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Natuurmoment

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 herfstnummer
2019 is 19 juli 2019: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: 
Anton Dekker, Hans Hogenbirk, Ronald Duin
 
 

Colofon Inhoud

Groeispeurt
Sinds 2006 staan 49 grove dennen op het Stations
plein. Op de impressiefoto van het ontwerp zag je
slanke hoog opgaande dennen zoals bij arme zand
grond hoort. Door de aangebracht gezonde bodem in
de boombunker groeiden de dennen in die dertien
jaren wel heel welvarend. Al veel eerder dan voorzien
moest aanpassing op aanpassing aan de boomspiegel
volgen om de stam ruimte te geven. Zo zie je maar als
je een boom geeft wat hij nodig heeft, wil hij wel groei
en, ook in een stedelijke omgeving.

Anton Dekker
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Kamsalamander of grote watersalamander (Triturus
cristatus)
Foto voorpagina: Rollin Verlinde
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Thema

 RedactieGroene parels bij de buren
Er is een grote diversiteit tussen de 170 lokale IVN-af
delingen. Gelderland telt 17 afdelingen. Er zijn verschil
len wat het aantal leden en de afmetingen van het
werkgebied betreft. Maar de betrokkenheid van de
25.000 landelijke vrijwilligers zal vergelijkbaar zijn. Ie
dere afdeling zoekt zijn eigen manier om natuureduca
tie vorm te geven. Er zijn afdelingen die het liefst zelf
het wiel willen uitvinden. Anderen daarentegen nemen
graag over wat elders al ontwikkeld is. Samen optrek
ken is steeds vaker een zinvolle werkwijze.
 
Dynamische afdelingen en natuur
Een afdeling is nooit een statisch geheel, werkgroepen
verschijnen en verdwijnen. Er zijn afdelingen die
hoofdzakelijk wandelingen organiseren. Anderen fo
cussen meer op cursussen of ruimtelijke ordening.
Maar het buiten bezig zijn is wat ons bindt. Buiten in
een natuur die niet statisch is maar ook steeds veran-

dert. Daarom is het leuk binnen onze landsgrenzen
weer eens andere gebieden te verkennen aangeraden
door gelijkgestemden. 
 
Keuze van de Groene Parel 
Wij hebben 7 buurafdelingen gevraagd aan te geven
welk terrein binnen hun werkgebied de titel Groene
Parel mag dragen. Leuk voor onze leden en vrienden
om daar eens te gaan buurten. Wel een moeilijke
vraag want vogelaars zullen een andere voorkeur heb
ben dan liefhebbers van oude landgoederen. Een rivier
zoals de IJssel heeft altijd aantrekkingskracht, net zoals
een uitgestrekt heideterrein of een zandverstuiving.
De natuurlijke rijkdom van je werkgebied is een gege
ven en het is leuk om meer te weten te komen over
die variatie bij onze buurafdelingen.
Wij zijn benieuwd naar de Groene Parels bij onze
buren.

Vodseberg

KranenkampLandgoed Appel

Klein Bylaer

Wekeromse zand

Moscowa

Huis te Eerbeek

Gorsselse Heide

3www.ivn-apeldoorn.nl



Wanneer je aan de Arnhemse natuurgidsen Miriam
Groensmit en Hernriette Willems naar hun favoriete
gebied in Arnhem vraagt hoeven ze niet lang na te
denken. Ze geven beiden aan dat de begraafplaats
Moscowa voor hen een van de Groene Parels in het
werkgebied van hun afdeling is. Jaarlijks staat een pu
blieksexcursie in dit 30 hectare grote stadspark op de
agenda. Arnhem is rijk aan groen. Binnen vijf minuten
fietsen vind je in de stad altijd groen.

© Yvonne Zwikker

Geschiedenis
De begraafplaats en het crematorium Moscowa dan
ken hun naam aan een nabij gelegen boerderij met de
naam Moskowa. De naam van het gebied Galgenberg
gelieerd aan de schelmen van de Schelmseweg was
niet erg geschikt. Tussen de veertig- en vijftigduizend
mensen vinden er sinds 1876 een laatste rustplaats in
ongeveer twintigduizend graven. Tegenwoordig laat
80% van de overledenen zich cremeren en 20% begra
ven, hetgeen een heel ander grondgebruik van het
park vraagt dat al zichtbaar is. Op een begraafplaats is
het leven van de mensen uit de omgeving zichtbaar:
rangen, standen, gebruiken enzovoorts.
Natuur
De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud, in
richting en beheer van het groen. In dit park krijgen
bomen zeker een kans omdat er geen leidingen en
wegen verlegd hoeven te worden. Naaldbomen die het
eeuwige groen vertegenwoordigen zijn talrijk en in al
lerlei soorten aanwezig. Loofbomen vind je ook in
treurvorm bijvoorbeeld beuken, berken en wilgen. Ze
passen in dit landschap net zoals bomen met namen
als hemelboom, zakdoekenboom en doodsbeenderen
boom. Wat zoogdieren betreft bewonen onder andere
eekhoorns, konijnen en de vos dit terrein. Een vogel
werkgroep inventariseert de vogels en dat geeft een
rijke oogst. Wat de beplanting betreft wordt rekening
gehouden met insecten.

© Yvonne Zwikker

Moscowa: een verstild park
IVN Arnhem

Landgoed Appel
IVN Nijkerk

Landgoed Appel, een eeuwenoud cultuurhistorisch
landschap van 296 hectare, ligt tussen Nijkerk en Bar
neveld. Het landgoed is al in de middeleeuwen in cul
tuur gebracht en wordt gekenmerkt door prachtige
hoge enggronden, afgewisseld door natte lage hooi
landen, die veelal omsloten zijn door mooie houtwal
len en singels. Natte heidegebieden bevinden zich aan
de oostzijde van het landgoed en het westelijk deel be
staat uit een coulissen landschap van schaduwrijke
bossen.
 
Bijzondere bomen
Er zijn veel verschillende boomsoorten, waaronder
elzen, essen en eiken, die doorgaans op rabatten
staan. Bijzondere bomen zijn de moerascypressen. Bij
de Koeplas groeien een aantal bijzondere planten
waaronder witte ranonkel, moeraswolfsklauw en zon
nedauw. Bij open natte plekken worden regelmatig de
groenpootruiter, de witgat en de kleine plevier waarge
nomen. Verder zitten er ook edelherten en boommar
ters in het gebied en wel dertig verschillende soorten
libellen.

Als je over het landgoed wandelt of fietst dan heb je
het gevoel dat de tijd hier heeft stil gestaan. Alle ge
bouwen waaronder de jachtopzichterswoning, de
boerderijen en de jachthuizen op het landgoed zijn
dan ook rijksmonumenten. Het is een oase van rust en
ruimte.
Op 28 september organiseert IVN Nijkerk een wande
ling van circa 7 km door dit gebied onder leiding van
Gijs Moesbergen en Annette Esveld, die beiden gerui
me tijd als vrijwilliger op het landgoed hebben ge
werkt. Voor meer informatie www.ivnnl.afdeling.nij
kerk. Als je zelf op pad wil dan kun je ook het klompen
pad Appelpad volgen, dat over het landgoed loopt.
Vergeet niet om waterdicht schoeisel aan te trekken.

© IVN Nijkerk

© IVN Nijkerk
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Klein Bylaer
IVN Barneveld

Ten westen van Apeldoorn ligt de Gelderse Vallei. Een
gebied met een gevarieerd landschap van grasland,
kleine bos- en heidegebieden en zandverstuivingen.
Maar ook met grotere plaatsen als Voorthuizen, Barne
veld, Garderen en Kootwijk. Dit is het werkgebied van
IVN Barneveld. “We kennen in dit gebied vele mooie
terreinen, maar Klein Bylaer is echt wel zo’n parel”,
zegt voorzitter Rien Brand, ‘het is bijna een open na
tuurmuseum’.

Nat gebied
Het buitengebied van Barneveld wordt intensief ge
bruikt voor veeteelt. Des te verrassender is het als je
midden in het landbouwgebied opeens aankomt bij
een natuurgebied met bos, vochtige heide en schilder
achtige vennetjes en een oud boerenlandgoed. Dit na
tuurgebied, Klein Bylaer, is waterrijk door het kwel dat
opborrelt, afkomstig uit de stuwwallen aan weerszij
den van de Gelderse Vallei. Dit trekt allerlei vogels aan
(zoals de ijsvogel), maar ook hagedissen en libellen, en
planten als moeraswolfsklauw en zonnedauw. Het is
ook een van de weinige overgebleven stukjes coulis
senlandschap, achter de coulissen (schermen) van ei
kenbomen, houtwallen en struikgewas zie je akkers en
weilanden doorschemeren.
Het gebied is heel goed te verkennen via een wandel
route van 3 kilometer. De vennen zijn toegankelijk ge
maakt door een vlonderpad.

Huis te Eerbeek
IVN Eerbeek

Landgoed Huis Te Eerbeek heeft bossen met hoog op
gaand loofhout en hier en daar naaldhout, houtwallen,
weilanden, een beek, vijvers en lanen. Het landhuis
zou in de vroege middeleeuwen gebouwd zijn als kas
teel met drie vleugels en een slotgracht. Het is in de
loop van de tijd gebruikt als woonhuis, maar ook als
jachtslot, als zaal voor een krijgsraad en het deed zelfs
dienst voor Rooms-Katholieke missen. In 1872 is Huis
Te Eerbeek geheel verbouwd en heeft het zijn huidige
aanblik gekregen. Rond het gebouw ligt een landgoed
van 29 hectare dat sinds 1942 beheerd wordt door Het
Geldersch Landschap en Kasteelen. Een honingboom
en een kathedraalachtige thuja, levensboom zijn over
blijfselen van vroegere bewoners die verre reizen
maakten. Aan de vijver staan enkele moerascipressen
met hun kenmerkende kniewortels.

Het beeksysteem van de Eerbeekse Beek is bijzonder.
De bovenloop, de Coldenhovense beek, is voor een be
langrijk deel gegraven omstreeks 1665. De Eerbeekse
Beek ontvangt zijn water uit twee sprengensystemen.
De beek stroomt ook over het Landgoed Huis te Eer
beek waar het water werd gebruikt om de grachten en
de vijvers te vullen en voor een oude landbouwtech
niek die bekend staat als vloeiweide of watering. Het
relatieve warme beekwater vloeide dan over grasper
celen voor bemesting, opwarming en het doden van
schadelijke bodemdieren.
Tevens werd de beek gebruikt als aandrijving voor wa
termolens, waarvan nog een oliemolen in Eerbeek te
vinden en ’s zomers te bezichtigen is. Tegenwoordig
doet het Huis te Eerbeek dienst als hotel, trouwlocatie
en locatie voor partijen.

© IVN Eerbeek

© IVN Eerbeek

Wandelroute Klein Bylaer: assets.glk.nl
Paradijspad:
klompenpaden.nl/klompenpad/paradijspad/

© Arjan Saaltink

© IVN Barneveld
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Landgoed Kranenkamp
IVN Deventer

Wanneer je aan IVN Deventer naar hun Groene Parel
vraagt, volgt een opsomming die maar groeit: Het
Schol, Keizersrande, Nieuw Rande, Boxbergen-Lank
horst, enzovoort. Uiteindelijk maken ze een keus: het
natuurontwikkelingsproject van 16 hectare langs de
Moespotsleide op landgoed De Kranenkamp, gelegen
tussen Wesepe en Diepenveen. Stichting IJsselland
schap is eigenaar en beheerder.
 
Ingrepen
Tussen november 2008 en eind zomer 2009 werkten
IJssellandschap en Waterschap Groot Salland samen
aan de verbetering van natuur- en landschapswaarden
in het oorspronkelijk moerassige gebied. Watergangen
zijn ondieper gemaakt, oevers kregen op veel plaatsen
een zeer flauw talud, percelen zijn afgegraven in het
belang van goede waterberging voor de toekomst. Er
ontstaan bloemrijke graslanden. IJsselland inventari
seert samen met IVN Deventer de rijke flora en fauna,
waaronder vlinders en libellen. In de poelen komen
kamsalamanders voor.
 
Recreatie
Om het nieuwe kleinschalige landschap rondom de
Moespotsleide rust te geven en de stilte te behouden
is er een beperkt aantal paden aangelegd waarvan een
deel ontsloten is voor recreatie. De bewegwijzerde
wandelroute die op de borden bij invalswegen te vin
den is, wordt wel omschreven als een vijfsterren-wan
deling. Vroege wandelaars kunnen reeën ontmoeten.
De geschiedenis van het landgoed De Kranenkamp
gaat terug tot ongeveer 1401. De mix tussen de ont
wikkeling van nieuwe natuur en het oude landgoed die
aan elkaar grenzen is zeer de moeite waard. In het
park rond het landhuis met vijver en theehuis is de
voorliefde van de voorgaande eigenaren voor exoti
sche bomen nog zichtbaar. Voorjaar 2019 was een
zwarte specht bezig een nest in een van de oude
bomen te hakken.
Meer weten? Zie www.ijssellandschap.nl.

Moespot IJssellandschap                                © Jet Nieboer

Bijentuin en Vodseberg
IVN Noordwest-Veluwe

Ten noorden van Epe liggen eerst de uitgestrekte bos
sen en heidevelden van Vierhouten, Elspeet en Nun
speet. En nog iets verder naar het noorden borrelt aan
de noordrand van de Veluwe het water op uit de
grond en lopen de vele kwelbeken, die het gefilterde,
schone water vervoeren richting het Veluwemeer. Het
is het werkgebied van IVN Noordwest-Veluwe, die de
gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Elburg
bestrijkt.
 
De IVN-Bijentuin
Als we het hebben over de pareltjes van IVN Noord
west-Veluwe (kortweg IVN NW Veluwe) moeten we
eerst beginnen met de IVN-Bijentuin. Deze tuin, gele
gen in een bos in Nunspeet, maar goed bereikbaar, is
in alle seizoenen prachtig. Je kunt de tuin elke dag be
zoeken, en op woensdag is er tijd voor thee een uitleg.
Het is ook de plek waar IVN haar binnen-activiteiten
uitvoert.

Bijentuin                                                           © Ten Gevers

Op de Vodseberg
De Vodseberg bij Vierhouten is zeker het wandelparel
tje van IVN NW Veluwe. Op de berg heb je een prachtig
vergezicht over de heide. Er loopt een mooie wandel
route van 7,5 kilometer, die gecontroleerd wordt door
IVN. Start- en eindpunt is het Dorpshuis in Vierhouten.
De route loopt door het bos en over de heide door een
gebied met veel historie en bijzondere natuurwaarde.
De naam Vierhouten wordt al genoemd op kaarten uit
de 17e eeuw en het gebied werd al in de prehistorie
bewoond. Het wandelpad loopt over de Vodseberg en
over terrein waar wild beschutting vindt en gedeeltelijk
over het campingterrein de Paasheuvel. Een ontmoe
ting met de schaapskudde is niet uitgesloten.

Bijentuin:
www.ivn.nl/afdeling/noordwest-veluwe/ivn-
bijentuin
Op de Vodseberg:
nunspeetuitdekunst.nl/locaties/ommetje-over-de-
vodseberg-75-km/
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Gorsselse Heide
IVN Zutphen

© Inez Weijer

© Corine Schimmel

De Gorsselse Heide is een voormalig militair terrein
dat in 2009 is aangekocht door de Stichting IJsselland
schap. Het ligt in de gemeente Lochem en is circa 110
hectare groot. In het gebied liggen een aantal venne
tjes. Het is voornamelijk begroeid met heide, naald- en
loofbos. Sinds de Stichting Marke Gorsselse Heide het
gebied beheert is de heide vergroot en zijn maatrege
len genomen om verdere uitdroging te voorkomen.
Hiervoor is een deel van het omliggende bos gekapt en
ook is er veel geplagd. Er broeden verschillende soor
ten spechten, veel zangvogels, maar ook de havik en
de buizerd zijn er te vinden.

Wandelen op de Heide
Op de heide worden regelmatig wandelingen en excur
sies georganiseerd door IVN (afdeling Zutphen of De
venter) en de Marke de Gorsselse Heide, waarbij je uit
leg krijgt over de natuur en historie van dit bijzondere
gebied. Op 12 juli is er een zomeravondwandeling op
de Gorsselse heide, die om 20.00 uur aanvangt. Op 25
augustus is er een familiedag op de heide, die om
14.00 uur start. Beide activiteiten beginnen op de hoek
Reeversdijk/Elzerdijk in Eefde. Je kunt natuurlijk ook
zelf de Heide afstruinen. Er staan twee wandelingen
beschreven op www.Gorssel.nl. Naast een korte wan
deling van 4,7 km is er een wat langere route van 8
km. Het startpunt voor deze wandelingen is bij de Zes
sprong, restaurant de Zevensprong. Dat is ongeveer 3
kilometer van Gorssel.

Ede wordt omringd door een grote variëteit aan na
tuurgebieden, zoals bossen, graslanden, stuifzanden
en heidevelden. IVN Ede heeft een groot werkgebied,
waarin veel natuurpareltjes zijn te vinden: het Edese of
Bennenkomse bos, het Deelerwoud bijvoorbeeld,
maar als je echt moet kiezen, dan staat het Wekerom
se Zand voorop. Het is afwisselend, goed te bewande
len en heeft een rijke, zichtbare geschiedenis.

Wekeromse zand
IVN Ede

Stuifzandgebied
Het Wekeromse Zand is één van de laatste grote ge
bieden van Nederland met actief stuivend zand. Grote
vlakten stuifzand en heide worden omgeven door bos
sen. Een kudde wilde moeflons houdt de vegetatie
kort en het stuifzand open. Wandelen hier is genieten
van vergezichten, maar ook van korstmossen, heide,
vennetjes en bos. Er staat een wildobservatiepost van
waaruit je met een beetje geluk de moeflons kan zien,
maar ook reeën, vossen of dassen. Midden in het ge
bied ligt de Goudsberg, het midden van Nederland. Er
loopt een wandelroute van 7,5 kilometer

IJzertijdboerderij
Het Wekeromse Zand werd al in de IJzertijd bewoond.
Het gebied bevat een van de grootste Celtic fields-
complexen van ons land. Celtic fields zijn kleine prehis
torische akkertjes, overblijfselen uit de IJzertijd. Een
boerderij en een voorraadschuur uit de ijzertijd zijn ge
reconstrueerd en vanaf deze ijzertijdboerderij begint
de ‘Celtic fields-route’. Die is ongeveer 2,5 kilometer
lang. Op het Wekeromse Zand wordt ook regelmatig
een Van Gogh Wandeling gehouden over het geloof en
de levenskunst van deze bekende schilder.

© Joop Bothe

© Joop Bothe
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IVN in beeld

Trainingsdag schoolgidsen
6 april 2019

© Corine Schimmel

Excursie Haps: prehistorisch dorp
31 maart 2019

© Roelie Smit

Scharrelkids Eben Haezerschool: vogels op een plek
dichtbij school 22 maart 2019 © Shiraly Kerbusch

Tiny Forest Zevenhuizen: buitenlesdag voor mini-
boswachters van de school Het Web, 2 april 2019

© Corine Schimmel

Vogelexcursie in Het Woldhuis
7 april 2019

© Ten Gevers

Epe: oefenles nieuwe gidsen, 21 maart 2019
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© Ton Lommers

© Luc Timmen

Theehuiswandeling Berg en Bos 23 maart 2019

© Alex Eeninkwinkel

Landschappencursus, 9 april 2019

© Willem Kuijpers

© Ben Roeterd

Venel: wilgen knotten, 9 maart 2019

© Wout Zwikker

Bomenwandeling Apeldoorn bomenstad, 12 april 2019

Excursie landschappencursus 13 april 2019
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Natuur en recreatie

Hans Hogenbirk

Natuurbeleving zorgt voor rust en ontspanning. Daarom is Natuur en recreatie één van de thema’s van de lan
delijke vereniging IVN Natuureducatie. IVN Apeldoorn heeft dit thema al lange tijd in haar aanbod.
Uit het jaarplan van de afdeling: ‘Nieuwe kansen liggen onder meer in samenwerking met recreatiebedrijven die
12 maanden per jaar bezoekers hebben’.

Wat doen we al?
 
Excursies op Coldenhove
Een groepje van 4 gidsen verzorgt het hele jaar door
een aantal excursies op Landal Greenpark Coldenho
ve. Dit gebeurt op de dinsdagochtend in de wat druk
kere periodes op vooraf besproken data. Belangstel
lenden geven zich op via de receptie en de wandeling
gaat dan door ongeacht het aantal deelnemers. Het
leuke is dat het aantal jeugdigen vaak op 40% ligt. Het
aantal deelnemers ligt zo tussen de 10 en 40.
 
Wandel- en Fietsroutes
De Werkgroep Routes maakt en onderhoudt meer dan
30 routes. Hiervan zijn er een aantal in opdracht van
recreatiebedrijven. Met deze routes kunnen recrean
ten op eigen gelegenheid de natuur in. De routes zijn
vooral gericht op natuurbeleving en zijn zeer populair.
In 2018 werden zowel de wandel- als de fietsroutes
bijna 100.000 keer van de site gedownload. De meeste
routes zijn ook opgenomen in de IVN Routes app.
Dit jaar wordt wat meer aandacht besteed aan het
maken van routes in opdracht. Hier wordt een vergoe
ding voor gevraagd waarmee we wensen voor de IVN
Routes app (mede) kunnen realiseren.
Voor Hotel/Restaurant De Cantharel doen we dit voor
het 4e jaar via 12 routes. Inmiddels zijn er 3 routes
voor de Miggelenberg in Hoenderloo gemaakt. Voor
Bungalowpark Hoenderloo wordt gewerkt aan een
Ranger Route voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Een aantal routes zijn ook beschikbaar via de website
UitinApeldoorn.

Natuurpark Berg en Bos
De beheerders van stadspark Berg en Bos willen graag
meer natuurgerichte activiteiten in het park. IVN is
daarbij een logische partner. Dit jaar worden een aan
tal theehuiswandelingen gehouden onder leiding van
een IVN gids. En er zijn ook een aantal excursies vanuit
Stayokay. Maar bezoekers kunnen ook op eigen gele
genheid het IVN Natuurpad wandelen. Er is een route
van een kleine 5 km met informatieborden.

Gastheer/vrouw van het Landschap
Dit project van IVN landelijk betrekt recreatieonderne
mers bij natuur en landschap door hen te leren om
hun gasten unieke natuurbelevenissen te geven. Dit
zorgt voor een positiever imago van het gebied en
draagvlak voor behoud van het landschap bij toeristen
en mensen uit de omgeving.
IVN Apeldoorn heeft in het kader van dit project een
aantal keren een presentatie verzorgd voor deze gast
heren (M/V) en heeft daardoor contact kunnen leggen
met een aantal recreatiebedrijven. Ook is er voor per
soneel van De Cantharel enkele jaren geleden een spe
ciale groencursus gegeven. Deze had veel succes. In
het kader van dit project worden nu Beleefweken ge
houden. Waar mogelijk participeert onze afdeling
daarin.

Gastheer van het landschap                      © Hans Hogenbirk

Al met al een heel aardig aanbod. Maar met een beetje
creativiteit zijn er nog veel meer mogelijkheden te be
denken, zoals:
- Start excursies op een recreatieve plek. Vraag een       
  vergoeding aan de uitbater en biedt de excursie gra   
  tis aan voor de deelnemers.
- Benut de routes die al beschikbaar zijn en wandel/     
  fiets deze ook met een IVN-gids. Want met een IVN     
  gids zie je meer.
- Onze IVN activiteitenfolders en mogelijk activiteiten   
  posters ook bij recreatiebedrijven neerleggen. Wie     
  zou dat willen doen?
- Informatie over op recreanten gerichte activiteiten in 
  een vroegtijdig stadium beschikbaar maken zodat dit 
  ook via UITinApeldoorn kan worden gepubliceerd.
Zie ook:
www.ivn.nl/wat-wij-doen/natuurenrecreatie
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Natuur en gezondheid

Monic BreedInspiratie- en meditatiebos Assel
Bij de Dassenberg-wandeling van IVN Apeldoorn bij
Hoog Soeren is het tegen de avondschemering bijna
altijd prijs. Sta je hoog aan de rand van de Asselsche
heide bij Hoog Soeren, dan zie je in de verte herten
van allerlei formaat. Blijft een prachtig schouwspel. Tij
dens de Open Monumentendagen in 2017 maakte ik
kennis met een pareltje aan de andere kant van de hei:
het meditatiebos van het Don Bosco Centrum bij Assel.

Het terrein achter de boerderij Mariahoeve in Assel is
omgevormd tot Assel Don Bosco Centrum. Dit cen
trum biedt ruimte voor bezinning, vorming en ont
spanning aan jonge mensen en volwassenen die zich
inzetten voor jeugd- en jongerenwerk. De accommo
daties worden beheerd door een stichting die alleen
met vrijwilligers werkt. Sinds 1967 organiseert Dee
Beetje-kamp hier jeugd- en jongerenvakanties.
In 1903 kocht bankier mr. W.J.M. Westerwoudt 700
hectare heidegrond in Assel, deels aan de zuidkant van
de spoorlijn en deels aan de noordkant. Hij liet circa 85
hectare aan de noordzijde van de spoorlijn ontginnen.
De Salesianen (volgelingen van Don Bosco) die destijds
een seminarie in Ugchelen hadden, kochten 60 hecta
re grond om jongens op te leiden en een vak te leren.
De bestaande rietgedekte boerderij was door de gealli
eerden in 1944 in brand geschoten.

Uitkijk vanuit meditatiebos Assel                                                                                                                            © Monic Breed

De huidige Mariahoeve werd in 1952 gebouwd naar
een ontwerp van architect Van Dongen uit Apeldoorn.
Jarenlang runden de Salesianen hier een boerenbedrijf
en in 2017 woonden er nog zes salesianen.
 
Ongeveer driehonderd meter van de Villa, achter het
spelbos, ligt het meditatiebos. Dit stuk bos is speciaal
voor dit doel ingericht en biedt een extra mogelijkheid
voor de bezoekers om tot rust te komen. Het medita
tiebos krijgt steeds meer het karakter van een inspira
tie- en meditatiebos. Er staan allerlei objecten die je
laten (glim)lachen of nadenken. Zo staat er een tribune
met 80 fietszadels als ware het in een theater. De za
dels kijken naar een ingegraven fiets. Midden in het
bos is een kleine tuinvijver geplaatst met waterlelies.
Tijdens de hitte van afgelopen zomer gebruikten de
bijen dit als drinkplek.
Het meditatiebos is een plek van stilte waar je kunt uit
kijken over de hei van het kroondomein. Je kijkt dan
naar de plek waar je vaker hebt gestaan zonder te
weten dat er zo’n meditatiebos ligt, waar je kunt rond
lopen in je eigen stilte. Genieten van de ruimte waar
niets hoeft.

© Monic Breed

© Monic Breed
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Op pad met 

Corine Schimmel

De wordingsgeschiedenis van het Veluwse landschap, daar kan Willem Kuijpers je veel over vertellen. Voor hem
zijn de stenen gaan leven tijdens een minicursus landschappen van Cathrien Oskamp en Bauke Terpstra in 2011.
Het is inmiddels zijn grote passie. Hij geeft hier lezingen over en ook de inhoud van de cursus landschappen is
van zijn hand. Hij zoekt contact met mensen en wil hen vertellen over zijn grote passie, maar hij luistert ook met
plezier naar mensen die hem meer over het landschap kunnen vertellen.
Willem is een echte familieman die graag met zijn familie, vrienden en de natuur in harmonie leeft.

Eemien

Landschappencursus
Zijn eerste cursus landschappen gaf hij vier jaar geleden. Slechts drie jaar
nadat hij zelf zijn gidsendiploma had gehaald. Inmiddels is er een enthou
siast team gevormd om deze cursus. De teamleden delen de passie voor
het landschap. Dit jaar wordt de cursus voor de derde keer gegeven en
ook deze keer is hij weer helemaal vol geboekt. De inhoud van de cursus
wordt steeds geactualiseerd en aangepast aan de wensen van de cursis
ten. Dit jaar zijn de cursisten voor het eerst zelf aan het werk gezet. Een
van de opdrachten was om tijdens een excursie zelf stenen te verzamelen
en aan de hand van de stenenkaart te bepalen of de steen uit het Scandi
navië of uit Maas-Rijnsediment afkomstig was. Het werd een bijzonder ge
slaagd onderdeel van de cursus.

Puzzel van het verborgen verleden
Ook was hij als vrijwilliger betrokken bij het project De Puzzel van het ver
borgen verleden. Bij dit project van de Stichting Probos hebben vrijwilli
gers van IVN en de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) vanuit
het Erfgoedplatform en onder begeleiding van archeologen van de ge
meente Apeldoorn de cultuurhistorie, flora en fauna en archeologie in
beeld gebracht van landgoederen Engelanderholt, Bruggelen en het Lees
ten. Locaties van grafheuvels, ijzerkuilen, enk-, grens- en wildwallen en
vele andere historische landschapskenmerken zijn in kaart gebracht. Het
Miabankje, een geschenk van landgoedeigenaar Teixera de Mattos aan
zijn vrouw werd niet meer aangetroffen maar in de nabijheid wel de res
tanten van een voormalige Luchtwachttoren. Willem vond deze activitei
ten bijzonder, omdat je zowel boven als net onder het maaiveld actief
bent en zo een schat aan informatie kunt verzamelen. Dit onderzoek is
gepubliceerd in de Saga-Rapport 8, waarbij Willem in hoofdstuk 2 de wor
dingsgeschiedenis van deze landgoederen heeft beschreven.

Meerveld                                                                                       © Willem Kuijpers

Willem is altijd opzoek naar oorsprong. Als hij zich herinnert dat tijdens de minicursus landschappen de Erida
nos kwartsrijke zanden in het Noordzeebekken afzette, schroomt hij niet om bij een zandzuiger in de Achter
hoek een jampotje met dit zand te laten vullen. Hij gaat dan ook nog naar huis met enkele versteende fossielen.
Ten aanzien van unieke boerderijnamen vraagt hij op bescheiden wijze aan de bewoner of er een verklaring
voor is en inmiddels raadpleegt hij de toponymie van boerderijen en veldnamen beschreven in een gelijknamig
boekje van D. Otten. Een onderwerp waar hij zich de komende tijd op gaat richten is: ‘Hoe kan het dat de water
molen op de Veluwe begin 1300 is gaan draaien, terwijl deze techniek in Limburg al in 700 werd gebruik’?
We hopen hier nog meer over te horen.

Saalien

Eemien

Weichselien

Holoceen

Willem Kuijpers
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IVN-Nieuws

 Ronald Duin
Samen meer bereiken als één IVN
De titel van dit stuk is de werknaam voor een project dat al enige tijd binnen IVN gaande is. Doel: vereniging en
stichting weer samenvoegen. Een project waar wij als IVN Apeldoorn en wij Veluwse IVN afdelingen vragen bij
hebben. Dit artikel gaat over dat beoogde samengaan en de vragen. Graag nodig ik jullie uit te reageren en ons
als bestuur te voeden met je reacties.

Bij de oprichting van IVN in 1960 waren we één organi
satie. Vrijwilligers en beroepskrachten waren nauw
met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen. Toch
waren er goede redenen om in 2004 uit elkaar te gaan.
Vaste subsidies vielen weg en financiële problemen
leidden ertoe dat destijds de beroepsorganisatie werd
ondergebracht in een stichting IVN. Zowel bestuurlijk
als uitvoerend bleven we zeer verweven. Zo is nog al
tijd de voorzitter van het Landelijk bestuur voorzitter
van de Raad van Toezicht van de stichting IVN. De
stichting levert de vereniging vele diensten. Van com
municatie tot cursusontwikkeling en heel belangrijk:
de stichting ontwikkelt aansprekende projecten die de
naam IVN waarde en aanzien geven. De buitenwereld
is ons dan ook altijd als één organisatie blijven zien.

en vastgesteld in de Landelijke Raad. Maar zonder de
wezenlijke voorafgaande vragen te beantwoorden is
tegelijk alles en niets goed, want er ontbreekt een toet
singskader dat als basis fungeert. Om hier helderheid
in te krijgen hebben wij, de Veluwse IVN afdelingen, de
voorzitter van de vereniging IVN Kees de Ruiter, uitge
nodigd om een toelichting te geven en die zo belangrij
ke eerste vragen te beantwoorden.
 
Vorig jaar zijn er ook een aantal dialoogsessies ge
weest om na te denken over een betere samenwer
king tussen beroepskrachten en vrijwilligers. U kunt
het verslag lezen in het ledendeel van onze website.
Het stuk heet Analyse dialoogsessies ‘samen meer be
reiken’. Daar vind je ook de andere documenten die
hier betrekking op hebben. Allemaal gepresenteerd in
de Landelijke Raad van 22 maart 2019.
 
Ondertussen gaan wij als IVN Apeldoorn lekker door
met waar we goed in zijn: natuuractiviteiten verzorgen
in Apeldoorn, Epe, Vaassen en Voorst. Na een prachtig
warm en droog voorjaar wacht ons de zomer. Fijne tijd
toegewenst.

© Ton Lommers

Dan is één IVN en samengaan van vereniging en stich
ting toch volkomen logisch, zult u zeggen. Dat is ook zo
én daar wringt de schoen. In de organisatiekunde
geldt het adagium 'structuur volgt strategie' en dat is
precies wat hier niet gebeurt. Het lijkt erop dat in dit
project de structuur het doel is en niet een middel om
een strategie mogelijk te maken. Die gezamenlijke
strategie is er namelijk niet. Of voorzichtiger: wij heb
ben hem nog niet kunnen ontdekken. Wat wil IVN be
reiken met het samengaan van vereniging en stich
ting? Welke visie is er over de samenhang van de be
roeps- en de vrijwilligersorganisatie? Die vraag is ver
schillende malen gesteld en nog niet beantwoord. Het
vervelende van wel gestelde maar onbeantwoorde
vragen is dat mensen de mogelijke antwoorden maar 
zelf gaan bedenken en daarmee ontspoort het proces.
In de ogen van de Veluwse afdelingen dreigt dat nu te
gebeuren. Het proces van samengaan is een zichzelf
uitvoerend fenomeen waar geen sturing van het hoog
ste orgaan van de vereniging, de Landelijke Raad, op
mogelijk is. Natuurlijk is er een tijdpad gepresenteerd

© Yvonne Zwikker
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Verslag

Yvonne Zwikker7 x Apeldoorn Bomenstad van Europa
Vanaf 8 juni 2018 mocht Apeldoorn zich voor een jaar
Bomenstad van Europa noemen. Er verscheen een
foto en artikel in de Stentor en toen werd het stil.
Begin november zocht Annemiek van Loon, bomen
consulent en adviseur groene leefomgeving van de ge
meente Apeldoorn, contact met onze afdeling om te
kijken hoe er meer aandacht kon komen voor deze
prestigieuze prijs. IVN Apeldoorn pakte dit graag op,
want bomen krijgen binnen onze afdeling door de
jaren heen al de nodige aandacht door bijvoorbeeld de
bomencursus, bomenexcursies en beschreven bomen
routes. Uiteindelijk kwam er een project tot stand met
7 x aandacht voor Apeldoorn Bomenstad van Europa.

© Wout Zwikker

Twee lezingen
Op 6 februari was het IVN-lokaal zeer goed gevuld met
26 natuurgidsen die bijgepraat werden over het be
lang van stedelijk groen. Annemiek van Loon liet zien
hoe Apeldoorn al jaren voorop loopt met innovatie op
het gebied van boomverzorging. Wat dat betreft heeft
Apeldoorn zeker een boeiend verhaal te vertellen. Op
13 maart volgde een vergelijkbare lezing ook door de
zelfde spreker voor het Apeldoornse publiek in ACEC.
De zaal vulde zich met 82 belangstellenden. Aantrek
kelijk was dat veel plaatselijke, herkenbare situaties in
beeld kwamen. Zowel de voormalige Apeldoornse bo
menbeheerder als zijn opvolger waren aanwezig en
vulden op verzoek van de spreekster van harte onder
werpen aan. Uit al die voorbeelden werd overduidelijk
dat Apeldoorn zich een grote inzet getroost om de
stad wat bomen betreft toekomst bestendig te maken.
 
Twee wandelingen
In aansluiting op de beide lezingen heeft Anton Dek
ker, lid van het team van de bomencursus en voorma
lig bomenbeheerder van de gemeente een bomenrou
te opgesteld waarbij het verhaal van de lezingen zicht-

© Ton van Lambalgen

baar kon worden. Je kon met eigen ogen zien welke in
vesteringen er gedaan zijn om stedelijk groen zo duur
zaam mogelijk aan te planten en te beheren. Een
boom kan niet zo maar in het stedelijk gebied groeien. 
Op 12 april tekenden 23 IVN leden en vrienden in en
op 10 mei kreeg het Apeldoornse publiek een kans. In
middels zijn 380 bomen voorzien van een boombun
ker, een groeiplaatsconstructie die de boom een
goede toekomst geeft. Twee grove dennen op het Sta
tionsplein moesten echter voortijdig vervangen wor
den. De een door een bijtende hond die de hele stam
vernield had en een door het afbreken van de kroon
ten gevolge van het gewicht van sneeuw. Het bleek
een heel gedoe om de boom uit de bunker te verwijde
ren. Pionieren betekent ontwikkelen met vallen op
staan.
 
Drie keer teksten
Als aftrap voor dit project beschreef Annemiek van
Loon al in het voorjaarsnummer van Groenvoer waar
Apeldoorn de prijs Bomenstad van Europa aan te dan
ken heeft. Dit was tevens de opwarmer voor beide
zeer goed bezochte lezingen. Lezingen en wandelingen
zijn niet blijvend vandaar het plan voor een beschre
ven route. Apeldoorn heeft zo langzamerhand een
rijke variatie aan routes en ommetjes die iedereen gra
tis kan downloaden. Voor deze beschreven wandeling
bleek het voor de hand liggend dat het team van de
bomencursus de route van de beide wandelingen uit
ging werken. Zo’n opdracht vraagt goed kijken en dan
zie je dat er steeds meer groen in de binnenstad komt.
Was de Hoofdstraat vroeger boomloos nu staan er tal
van amberbomen. Bij de Mariakerk troffen we twee
Chinese lindes aan met een markant gewimperd blad,
die nog later bloeien dan de meeste andere lindes en
nog sterker ruiken. Deze route zal naar verwachting
eind van dit jaar gereed zijn. Een bericht daarover
komt in de nieuwsbrief.
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Nieuwsbrief IVN/KNNV
In maart is de IVN/KNNV Nieuws
brief voor het eerst verzonden via
het nieuwe systeem voor ledenad
ministratie en boekhouding. Dat is
naar het zich laat aanzien goed ver
lopen. Deze werkwijze gaat sneller
en scheelt veel tijd. Heb je geen
nieuwsbrief ontvangen? Dan kan
dat komen doordat je mailadres
onbekend of verkeerd in de leden
administratie staat. Geef het juiste
mailadres dan door aan ledenadmi
nistratie@ivn-apeldoorn.nl. Vragen
of bijdragen voor de nieuwsbrief
kun je mailen naar nieuwsbrief@i
vn-apeldoorn.nl

Apeldoornse Slootjesdag 2019
Wat leeft er in de sloot of vijver? Je
komt het te weten tijdens de Sloot
jesdagen van IVN Apeldoorn. Kinde
ren tussen de 4 en 12 jaar kunnen
op zondag 16 juni 2019 samen met
hun (groot)ouders, vriendjes, vrien
dinnetjes ontdekken hoe bijzonder
het leven is in schijnbaar doodge
woon vijverwater. IVN natuurgidsen
helpen om waterdiertjes te vinden.
De ecologe van Waterschap Vallei
en Veluwe zorgt voor extra deskun
digheid en microscopen om de
vondsten goed te kunnen bekijken.
Wil je meedoen dan ben je op 16
juni tussen 14.00 en 17.00 uur van
harte welkom bij de vijver van Het
Woldhuis, Woldhuis 11, Apeldoorn.
Aanmelden hoeft niet, er is een
open inloop. IVN zorgt voor materi
alen. Informatie: scharrelkids@ivn-
apeldoorn.nl

© Corry van Eijken

IVN op de pinksterbeurs
Op 9 en 10 juni staat IVN Apeldoorn
op de Pure Pinksterfair. De Pure
Pinksterfair is een jaarlijks evene
ment met duizenden bezoekers en
vindt plaats in de tuinen van kas
teel de Cannenburgh in Vaassen.
Het thema van 2019 is Stoer buiten
leven.
Na de succesvolle deelname in
2018 is IVN Apeldoorn uitgenodigd
een eigen stand te verzorgen. Met
deze activiteiten willen we ons als
IVN Apeldoorn presenteren en
mensen betrekken bij de natuur.
Heb je zin, kom dan even langs 

© IVN

Hotel in het groen
Komende zomer is het wellicht een
aanrader: de openbare tuin van
Hotel Apeldoorn. Het ligt ingesloten
tussen Groot Schuylenburg en Het
Woudhuis. Het is het enige Van der
Valkhotel met 18 hectare grond die
deels een groene bestemming
krijgt. Tuinvrouw Elsbeth van Dam
heeft veel ervaring met tuininrich
ting en verwezenlijkt goede ideeën.
De vogelwerkgroep van de KNNV
brengt op verzoek de ontwikkeling
van de vogelstand in kaart en kan
met suggesties komen. Per waarne
mingsronde waren 22 vogelsoorten
geen uitzondering. Verschillende
soorten nestkasten zijn aange
bracht, eendenkorven staan in de
waterloopjes, bijenkasten hebben
een speciale plek vlakbij de bloem
rijke weides, een boomgaard en
bij-vriendelijke borders maken on
derdeel uit van deze tuin.
 

© IVN

Groene kalender
 
Juni
1 Wereldmelkdag
5 Wereld Milieudag
8 Wereld Oceanen Dag
8-16 Nationale Tuinweek
12 Buitenspeeldag
14-16 IVN Slootjesdagen
15-16 Open Tuinenweekend
17 Internationale dag tegen ver
woestijning & droogte
21 Midzomerfeest
28 ModderDag
29 Nationale Picknickdag
 
Juli
6,7,26,27 Tuinvlindertelling
 
Augustus
24-25 Nacht van de vleermuis
31 Nationale Nachtvlindernacht

Landschapsbiografie Veluwe
De Veluwe is één van de vier Natio
nale Parken waarvoor de Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed
en Staatsbosbeheer een beknopte
landschapsbiografie hebben opge
steld. Een landschapsbiografie ver
telt de geschiedenis van een gebied
en wat daarvan tegenwoordig nog
in het landschap is terug te zien. In
deze mooi vormgegeven publicatie
komen in foto’s, illustraties, kaarten
en tekst de meest in het oog sprin
gende kenmerken van de Veluwe
aan de orde, die van nu en door de
eeuwen heen. Achtereenvolgens
komen aan bod: de stokoude Velu
we, de lege Veluwe, de industriële
Veluwe, de exotische Veluwe en de
jonge Veluwe. De informatie is niet
volledig nieuw, maar voor degenen
die op de Veluwe wandelen of gid
sen een goede aanvulling.
Gratis te downloaden:
www.publicaties.cultureelerfgoed.
nl

Open Tuinen Weekend
Groei en Bloei afdeling Apeldoorn
organiseert weer het Open Tuinen
weekend op zaterdag 15 en zondag
16 juni 2019. Meer informatie:
https://apeldoorn.groei.nl
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ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

      Op pad met IVN Apeldoorn

     maandag   10 juni Excursie Water de berg op    aanvang 14 uur  
     zondag  16 juni Slootjesdag IVN Het Woldhuis    van 14 - 17 uur  
     woensdag 19 juni Fietstocht Woekerende nieuwkomers    aanvang 19 uur  
     zondag  23 juni Excursie Vaassen    aanvang 14 uur  
     zaterdag 29 juni Excursie Empese en Tondense heide    aanvang 10 uur  
     zondag 30 juni Excursie Wisselse veen en Tongerense heide    aanvang 14 uur  
     woensdag 3 juli Fietsexcursie Rondje Klarenbeek    aanvang 19 uur  
     dinsdag  9 juli Zomeravondwandeling Coldenhove    aanvang 19 uur  
     woensdag 10 juli Zomeravondwandeling Empense en Tonden

se heide
   aanvang 19 uur  

     dinsdag  23 juli Zomeravondwandeling Coldenhove    aanvang 19 uur  
     woensdag  24 juli Zomeravondwandeling Empese en Tonden

se heide
   aanvang 19 uur  

 

      Natuurcursussen

      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.
     
      Groencursus najaar     
      Cursusavonden: woensdag 4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober
      Excursies:zaterdag 7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 9 november 
     
      Paddenstoelencursus     
      Cursusavonden donderdag 12 en 26 september, 10 oktober
      Excursies: zaterdag 14 september (Woudhuis), 28 september (Hoog Buurlo),
      12 oktober (Leemputten, Staverden)
 
 


