, zegt
de juf van de kleuterklas, “de knop springt automatisch
aan als ’t nodig is”.

Door het voorverwarmen van verse lucht bespaart de
installatie gas, maar hij gebruikt wel veel stroom. Een
kwestie van kiezen. Gelukkig leveren de nieuwe led
lampen weer een bezuiniging in het stroomgebruik op
van 60 à 70%. De bezuiniging op gas is aanzienlijk,
dankzij de warmtepomp die op minder koude dagen
de verwarming verzorgt. Als het kwik zakt moeten de
ketels bijspringen, maar dat zijn er nu maar twee in
plaats van vijf vroeger. Een keuze was er ook bij de be
glazing. Moest het tien jaar geleden geïnstalleerde
dubbele glas vervangen worden door energiezuiniger
glas of kon het nog een tijdje mee? Het werd het laat
ste, wat inhoudt dat er in het IVN-lokaal niet veel is
veranderd. Daar is alleen de led-verlichting nieuw.
 
Een bijzondere vorm van duurzaamheid is wat Ivo
Vonk “sociale duurzaamheid” noemt: ouders volop bij
het project betrekken. Zij schilderden, hielpen bij de in
richting, maakten meubels. Wie meewerkt wordt een
beetje eigenaar en zorgt goed voor z’n spullen. Het
idee van meedoen zit ook in het project van de zonne
panelen. Via het dak kunnen omwonenden van zon
ne-energie gebruik maken. De Vijfster heeft 60 pane
len voor eigen gebruik en 145 voor de buurtstroom.
Nu alle panelen zijn verkocht start binnenkort de uit
voering. Dan daalt de elektriciteitsrekening verder en
is de Vijfster klaar voor een duurzamer toekomst.

© Ria Brouwers

Foto van je favoriete natuurplek
Veel van ons hebben wel een favoriete plek in de na
tuur. De redactie van Groenvoer vraagt om foto’s
van die plek met een korte motivatie waarom je die
plek zo aantrekkelijk vindt. Gaat het om de sfeer of
om de lijnen in het landschap, afwisseling in be
groeiing, een bijzondere horizon, water, dijken, ber
men of bijvoorbeeld een oud of juist jong bos, of na
tuur in de stad natuurlijk.
Het gaat om natuur in de ruimste zin van het woord
binnen ons gebied: de gemeentes Apeldoorn,
Voorst en Epe. Foto’s uit alle jaargetijden zijn wel
kom. Verras ons en elkaar!

© Ria Brouwers
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IVN in beeld

Venel, winterse werkochtend bij de Braamberg:
19 januari 2019

Start Natuurmenu Epe: 23 januari 2019

© Yvonne Zwikker

KNNV zet IVN traditie sleedoornpage-eitjes tellen
voort: januari 2019

© Cathrien Oskamp

© Gerrian Tacoma

Wandeling Kootwijk: 23 december 2018

Venel, wilgen knotten: 2 februari 2019

© Yvonne Verhoef

Cursus didactiek: brainstormen: 19 januari 2019

© Gerrian Tacoma

© Ten Gevers

Start Natuurmenu Epe:
23 januari 2019
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Foto: Ten Gevers

© Thea Gottmer

Natuur in de zorg: Groene soos Casa Bonita. Jong en
oud met groen in de weer: 21 december 2018

© Yvonne Verhoef

Excursie cursus didactiek: heel koud maar heel leer
zaam: 5 december 2018

© Yvonne Verhoef

Opsteker Apeldoorn Bomenstad Europa:
6 februari 2019

© Cees van Vliet

Cursus Landschapsfotografie: 12 februari 2019 Cursus landschapsfotografie: 12 februari 2019

© Cees van Vliet
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Natuur en recreatie

Yvonne ZwikkerJubileum Bomenroute Mheenpark

© Archief IVN

© Archief IVN

© Archief IVN

In 1999 was het Mheenpark het eerste park in Apel
doorn met een bomenroute, een initiatief van de IVN
Apeldoorn in samenwerking met de gemeente. De
paaltjes voorzien van tekstplaatjes kwamen bij maar
liefst 27 verschillende boomsoorten te staan.
 
Vernieuwing
In 2009 kwamen er nieuwe bordjes op grotere hoogte
aan de bomen. Dit keer kwam ook de naam van het
land van herkomst op de bordjes. Dit vanwege de mul
ticulturele samenstelling van de wijk. Ook vond in 2009
een feestelijke heropening van de route plaats weer in
samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Er ver
scheen een digitale Bomenroute en kaart op www.ivn-
apeldoorn.nl die iedereen gratis kan downloaden of
raadplegen. In 2018 is dat bijna 400 keer gedaan. Dit
jaar zal de afdeling de teksten over de bomen op de
site actualiseren.
 
Recreatie
Het Mheenpark biedt veel mogelijkheden om in de
stad in de natuur te recreëren. Naast wandel-, fiets- en
skatepaden zijn er allerlei speeltoestellen. De omlig
gende scholen gebruiken de grasvelden voor de gym
lessen. Soms gaan de leerlingen ook met kano’s te
water. Voor gezinnen is het een ideale picknickplek.

Vissers gooien er hun hengels uit. Het honden-uitlaat
veld is een druk bezochte ontmoetingsplek voor de
honden en hun baasjes. De jeugd slaat graag een bal
letje op de tennisbaan, skaters manoeuvreren over de
skatebaan met skates of stepjes. Voetballers leven zich
uit op het veld met de goals. Als er sneeuw valt sche
ren de sleetjes van de heuvel. Schaatsen op de vijver,
zal het er nog van komen? Sinds vorig jaar is het park
een gezonde attractie rijker. En wijkbewoner heeft met
behulp van crowdfunding een parcours met 14 obsta
kels langs een route van vier kilometer gerealiseerd.
Met toestellen in robuust hout.
 
Natuur
In deze groene long van Zevenhuizen hebben zich
sinds een paar jaar eekhoorns gevestigd. Nu de
bomen volwassen zijn hoor je de grote bonte specht,

de boomklever en boomkruiper. Een enkele keer zie je
een ijsvogel over het bruine water scheren. Tot nu toe
is dat geen blijver. Aalscholvers zitten als standbeelden
op uitkijkposten. Bomen en struiken met allerlei soor
ten vruchten zijn aantrekkelijk voor vogels en insecten.
Op twee plekken in het park hebben gevlekte en riet
orchissen zich gevestigd. De bloemenrijkdom in de
bermen, door de gemeente gezaaid, is aantrekkelijk
voor mensen en insecten. De tijd dat je over de konij
nen struikelde is voorbij.
Een wandeling door het intensief gebruikte park is in
alle seizoenen een aanrader. Komend najaar organi
seert IVN Apeldoorn er een publiekexcursie. Het is al
tijd weer leuk om de verwondering van de deelnemers
te ervaren over grote diversiteit in het park.
 
Vogelmelk
Dit jaar vindt voor het eerst de Samenloop voor Hoop
in het park plaats. Het wordt een 24-uurs wandelesta
fette op 29 en 30 juni waarbij geld wordt ingezameld
voor kankeronderzoek.
Tijdens een wijkvergadering over het eerste Tiny Fo
rest in Zevenhuizen eind 2018 spraken een aantal wijk
bewoners hun waardering uit over de Bomenroute in
het Mheenpark.
Om het twintig jarig bestaan van de route een feeste
lijk en blijvend accent te geven heeft de gemeente af
gelopen najaar 2000 vogelmelkbolletjes langs de route
geplant. We zijn benieuwd naar het effect van deze
actie.
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Natuur en gezondheid

Monic BreedEen gezonde bodem, voor gezond voedsel
Er is een enorm verschil in voedingswaarde tussen
planten die groeien op een gezonde, levende bodem
en planten die groeien op een dode bodem met kunst
mest en gifstoffen. Dat constateerde Dr. H.C. Moolen
burgh al bijna 15 jaar geleden in zijn boek “Op je ge
zondheid! Hoe geest, ziel en lichaam gezond te hou
den in een bedreigde wereld”. Onze bodem, de be
langrijkste hulpbron voor de boer en voedselprodu
cent, dreigt uitgeput te raken, met daarnaast veel ver
lies aan biodiversiteit. Wat eraan te doen? Een impres
sie van ervaringen.
 
Ervaringen op moestuin-schaal
Op kleine schaal zijn er al jaren experimenten gaande
op het gebied van moestuinieren. Het zomernummer
2018 van Groenvoer geeft een mooi overzicht van de
geschiedenis ervan. En over allerlei initiatieven, zoals
de buurtmoestuin, stadsmoestuin en Transition Tuin.
Ulrik van der Laan vertelde over zijn experimenten in
zijn/hun (moes)tuin op het volkstuinencomplex in
Apeldoorn Zuid.
Op de moestuincomplexen zie je grote verschillen in
aanpak. De ene tuin ligt er ’s winters kaal bij en wordt
van ieder onkruid ontdaan. De andere tuin is bedekt
met groenbemesters (phacelia, winterrogge), biologi
sche mest, plantenresten (compost) van de moestuin
zelf of blad. Die tuinders zijn ervan doordrongen dat
gezonde planten een gezonde bodem nodig hebben.
Het bedekken van de bodem maakt onderdeel uit van
de natuurlijke kringloop en zorgt voor een goed bo
demleven. Wisselteelt en het door elkaar planten van
gewassen helpt ziekten en plagen te voorkomen.

Kennis en ervaringen op landbouw-schaal
De Universiteit van Wageningen doet onderzoek naar
de bodem en bodemvruchtbaarheid. De landbouwuni
versiteit onderzoekt hoe je bodem goed kunt beheren
en ook hoe je reststromen kunt inzetten. Kringloop
landbouw speelt daar een belangrijke rol in. Voedsel
dat je uit de bodem weghaalt moet je ook weer terug
brengen. Deel van het onderzoek is ook op welke ma
nier dat kan, welke soorten van reststromen daarvoor
geschikt zijn en hoe dat dan weer in de bodem ge
bracht kan worden. Een interessante ontwikkeling.

Omslag naar kringlooplandbouw
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali
teit kwam in 2018 bij monde van minister Carola
Schouten met de ‘Visie Landbouw, Natuur en Voedsel:
Waardevol en Verbonden’, waarin het gaat om een
omslag naar kringlooplandbouw. Niet echt een nieuw
idee, maar zeker een na te streven doel: het herstellen
en in balans brengen van de gezondheid van kringlo
pen, natuur en voedselproductie.
Inmiddels is er een digitaal loket ‘Doe mee met de om
slag naar kringlooplandbouw’ geopend waar boeren,
tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschap
pelijke partijen hun initiatieven voor kringloopland
bouw kunnen melden. Daarnaast is een ‘Denk-mee-
groep’ van agrariërs gevormd, over wat nodig is om de
visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden.
 
Handelingsperspectief voor consument
Veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agra
risch ondernemers zelf. Deze kennis en ervaringen wil
LNV bij elkaar brengen en vertalen in handelingsper
spectieven voor boeren én consumenten. Ervaringen
en experimenten zijn er genoeg, op kleine en ook op
grote schaal bij boeren die vaak samenwerken met na
tuurorganisaties als IVN Natuureducatie en land
schapsbeherende instanties als Natuurmonumenten.
In Loenen (gemeente Apeldoorn) is er onlangs een in
formatiebijeenkomst geweest over een natuur-inclu
sieve manier van omgaan met voedsel, natuur en land
bouw (grootemodderkolk.herenboeren.nl). Een mooi
initiatief voor ons consumenten om grip te hebben op
(gezonde) voeding.

Meer informatie
Hans van Eekelen: Praktijkboek
Het nieuwe Moestuinieren, KNNV Uitgeverij, 2017
www.groenmoes.nl, Groenmoes, publicaties voor
natuurlijk moestuinieren
www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/
Kringlooplandbouw.htm
www.permacultuurnederland.org
grootemodderkolk.herenboeren.nl

Moestuin                                                        © Monic  Breed

Ouwendorperhoeve Garderen                         © Monic Breed
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Natuur in de buurt

Annemiek van LoonApeldoorn Europese bomenstad

Sinds juni 2018 mag Apeldoorn zich een jaar lang Eu
ropean City of Trees noemen. Een titel waar Apeldoorn
met recht trots op is. Voor velen lijkt deze prijs makke
lijk gewonnen. Want je zal als stad maar zo bevoor
recht zijn dat je je in de Veluwe mag nestelen. Bomen
in overvloed! Toch heeft Apeldoorn deze prijs niet zo
maar gekregen. Het klopt dat de ligging op de flank
van de Veluwe zeer gunstig is maar adel verplicht.
Net als in alle steden en dorpen is er de laatste decen
nia veel veranderd in Apeldoorn. Onder de grond is
een volledige infrastructuur aangelegd voor gas, elec
tra, glasvezel, water en riool. Waar 70 jaar geleden nog
grind- en zandwegen lagen zijn straten nu soms van
gevel tot gevel verhard. Met deze veranderingen is de
groei van een boom niet meer vanzelfsprekend.
Binnen de gemeente Apeldoorn wordt al 25 jaar ge
werkt aan het creëren van mogelijkheden voor een ge
zonde groei van bomen in de stad. Inmiddels zijn er
veel oplossingen om boomwortels ruimte te bieden.
Apeldoorn heeft hierin een voorbeeldfunctie binnen
ons land. Nederland vervolgens vervult weer een voor
beeldfunctie binnen Europa. Hiermee kan gezegd wor
den dat Apeldoorn de kartrekker is als het gaat om ‘de
evolutie van de stadsboom’.
Deze koers is 25 jaar geleden ingezet om bomen te be
schermen en te behouden. Door de klimaatverande
ring en de verdere verstedelijking zijn bomen echter
niet meer een doel op zich. Bomen zijn een onmisbaar

IVN-activiteiten Apeldoorn Bomenstad van
Europa
- 13 maart Lezing door Annemiek van Loon, bo-     
  menconsulent en adviseur groene leefomge-       
  ving bij de gemeente Apeldoorn.
  Van 19.30 tot 21.30 uur in ACEC, Roggestraat 44, 
  7311 CD in Apeldoorn
  Annemiek van Loon zal onder andere ingaan op 
  waarom Apeldoorn Bomenstad van Europa is     
  geworden en de functie die bomen vervullen       
  om een stad toekomstbestendig te maken?
  Deelname is gratis.
  Opgeven:
  aanmelden-bomenlezing@ivn-apeldoorn.nl
- 12 april Bomenwandeling van 10.00 - 12.00 uur   
  voor leden onder begeleiding van Anton Dekker, 
  voormalig bomenspecialist van de gemeente       
  Apeldoorn. Deelname gratis. Opgeven:
  aanmelden-ledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl.       
  Startplaats wordt na opgave bekend gemaakt.
- 10 mei Bomenwandeling van 10.00 - 11.30 uur.   
  Start Stationsplein, einde Oranjepark.
  Kosten € 2,- p.p. Leden/vrienden van
   IVN Apeldoorn gratis.
Voor meer info zie www.ivn-apeldoorn.nl© Annemiek van Loon

middel. De baten van bomen voor een stad zijn groot
als het gaat om verkoeling, verdamping en schone
lucht. Een gezonde boom met een kroondiameter van
10 meter verdampt jaarlijks ongeveer 17.000 liter
water. Dat verdampen doet zo’n boom vooral op de
dagen dat de stad verkoeling het hardst nodig heeft.
Deze 17.000 liter water valt bovendien niet op de ver
harding en hoeft niet via het riool te worden afge
voerd. Dit is dubbele winst.
Naast klimaatverandering is ook biodiversiteit een be
langrijk thema waar we met zijn allen aan moeten wer
ken. Op dit gebied heeft de stadsboom nog een weg te
gaan. Door velen wordt een stadsboom nog gezien als
een groen inrichtingselement. Dat terwijl een goed ge
kozen boom op de juiste plek feitelijk een opzichzelf
staand natuurgebied is. Bomen kunnen de basis zijn
voor een ecologische infrastructuur in de stad.
De jury was niet alleen onder de indruk van de ontwik
kelingen op boomtechnisch vlak maar ook van de in
spanningen die de gemeente doet om haar voorbeeld
functie waar te maken. Zo worden er jaarlijks vele ex
cursies gegevens voor boomspecialisten. Om te vieren
dat Apeldoorn Europese bomenstad is zijn er nog
meer excursies en lezingen georganiseerd om ook de
Apeldoorner en bezoekers van Apeldoorn mee te
nemen in de ontwikkeling van de stadsboom.
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IVN-Nieuws

 Ronald Duin

© Archief IVN

© Willem Kuijpers

‘Waar gaan we in het nieuwe jaar
naartoe?’ is de titel van een bekend
lied uit de oudejaarsconference van
Wim Kan in 1956. Dat is ook het
jaar waarin ik geboren ben. Ik heb
het dus nooit live gehoord op de
radio, maar het speelt al een tijdje
door mijn hoofd. Waar gaan we
met IVN Apeldoorn naartoe?
Als afdeling doen we het hartstikke
goed. Het aantal leden groeit, er
komen enthousiaste mensen bij. Er
zijn recent drie nieuwe werkgroe
pen gestart, onze cursussen zijn
heel succesvol en binnen bestaan
de werkgroepen zijn nieuwe
ideeën. We zijn financieel gezond.
Aan de andere kant kennen we al
lange tijd een aantal vacatures voor
coördinatoren en bestuursfuncties
die maar niet ingevuld worden. 
Moeten we afstappen van het idee van coördinatoren die werkgroepen coördineren en de regelzaken voor hun
rekening nemen? Gaan we naar een vorm van zelfsturende teams die onderling alle taken verdelen en gezamen
lijk de verantwoordelijkheid dragen?
Oproepen om mee te doen aan nieuwe initiatieven als Tiny Forest blijven onbeantwoord. Wat betekent dat? Ini
tiëren we vanuit het bestuur de goede zaken, moeten we als bestuur überhaupt wel zaken initiëren of nieuwe
initiatieven overlaten aan wat er vanuit de afdeling opkomt? Ik vind dat lastig en weet het niet zo goed.
De aandacht voor natuur, biodiversiteit en duurzaamheid is nog nooit zo groot geweest. Daar kunnen wij wat
mee en dat past bij onze doelstelling. De gemeente Apeldoorn heeft een ambitieus groenplan opgesteld, waar
over jullie elders in dit nummer meer lezen. We zijn uitgenodigd om bij de uitvoering een belangrijke rol te spe
len. Dat past ons heel goed. We hebben prachtige parken waarover we veel kunnen vertellen. Er zijn ommetjes
dichtbij huis. Wanneer we die verbinden met actuele thema's en bestaande plannen voor herinrichting of nieuw
bouw en daarin samenwerking zoeken met beheerders, wijkteams en andere natuurverenigingen kunnen we
heel veel bereiken. Maar er is ook twijfel of er genoeg van jullie willen meedoen.
We werken zo nu en dan met korte projecten waarin we met een aantal mensen in 4-5 bijeenkomsten een be
paalde uitdaging aanpakken, oplossen en weer verder gaan. Zo ook zijn we met een tijdelijke werkgroep de mar
keting en communicatie van de afdeling aan het onderzoeken. Wanneer je dit leest zullen de definitieve uitkom
sten wel bekend zijn. De digitale nieuwsbrief en Groenvoer worden goed gelezen. Dat is heel fijn. Het zijn
belangrijke interne communicatie
middelen en de redacties stoppen
er veel werk in.
Om mensen buiten IVN Apeldoorn
(externe communicatie) te bereiken
gaan we naast de website en de
persberichten op één sociaal medi
um inzetten. Dat doen we vanuit de
gedachte dat je beter één ding heel
goed kan doen dan er 3 of 4 half.
Zo verwachten we onze naamsbe
kendheid en die van onze activitei
ten te vergroten.
Doe ook mee en laat de mensen in
de gemeenten Apeldoorn, Epe en
Voorst al dat moois in de natuur
zien, de verbanden en systemen
kennen en herkennen en hun eigen
bijdrage leveren aan de instand
houding daarvan.
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Op pad met Martien Verdonk

Corine Schimmel

Martien Verdonk is een gepensioneerde reislustige
IVN-er, die er graag op uittrekt om te fietsen en te
wandelen. De impact van ons handelen op het milieu
heeft hij al op zeer jonge leeftijd ontdekt. Zijn brede
belangstelling voor de natuur mondde uit in een stu
die Biologie aan Windesheim die voorafgegaan werd
door de IVN gidsenopleiding aan het begin van de
tachtiger jaren. Naast gids is hij ook docent bij één van
onze cursussen. De invloed van menselijk handelen op
de natuur en het milieu en zijn aandacht voor duur
zaam gedrag hebben van jongsafaan een duidelijke rol
gespeeld in zijn werk en in zijn leven.
Als jongen van twaalf jaar verzamelde Martien al plas
tic ijsbekers, omdat hij het zonde vond dat ze werden
weggegooid. Uiteindelijk zijn ze toch op de vuilnisbelt
beland, omdat hij ook niet wist wat hij ermee moest
doen. De kiem voor zijn milieubewuste leven was toen
al gelegd. Hij is van jongs af aan geïnteresseerd in de
natuur en natuureducatie. Als kind vond hij het leuk
om naar school te gaan om interessante dingen over
de natuur te leren. Voorafgaand aan zijn studie Biolo
gie heeft hij vrij veel gereisd. 

Nadien belandde hij op kantoor bij Centraal Beheer
waar hij vervolgens in 1989 milieucoördinator werd.
Daar attendeerde hij zijn collega’s ondermeer op de
gevolgen van hun handelen op het milieu. Er zijn zelfs
collega’s geweest die oude nietjes verzamelden en
deze vervolgens bij hem inleverden, omdat ze graag
iets wilden doen voor het milieu. Hij vervolgde zijn
loopbaan in 2002 bij Rijkswaterstaat waar hij zich voor
al bezighield met milieumanagement en duurzame
ontwikkelingen; waaronder de aanschaf van hybride
auto’s voor de buitendienst, maar ook voor het zoeken
naar alternatieven voor tropisch hardhout voor be
schoeiingen langs de waterkant. In de loop van de
jaren zijn milieu en duurzaamheid steeds belangrijker
geworden in het werkveld en dat is tegenwoordig ook
terug te vinden in de bestekken voor projecten. Daar is
Martien erg blij mee.
Ook privé kijkt hij wat hij kan doen om bijvoorbeeld
zijn afvalstoffen te beperken. Naar de markt neemt hij
zijn eigen jute tas mee om alle groenten en fruit onver
pakt mee te nemen. Bij de supermarkt lukt dat helaas
(nog) niet. Hij scheidt zoveel mogelijk alle verpakkingen

© Circulus

en hij zou graag zien dat er meer onverpakte artikelen
worden aangeboden. Hij wil niet doemdenken over
het milieu, maar juist de mooie kanten blijven zien.
Plastic is een mooi materiaal en heeft als voordeel dat
het makkelijk inzetbaar is, dat het goedkoop, flexibel
en ook breed toepasbaar is.

© Yvonne Zwikker

© Yvonne Zwikker

Maar er zijn ook schaduwkanten. Bij het produceren
van producten moet je je afvragen welke milieu-impact
iets heeft. Een plastic roerstaafje of een rietje heeft
een ongunstige impact op het milieu omdat je het
maar één keer gebruikt. Bij nieuwe producten zouden
producenten zich altijd moeten afvragen wat de mili
euconsequenties zijn. Als deze ongunstig zijn dan zou
men naar alternatieven moeten zoeken. Je zou dus
geen producten moeten maken die de niet ingecalcu
leerde milieukosten afwentelen op de gemeenschap.
Een zekerheid is dat er veel onzekerheid is over de mi
lieuproblematiek! Dat moet ons echter niet beletten
om te doen wat binnen ons handelingsvermogen ligt.

Cursussen zijn in!
In 2018 namen in totaal 265 personen deel aan de
cursussen van IVN Apeldoorn. 73 % van de inschrij
vingen kwam uit ons werkgebied.
De cursussen voor 2019 gingen half november onli
ne. Medio januari waren 135 plaatsen van de 270 al
geboekt.
De cursus Natuur en Samenleving verbindt kennis
aan actie: start: 5 maart 2019.
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Groene kalender
2019 Jaar van de wulp                    
Maart 
3 Werelddag van de Wilde Dieren
en Planten
13 Nationale Boomfeestdag
15-16 NLdoet
18 Global Recycling Day
21 Werelddag van de Bossen
22 Wereld Waterdag
23 Nationale Opschoondag
30 Earth hour
31 Zomertijd
April
2 Nationale Buitenlesdag
4 Zwerfdierendag
4 Wandel naar je Werk-dag
7 Wereldgezondheidsdag
13-14 Nationale Bijentelling
15-21 Week van de Teek
22 Dag van de Aarde
24 Wereldproefdierendag
Mei
11 Internationale Dag van de
Trekvogel
12-21 Nationale Vogelweek
18 Fascination of Plants Day
22 Internationale Dag van de
Biodiversiteit
22-26 Fête de la Nature
23 Fiets naar je Werk Dag
24 Dag van het Nationaal Park

Wolven en slakken
Dat de ijzerwinning op de Veluwe in
de middeleeuwen veel sporen in
het landschap heeft nagelaten, is
van 17 maart tot en met 16 juni te
zien in CODA Museum in de ten
toonstelling Wolven en slakken: ij
zerwinning op de Veluwe.
Bij deze tentoonstelling worden uit
eenlopende activiteiten georgani
seerd zoals een excursie, familie
dag en een symposium. Ook zijn er
wandel- en fietsroutes samenge
steld:
- De Archeologische Werkgroep
Apeldoorn (AWA) verzorgt zondag 7
april een excursie in de stijl van de
beroemde amateurarcheoloog
Moerman. Startpunt is kiosk Het
Leesten; opgave gewenst via awa.
apeldoorn@gmail.com.
- Zondag 14 april is er in CODA een
speciale familiedag met tal van acti
viteiten voor jong en oud(er).
- Vrijdag 10 mei houdt het Fietsgil
de een fietstocht met een gemeen
tearcheoloog langs ijzersporen.
- Wie de nieuwste ontwikkelingen
wil volgen: vrijdag 17 mei vindt in
CODA Museum een symposium
plaats waar AWA ook vertegen
woordigd is.
Meer informatie over deze activitei
ten is binnenkort te lezen op www.
coda-apeldoorn.nl/ijzerwinning.

IVN Ledenactiviteit
Zondag 12 mei 10.00 uur In de
voetsporen van mijn voorvaderen:
Verhalen-wandeling door Peter
Veenhuizen.
Als je vader, je opa en overgrootva
der in het Kroondomein gewerkt
heeft gaan veel plekken voor je
leven. Ook een verre voorvader
Peter Gerrits heeft er zijn sporen
nagelaten. Die plekken krijgen een
waardevolle betekenis. Peter Veen
huizen gaat zondagochtend 12 mei
speciaal met IVN-leden op pad om
de markante verhalen van zijn

Sporen van ijzer
In het kader van de tentoonstelling
over ijzerwinning op de Veluwe in
CODA Museum is een nieuwe ver
sie samengesteld van het thema
boekje Speuren naar ijzer in Apel
doorn, inclusief een fietsroute.
Deze is samengesteld in samenwer
king met de Archeologische Werk
groep Apeldoorn, Fietsgilde Apel
doorn (route), de Sectie Archeolo
gie van de gemeente Apeldoorn,
IVN Natuureducatie afdeling Apel
doorn en het Erfgoedplatform Apel
doorn. Het fietsrouteboekje Sporen
van ijzer is te downloaden via
http://www.erfgoedplatformapel
doorn.nl/specials/speciale-berich
ten/wandel-en-fietsroutes/.
De route opgenomen in de (gratis)
IVN Routes app.

Digitale afdelingsarchief
vernieuwd
Per januari 2019 hebben we naast
ons gewone digitale archief ook
een digitaal fotoarchief. Het archief
is deels in gebruik door de natuur
fotowerkgroep en beschikbaar voor
alle IVN-leden. Leden kunnen nu fo
to’s aanleveren die vervolgens door
de archivaris in het nieuwe archief
worden geplaatst. Op www.ivn-a
peldoorn.nl (Menu: Voor leden)
staat waaraan de foto’s moeten vol
doen en wat de spelregels zijn.
We hopen hiermee voor iedereen
een ruime database op te bouwen
zodat de foto’s gebruikt worden
voor cursussen en publicaties.
Kijk eens of je leuke foto’s hebt die
niet gemist kunnen worden in het
archief.

© Michiel Visch

voorvaderen aan ons door te
geven. Hij wekt de geschiedenis tot
leven.
Aanmelden via aanmelden-
ledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl
o.v.v. In de voetsporen. Na opgave
ontvang je de startlocatie. Er is be
perkt plek. Er zijn geen kosten aan
verbonden.

Archeologische wandeling ‘met’
Jaap Moerman
Ook de Archeologische wandeling
in de stijl van Jaap Moerman is in
een nieuw jasje gestoken. De route
is samengesteld door de Archeolo
gische Werkgroep Apeldoorn (AWA)
in samenwerking met de Sectie Ar
cheologie van de gemeente Apel
doorn, IVN Natuureducatie afdeling
Apeldoorn en het Erfgoedplatform
Apeldoorn. Deze route is te down
loaden via http://www.erfgoedplat
formapeldoorn.nl/specials/specia
le-berichten/wandel-en-fietsrou
tes/. De route is ook opgenomen in
de gratis IVN Routes app.

© Archief IVN
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WWW.IVN-APELDOORN.NL
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ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

      woensdag 19 maart Lezing Apeldoorn Bomenstad van Europa aanvang 19.30 uur
(aanmelden)

 

      zaterdag 23 maart  Theehuiswandeling Berg en Bos aanvang 14uur  
      zondag  24 maart Excursie Loenermark aanvang 14 uur  
      zondag 31 maart  Excursie Haps prehistorische dorp aanvang 14 uur  
      zondag  7 april Vroegevogelwandeling Woudhuis aanvang 7 uur  
      zondag  14 april Theehuiswandeling Berg en Bos aanvang 10.30 uur  
      zondag 28 april Excursie Beekbergerwoud aanvang 14 uur  
      vrijdag  10 mei Apeldoorn Bomenstad van Europa aanvang 10 uur  
      zaterdag 11 mei Theehuiswandeling Berg en Bos aanvang 14 uur  
      woensdag 22 mei Fietstocht landschappen Radio Kootwijk aanvang 19 uur  

 

      Op pad met IVN Apeldoorn

      Natuurcursussen

      Cursus Natuur en samenleving
      Cursusavonden: dinsdag  5 en 19 maart, 2 en 16 april, excursies: zaterdag 23 maart en 13 april.
      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.
      Cursus Roofvogels (herhaling)
      Cursusavond: woensdag 12 juni, excursie: zaterdag 15 of 22 juni.
      Workshop Macrofotografie
      Cursusavonden: dinsdag 18 en 25 juni, excursie: zaterdag 22 juni.

      Ledenactiviteit

     vrijdag 12 april Bomenwandeling       van 10- 12 uur                               
     (aanmelden)

     vrijdag 10 mei Bomenwandeling      van 10 -11.30 uur
     zondag  12 mei Verhalen wandeling      aanvang 10 uur


