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Colofon

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-A
peldoorn 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 winternummer
2019 is 18 oktober 2019: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
 
Medewerkers aan dit nummer: 
Janneke Niessen, Harold Gerritsen, Ria Brouwers,
Margot Klein, Ruud Knol
 
 

Inhoud

Natuurmoment

© Janneke Niessen

In mijn grasveld
Ineens staat ze er. Als een ballerina op een rank been.
Haar witte tutu staat haar goed. Als het geregend heeft
kan ze zomaar opduiken en is dan een dag op haar
mooist. Ze is klein van stuk en volgens de boeken is ze
maar heel gewoon, maar voor mij is het iedere keer
weer een cadeautje als ze staat te schitteren in het
gras. Daarnaast doet ze ook nog nuttig werk: ze ruimt
dode grasresten op.
Net zo snel als ze kwam, is ze ook weer verdwenen. Ze
wordt plooirokje genoemd. Misschien is een het een
beetje truttige naam. Maar de plooirokjes zijn al weer
een poosje in de mode en zo past ze helemaal in de
trend van deze tijd. 

De vos
In de jaren vijftig kwam de vos alleen voor in het zui
den en oosten van het land. Nu leven vossen overal
waar voldoende dekking is, van polders, duinen en
bossen tot aan de randen van dorpen en steden. 
© Voorpagina: Yvonne Verhoef
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Thema

 Harold GerritsenHerfst: een nieuw begin
Sommigen hebben na een voorjaar van groei en bloei en een zomer vol groen, geuren en kleuren het gevoel dat
het daarna voor dit jaar wel klaar is. Anderen zien dit juist als een nieuw begin. Er gebeurt zoveel in de herfst.
Een impressie

Omstandigheden veranderen
Wist je dat de herfst niet altijd op 21 september be
gint? Dit jaar begint op de herfst op 23 september om
09.50 uur. Volgend jaar op 22 september om 15.30 uur
en in 2011 op 22 september om 21.21 uur. Dat is het
moment waarop de zon precies boven de evenaar
staat. Dag en nacht duren dan even lang. Op het zui
delijk halfrond begint op dat tijdstip de lente, bij ons
de herfst. De meteorologische herfst begint altijd eer
der. Die start op het noordelijk halfrond altijd op 1
september. Meteorologen houden van strakke sche
ma’s en werken wereldwijd daarom met hele maan
den.
Vanaf het begin van de herfst veranderen de omstan
digheden. De zon heeft zijn hoogste stand aan de hori
zon bereikt en gaat zakken. Het daglicht is korter, de
zon minder sterk, meer wind, grotere vochtigheid, la
gere temperaturen. En de natuur past zich daarop
aan.
 
Paddenstoelen laten zich zien
Paddenstoelen zijn er het hele jaar door. Dat veel pad
denstoelen in de herfst groeien heeft alles te maken
met de omstandigheden waaronder schimmels het
best groeien. Zoals bekend zijn paddenstoelen de
vruchtlichamen van schimmels. In de herfst is de
grond vaak nog enigszins warm en is er vaak nog een
relatief hoge temperatuur, hét optimale klimaat voor
de ontwikkeling van een paddenstoel. Regen zorgt
voor een regelmatige bevochtiging van de ondergrond.
Alles bij elkaar zorgt dit voor een ideale situatie voor
paddenstoelen die zich dan vaker dan in de rest van
het jaar laten zien.

Witte kluifzwam                                 © Ruurd Jonge Poerink

Klimop gaat bloeien
Vruchten en zaden aan planten en bomen verschijnen.
Oogsttijd. Nieuwe knoppen worden nu gevormd die na
de winter weer nieuwe groei mogelijk maken. 

Er bloeien niet meer zoveel planten, maar de vlinders
die nu nog actief zijn hebben wel voedsel nodig. Klim
op is zo’n mooie dwarsligger; hij bloeit in de herfst en
draagt bessen in de winter en het voorjaar.
Klimop is een belangrijke drachtplant voor vele insec
ten en tot laat in de herfst een rijke bron van nectar en
stuifmeel omdat er dan weinig andere planten bloeien.
Kijk op een wat warmer, zonniger moment eens rustig
wat er zoal komt aanvliegen of lopen. Zoals winter
overlevende vlinders als de dagpauwoog, kevers, di
verse soorten vliesvleugeligen als mieren, zweefvlie
gen, late hommels en honingbijen.

Hommel op klimop                                                        © IVN

Insect op klimop                                                            © IVN

Bladeren vallen
Bomen zuigen water op via hun wortels. Dit water ver
dampt via de bladeren. In de winter als de tempera
tuur lager is, kunnen boomwortels minder goed water
opnemen. Door het blad geleidelijk af te laten vallen in
de herfst verdampt de boom minder water en ver
droogt hij in de winter niet. Minder zonlicht en  
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steeds lagere temperaturen verminderen de productie
van chlorofyl in de bladeren. De bladdrager zal in deze
situatie kostbare stoffen uit de nog groene bladeren
trekken om deze voor het volgende voorjaar op te
slaan en de bladeren na het ontstaan van vaak prachti
ge herfstkleuren uiteindelijk afstoten.

Insecten zoeken een plekje in en om je huis
Wanneer de dagen korter zijn en de lucht afkoelt is het
voor veel insecten tijd om ergens onderdak te zoeken.
Insecten die op of in de bodem leven zoals vele soor
ten kevers graven zich dieper de grond in. Andere zoe
ken elders beschutting en dat zal regelmatig een
schuurtje of een huis zijn, wellicht ook het jouwe.
De meeste insecten verzamelen zich liefst aan de zuid
zijde van een huis. Die muren houden de warmte van
de zon het langst vast en met redelijker temperaturen
is het dan eenvoudiger om te overleven. Ook bepaalde
kleuren van een huis, van raamkozijnen of ander verf
werk, kunnen bepaalde insecten aantrekken. Insecten
zien kleur in een andere spectrum, denk aan de aan
trekkingskracht en kleurvlekjes en -lijntjes of puntjes
op een bloem. Zo hebben vliegen bijvoorbeeld de nei
ging om zich op licht gekleurde oppervlakten te verza
melen. Duizend- en miljoenpoten, en ook pissebedden
kruipen graag tussen organisch ‘afval’ op bijvoorbeeld
de bloembedden. Ook zitten ze vaak in vochtige kel
ders.

Vleermuizen eten zich wintervast
Vleermuizen maken zich op voor de winterperiode. De
paartijd is van augustus tot november. De vrouwtjes
gaan dan - en dat is bijzonder - op zoek naar een man
netje terwijl bij veel dieren juist het mannetje op zoek
gaat naar een vrouwtje. Na het paren worden de
vrouwtjes niet direct zwanger maar ze bewaren het
zaad van het mannetje in een speciale klier tot het vol
gend voorjaar. In het najaar vliegen er minder insecten
rond als prooidier en moeder en jong zouden dan te
weinig eten krijgen. Bovendien kost een zwangerschap
in winterslaap erg veel energie omdat het diertje warm
moet blijven in een koudere periode. Vleermuizen pro
beren zoveel mogelijk te eten om lekker rond en vet te
worden en daarna hun winterplaats op te zoeken.

Egels worden meer zichtbaar
Egels komen veel voor in Nederland, maar vooral in de
herfst worden ze gezien. Dan moeten ze langer en
vaker op zoek om nog wat te eten te vinden en een
plek om te overwinteren. Ook de egel houdt een win
terslaap en geen winterrust waarbij in de winterperio
de de nestplaats wordt verlaten om iets te eten of zich
te ontlasten. Egels kunnen erg slecht tegen kou omdat
de stekels niet isoleren. Een temperatuur beneden 12º
Celsius kan al levensgevaarlijk zijn. De winterslaap
duurt van oktober tot en met april.
Als een egel in de zomerperiode niet voldoende vetre
serve heeft opgebouwd zal hij sterven nog voordat hij
zal ontwaken uit de winterslaap. De normale lichaams
temperatuur van een egel is 36º. In de winterslaap
daalt de temperatuur tot 4º. De hartslag daalt van 190
naar 20 slagen per minuut en de ademhaling zal nog
maar eens in de drie minuten zijn. Verstoring in de
winterslaap is vaak fataal dus moet worden voorko
men door mogelijke rustplaatsen al vroeg in de herfst
niet meer te verstoren.

Egel in gras                                                © Harold Gerritsen

Berijpte vleermuizen                                                      © IVN

Gehakkelde aurelia                                    © Willem Kuijpers

Dit speelt zich allemaal af in de herfst. En dan hebben
we het nog niet eens over burlende herten of trekken
de vogels.
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Kind en natuur

Ten Gevers en Yvonne ZeegersNatuurmenu Epe
Het is een geweldig gezicht als je 62 schoolkinderen op een ochtend bezig ziet in de natuur: op ontdekkingstocht
in het water. In het afgelopen jaar is het Natuurmenu Epe ontwikkeld en bij de scholen gepresenteerd. Deze uit
voering was het eind van een lange weg. Niet alles ging op rolletjes, een beleving was het wel. Wat is het Natuur
menu? Hoe is het tot stand gekomen en hoe staat het ermee?

Wie wil wat
Het begon eigenlijk al in 2016. De vraag van de ge
meente Epe aan IVN Apeldoorn om activiteiten op het
gebied van natuurbeleving en -educatie te organiseren
voor schoolkinderen. In beperkte mate kon de werk
groep Scharrelkids hieraan voldoen. In de gemeente
Apeldoorn zelf was al zoveel te doen. In 2017 werd de
roep sterker. Op verzoek werd een inventarisatie ge
houden om te kijken hoe concreet de behoefte van de
scholen in de verschillende kernen van de gemeente
nu echt was. Dat was hij. Op basis daarvan zijn we aan
de slag gegaan en is het Natuurmenu Epe ontwikkeld.
 
Maak kiezen makkelijk
Het Natuurmenu Epe is een boekje met programma’s
voor natuureducatie voor leerlingen van de basisscho
len. Het is als het ware het keuzemenu van natuuracti
viteiten waar scholen uit kunnen kiezen. Het is afgeleid
van een eerder initiatief in de gemeente Brummen. Er
staan programma’s in gericht op verschillende jaarge
tijden en van verschillende organisaties, zoals de im
kervereniging, KNNV en IVN. De programma’s zijn lo
kaal ontwikkeld en mede geïnspireerd op het pro
gramma van de schoolgidsen. Het proces van de tot
standkoming werd gefaciliteerd door IVN Gelderland.
In januari is het feestelijk ten doop gehouden door de
verantwoordelijke wethouder en aangeboden aan de
scholen. Met een natuurmarkt waar scholen en ouders
konden proeven aan de inhoud

© Ten Gevers

Organiseer het lokaal
De ontwikkeling van het Natuurmenu werd gedragen
door een nieuwe werkgroep. IVN Apeldoorn heeft een
groot, uitgestrekt werkgebied. We zijn een bruisende
vereniging, met wel een accent op Apeldoorn. In de
regio wil men ook directe contacten en aanspreekpun
ten. De regiogroep Epe-Vaassen verzorgt deze contac
ten en de lokale verankering van IVN-activiteiten. 

Zo’n type werkgroep bestond al bij verschillende IVN-
afdelingen met een groot werkgebied. Doel is activitei
ten van IVN in de specifieke regio te initiëren, te stimu
leren en uit te breiden. In de gemeente Epe werken
IVN en KNNV daarbij regelmatig samen: in een kleinere
gemeente is samenwerken als natuurorganisaties voor
de hand liggend.

© Ten Gevers

Doe het met een nieuw team
De eerste stap van de regiogroep was het werven van
schoolgidsen voor de scholen in Epe. Een publiciteits
campagne en een informatieavond in het voorjaar le
verden verschillende kandidaten op. De werkgroep
Scharrelkids was de steun en toeverlaat en het grote
voorbeeld. Marieke Spreij gaf voorlichting over wat
een schoolgids doet. Margot Klein gaf een oefenles
hoe de natuur te beleven. Aanstaande schoolgidsen
liepen mee in Apeldoorn met de slootjesdagen en de
inspirerende workshop van Ton Lommers. En natuur
lijk vallen er mensen af en komen er mensen bij. Begin
juli was de première. In samenwerking met het cul
tuurhistorisch museum Oene werd een programma
uitgevoerd gebaseerd op water.
En daar sta je dan met 5 nieuwe gidsen en doe je je
best om de kinderen van de basisscholen in Oene de
natuur te laten beleven. Een geweldige uitvoering met
nieuwe lokale schoolgidsen die smaakt naar meer. En
nu op naar de herfstactiviteiten.

De atalanta is de meest getelde vlinder.
In juli is voor de 11e keer de tuinvlindertelling ge
houden. Met zo’n 10.000 tellingen.
2019 blijkt helaas een zeer slecht vlinderjaar, door
het droge weer vorige zomer. Dat merk je nu pas.
En met nog een droge zomer daarop hakt het er
flink in.
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Reportage

 Corine SchimmelDe kracht van verhalen
Er was eens…
Een beginstrofe die een magische uitwerking op ons heeft. Als deze woorden worden uitgesproken zijn we direct
vol aandacht voor het verhaal dat komen gaat. Je hebt het vast zelf ook wel eens ervaren. Verhalen hebben bij
zondere krachten. Vertellers zien hoe de luisteraars aan hun lippen hangen. Een van de geheime krachten om
het publiek te raken is het gebruik van verhalen. Als kind was ik gefascineerd door de De avonturen van Pinoc
cio. De houten pop, gemaakt door zijn pleegvader Geppetto, kwam tot leven en haalde allerlei streken uit. Als hij
stond te liegen dan begon zijn neus te groeien. Dat kon je bij wijze van spreken zien gebeuren. Pinoccio was
goedgelovig en kon geen enkele verleiding weerstaan, waardoor hij nogal eens in moeilijkheden kwam. Er was
echter altijd iemand, die hem te hulp schoot en ook zijn pleegvader Geppetto had eindeloos veel geduld met
hem. Dit prachtige verhaal werd voor het eerst gepubliceerd in 1881.

Waarom Storytelling
We leven in een tijd waarin mensen, organisaties en
landschappen op grote schaal bezig zijn met een inter
ne en externe herwaardering en daarom op zoek zijn
naar betekenis. Waarden en betekenisgeving zijn di
rect gekoppeld. Vandaar de roep om Storytelling. Ver
halen maken op een magische wijze verbinding; ver
binding met jezelf, met de ander en met het omringen
de landschap.
 
Wat geeft Storytelling een meerwaarde
Al sinds de oertijd wordt kennis overgedragen via ver
halen. Verhalen roepen emoties op, ze komen in het
hoofd tot leven, waardoor je de informatie beter kunt
verwerken. Een goed en persoonlijk verhaal maakt jou
als verteller authentiek en geloofwaardig.
 
IVN en Storytelling
Als IVN’er heb je waarschijnlijk een inspirerende na
tuurlijke omgeving. Zoek de verhalen van het gebied,
van de mensen die er wonen of werkten, de legendes,
de volksverhalen en de bijzondere plaatsnamen. Een
goed verhaal, op het juiste moment verteld, kan een
wereld van verschil maken.
 

Hoe bouw je een verhaal op
Er zijn verschillende manieren om je verhaal aan op te
hangen. In de voor ons bekendste verhaallijn maak je
kennis met een held. Dit is doorgaans de hoofdper
soon van het verhaal. De held heeft een verlangen. Bij
voorbeeld Pinoccio die er naar verlangt om een echte
jongen te zijn. Er is altijd een uitdaging. Pinoccio kan
een echte jongen worden als hij zich goed gedraagt.

En tot slot zijn er conflicten en worstelingen. Dat zijn
de verleidingen waaraan hij wordt blootgesteld.
 
Beeld Effect en Betekenis (BEB)
Een handige verhaallijn voor IVN’ers is het BEB’je. Dat
start met de beschrijving van een beeld. Je geeft een
omschrijving van de plaats, de tijd, de geuren, de per
sonen en opvallende kenmerken. Dit beeld geeft de
luisteraar een ervaring. Vertel of beschrijf wat de effec
ten zijn. Wat gebeurt er en wat deed het met je. Neem
de luisteraar mee in een emotie, een gevoel of een in
zicht. Geef betekenis aan een verhaal door uit te leg
gen waarom je het nu vertelt en wat de betekenis van
het verhaal is. Je zult zien dat de luisteraar aan je lip
pen gekluisterd is.

© Yvonne Zwikker

Verder lezen en kijken
Mieke Bouma: Storytelling in 12 stappen
Carmina Gallo: De kracht van storytelling
Shel Silverstein: De gulle boom (vertaling Arthur
Japin)
www.natuurverhalen.nl

Het verschil zit aan de onderkant
Braamstruiken en frambozen, ze groeien overal. Het
verschil ertussen is niet altijd goed zichtbaar. Zeker
als ze geen vruchten dragen. Om ze uit elkaar te
houden kijk je naar de onderkant van het blad: bij
de framboos is deze wit/zilverachtig, bij de braam
gewoon groen.
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Natuur en duurzaamheid

Ria BrouwersN: Van tovermiddel tot kwelgeest
Prachtig, vind ik ze, de hoge maisvelden aan het einde van de zomer die het vlakke land zoveel profiel geven.
Wat een rijke aanblik. Niet iedereen is het daarmee eens: “Weg uitzicht”. Bij IVN leerde ik nog iets om niet van
maisvelden te houden: ze zijn een ware mesthoop. Handig voor het mestoverschot, problematisch voor de
bodem. Zo komen we bij stikstof, kortweg N. De Veluwe heeft er heel wat mee te stellen. Eerst was er te weinig,
toen teveel, nu veel te veel.

Mais                                                              © Ria Brouwers

Dode eiken, Noord Ginkel Ede                     © Ria Brouwers

Eikenbast                                                      © Ria Brouwers

Het verhaal N
Lange tijd bestond er een nogal plastische voorstelling
van de manier waarop planten zich voeden. Aristote
les’ idee dat humus door de wortels de plant ingaat
bleef gangbaar totdat onderzoekers in de 19e eeuw
constateerden dat planten niet de grond als geheel op
nemen, maar de chemische bestanddelen. Mineralen
en zouten zetten aan tot de groei van planten. Hun
groeisnelheid echter wordt bepaald door de minst be
schikbare daarvan, meestal was dat stikstof.
Gek eigenlijk, want er is op aarde meer stikstof dan
zuurstof, koolstof, fosfor en zwavel bij elkaar. Echter,
99% ervan is stikstofgas - N2, twee atomen zo sterk
met elkaar verbonden dat planten ze niet zomaar kun
nen gebruiken. De kunst was om die twee te splitsen.
Na veel experimenteren lukt dat in 1913 bij het groot
ste chemiebedrijf ter wereld BASF: kunstmest op basis
van ammoniak. Met mest uit de fabriek begint een
nieuw tijdperk voor boeren: landbouw als tak van che
mie en fysica. Het betekent eten voor miljarden men
sen.
Ook voor de Veluwe, waar vanaf 1400 een landbouw
systeem van heideplaggen met schapenmest vol stik
stof zorgde voor vruchtbare akkers. Dat raakt in de
19e eeuw overbelast door afplaggen en overbewei
ding. Kunstmest biedt uitkomst en de voedselproduc
tie wordt industrieel met intensieve landbouw en vee
teelt. Het duurt heel wat minder dan vier eeuwen
voordat dit systeem spaak loopt.
 
Hoezo?
Veertig procent van alle kunstmest wordt niet door
planten opgenomen maar spoelt weg naar rivieren of
gaat de lucht in als stikstofoxide. Daarbovenop komt
de ammoniak. Niet uit de fabriek, maar als afbraakpro
duct van de eiwitconsumptie door alle koeien, kippen
en varkens. Samen veroorzaken kunstmest en dierlij
ke mest een verzuring van de bodem, die ook de om
liggende natuurgebieden aantast. Planten die goed 

gedijen op stikstofrijke gronden krijgen de overhand:
pijpenstrootje en bochtige smele. Waar vroeger bos
anemonen bloeiden, staan nu bramen en brandnetels.
Tijdens een IVN-excursie op de hoge zandgronden bij
Noord Ginkel zagen we wat stikstofdepositie aanricht:
verzuring van de bodem die leidt tot gebrek aan kalk
rijk voedsel voor jonge koolmezen, vergraste heide en
dode eiken.

Geen PAS
In 2015 lanceerde de overheid het PAS, Programma
Aanpak Stikstof om de natuur te beschermen tegen te
veel stikstof. Het verplicht ieder die in de buurt van na
tuurgebieden iets wil ondernemen waarbij stikstof vrij
komt, tot voorzorgsmaatregelen. Luchtwassers op stal
len bijvoorbeeld. Onze gids in Noord Ginkel was kri
tisch over het PAS, hij zag geen enkel effect van de
maatregelen. Dat is onlangs bevestigd door de Raad
van State die de Nederlandse stikstofaanpak ongeldig
verklaarde en een strenger stikstofbeleid eist om de
natuur beter te beschermen. Dat kan nogal wat conse
quenties hebben: voor de aanleg van nieuwe wegen
en bedrijfsterreinen, voor de veestapel en, last but not
least, voor luchthaven Lelystad.
Zou dan N ons uiteindelijk behoeden voor meer vlieg
tuigen boven ons hoofd? Anders dan maisvelden vind
ik die echt maar niks!
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IVN in beeld

© Corry van Eijken

© Janneke Niessen

© Ten Gevers

Fair kasteel Cannenburch 9 juni 2019

Basisschool De Rank met bewoners
Casa Bonita 9 mei 2019

Excursie Grasduinen 25 mei 2019

Fietstocht Radio Kootwijk 22 mei 2019

© Erika de Bruin

In de voetsporen van mijn voorvaderen 12 mei 2019

© Corine Schimmel

Bomenexcursie 10 mei 2019
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© Ten Gevers

© Henk van den Ende

Matenpark slootjesdag 12 juni 2019

© Ten Gevers

Roofvogelcursus Vreugderijkerwaard 
en Ketelmeer 15 juni 2019

© Ten Gevers

Excursie Wisselse Veen 30 juni 2019

Zomeravondexcursie Park Zuidbroek 17 juli 2019
Excursie Zomaar grasduinen
Park Zuidbroek 18 juli 2019

© Yvonne Zwikker
© Wout Zwikker
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Natuur en rereatie

Margot KleinBodem- en kriebeldiertjes

© Margot Klein

Waar blijven toch al die blaadjes die de bomen in
herfst laten vallen? Die worden allemaal weer opge
ruimd door diertjes die in de bodem leven. Dat doen
ze samen met allerlei schimmels en bacteriën. Met el
kaar zorgen zij ervoor dat al het natuurlijke afval, zoals
blaadjes, hout, maar ook dode dieren weer verteren.
Ze maken er humus van en geven het zo weer terug
aan de natuur. Dat is belangrijk voor de bomen en de
planten om te kunnen groeien.
Die bodem- en kriebeldiertjes kunnen erg van elkaar
verschillen. Sommige beestjes kruipen, andere graven,
er zijn er die vliegen of glijden. De één heeft geen
poten, de ander een heleboel. Maar waar zitten ze
dan? Op vochtige donkere plekken, onder hout of ste
nen. Ga maar eens op zoek!

kom, maar met name in huis, of in onverwachte situa
ties. Het gaat om zo’n grote zwarte snelle loopspin,
zo’n WOLFSPIN… brrr… die bedoel ik…!
Maar goed, na verloop van tijd roepen we de kinderen
weer bij elkaar. “Nou, laat zien…! Wat hebben jullie ge
vangen…?” Trots tonen ze de inhoud van hun bakjes.
Wormen, pissebedden, slakken, duizendpoten… er kri
oelt van alles. Iemand legt een worm op z’n hand. Het
kriebelt een beetje. Even later staat de halve klas met
uitgestrekte hand om hem heen. “Mag ik ‘m ook
even…?”
Dan loopt Esther, mijn buurmeisje die ook in die groep
zit, met een grote glimlach naar me toe. “En, wat heb jij
allemaal gevangen?”, vraag ik. Ze reikt me haar witte
bakje aan, mét de deksel erop. “Kijk zelf maar…” Niets
vermoedend doe ik de deksel eraf, zie alleen wat dorre
blaadjes, dus schud voorzichtig wat met het bakje… en
wat komt er onder de blaadjes vandaan…? Een SPIN,
zo’n grote zwarte snelle... en wat doe ik… natuurmens
in hart en nieren... ik geef een enorme GIL…! Esther
komt niet meer bij van het lachen en ook de rest van
de groep is natuurlijk gelijk op de hoogte. Het is hila
risch, want het blijkt een plastic spin te zijn. We krijgen
er met z’n allen de slappe lach van. Een mooie ontla
ding na een intensieve les. En mijn reputatie...? Ach, ik
ben ook maar een mens.
Maar ik houd de mensen van de IVN-webwinkel ver
antwoordelijk, want daar komt dat loeppotje vandaan,
mét spin!
Hoe dan ook, kinderen vinden het altijd weer fantas
tisch om op zoek te gaan naar het onbekende. Of het
nou waterdiertjes zijn, of bodemdiertjes, of andere ge
heimen uit de natuur, het is één grote spannende ont
dekkingstocht voor ze.

De pissebed is een kreeft(achtige)
In de herfst is het vochtig. In de bladeren op de
grond verstoppen zich de bodemdieren. Van 25 sep
tember tot en met 6 oktober zijn de bodemdieren
dagen. Pissebedden zijn makkelijk te vinden, onder
stoeptegels of boomstronken. Kijk goed, want met
zijn 14 poten kan hij snel wegschieten.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij ziet je niet, want hij kan alleen licht en donker
onderscheiden. Ze eten plantenresten en rottend
hout, aangevuld met lekkere schimmels. Een echte
opruimer. Er zijn in Nederland 87 soorten, waarvan
39 soorten landpissebedden. De rest leeft in het
water. Pissebedden komen oorspronkelijk uit de zee
en hebben nog altijd kieuwen. Daarom leven ze al
tijd op vochtige plekken.

Als schoolgids vertellen we de kinderen hier graag
over. Zo hebben we een keer een activiteit over vogels.
We luisteren met elkaar naar vogelgeluiden en vertel
len over hun eigenschappen en gedrag. Ze speuren
met verrekijkers de bomen af en maken daarna van
een pluk hooi een vogelnestje, waar ze vervolgens een
veilige plek voor mogen zoeken. Als laatste gaan ze op
zoek naar dat wat sommige vogels heel graag lusten,
namelijk bodemdiertjes…! Dus gewapend met een
schepje, een bakje van de Chinees en een loeppotje
gaan ze op pad.
Nou moet ik eerlijkheidshalve eerst even een bekente
nis doen. Het kost me enige moeite om toe te geven,
maar ik krijg de kriebels van een bepaald soort spin…
brrr  Eigenlijk niet eens als ik ‘m gewoon buiten tegen-

© Joop Bothe
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Voer voor gidsen

Margot Klein

© Margot Klein

Wat de Oude Den me liet zien…

De storm heeft hem omver geblazen. Hij ligt daar als
een gevelde reus tegen de grond en het lijkt wel of hij
me roept… De helft van zijn wortels is losgerukt en
reikt loodrecht omhoog. Daartussen houdt hij nog de
grond vast die hem al die jaren heeft gevoed.
Ik sta bij de rand van het ontstane gat, kijk naar de ver
schillende lagen en kleuren en realiseer me ineens dat
deze Oude Den me in zijn laatste fase iets laat zien
over een proces van duizenden jaren. In een opwelling
leg ik alle kleuren zand op m’n hand.

© Margot Klein

Onder het groene mos ligt een droge strooisel-laag
van organisch materiaal. Hierin vindt het verterings
proces plaats wat uiteindelijk de humus vormt. Daar
onder liggen in grillige lagen verschillende kleuren
zand.
De eerste laag onder de strooisel/humuslaag bestaat
uit grijs zand. Deze laag wordt de uitspoelingslaag ge
noemd. Al duizenden jaren sijpelt hier het regenwater
doorheen. Het water neemt de humus, waar ook
zuren in zitten, mee naar beneden. Deze zuren lossen
het dunne ijzerlaagje op dat om de zandkorrels heen
zit. Het zand, dat door dit ijzerlaagje ooit gelig gekleurd
was, wordt vaalgrijs.

Het verteerde organische materiaal uit de strooisel-
laag wordt met het regenwater door de grijze uitspoe
lingslaag heen gespoeld naar een diepere laag. Daar
vermengt het zich met zand in een zwarte inspoelings-
laag. Het ziet er voedingsrijk uit, die zwarte laag, maar
vaak is het maar zo’n 8% organisch materiaal. Als je
het in je hand zou uitwrijven, blijft er behalve een
zwarte veeg op je hand, weer gewoon zand over.
De ijzer-mineralen spoelen nog iets dieper de bodem
in, zetten zich daar weer af op zandkorrels en vormen
zo een roestbruine laag. Deze laag, de oerbank, kan
soms zo compact en hard worden, dat het zelfs geen
water doorlaat en er bijvoorbeeld een ven kan ont
staan.
Onder deze oerbank bevindt zich geel zand, het moe
dermateriaal. Hiermee is duizenden jaren geleden het
hele proces begonnen. In de laatste ijstijd, het Weich
selien (zo’n 20.000 jaar geleden), is dit zand door harde
stormen uit de toen droog liggende Noordzeebodem
en droge rivierbeddingen over ons land geblazen en 
heeft zich als een dikke deken over grote gebieden af
gezet.
En die steentjes? Misschien zijn ze ooit, in de tijd dat
Nederland nog een groot deltagebied was, uit het zui
den of het oosten met de rivieren hierheen gekomen.
Of zouden in de voorlaatste ijstijd, het Salien, de glet
sjers uit het noorden ze hier hebben gebracht? Wie zal
het zeggen... Maar samen vormen deze lagen de pod
zolgrond van de Veluwe.
Dank je wel, Oude Den, dat je me riep om dit te laten
zien.

Mooie vergissing
Op een mooie zomerse dag in de herfst kunnen we
ze weer massaal zien zitten op de bomen: het azia
tisch lieveheersbeestje. Met duizenden kruipen ze
bij elkaar. In allerlei kleuren en tekeningen op de rug
van bijna helemaal oranje tot bijna zwart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze zijn herkenbaar aan de M-vormige tekening op
het halsschild. Ooit werden ze ingevoerd als biologi
sche bestrijding van bladluizen in de landbouw.  Ze
voelden zich erg thuis en werden een plaag. Een ver
gissing, maar mooi zijn ze wel.

© Waarnemingen.be
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Natuur in de buurt

Ruud KnolPaddenstoelen: wat een vormen, wat een kleuren!

© Ruud Knol

En zoveel soorten! Als je eenmaal
met paddenstoelen begint, dan
krijg je al gauw te maken met een
rijkdom van zo’n 8000 soorten! Na
veel speurwerk via Google of in de
talrijke boeken kom je soms achter
de naam, soms ook niet… Heb je
eenmaal een naam gevonden dan
wil je meer weten over de leefwijze
van jouw vondst: is het een sapro
fiet (bladverteerder), parasiet (tast
levende of dode organismen aan)
of symbiont (samenlevend met bo
men). En wil je de vondst van een
soort met al dan niet de bekende
steel, knol, ring en vlokkige hoed
nader bekijken, pak dan je loep of
bekijk de onderzijde met een spie
geltje. Dan is te zien of er lamellen
(plaatjes), buisjes of poriën onder
zitten. En dat helpt je verder om
uiteindelijk een etiket aan de waarneming te hangen.
Ongetwijfeld zal je tijdens je wandelingen verbaasd kij
ken naar een of andere amaniet of melkzwam. Of is
het een russula? Nee, ik denk dat het een gordijnzwam
is. Nee, hij heeft de vorm van een koraal! Warempel,
hij heeft buisjes onder aan de hoed, dus is het een bo
leet. Dat soort discussies komt al gauw op gang wan
neer je alleen al op zoek gaat naar een geslacht.
 
Paddenstoelen: je raakt er nooit op uit gekeken, ook
niet met je camera, want al die bijzondere kleuren en
vormen vragen erom om vastgelegd te worden. Wat te
denken van het scharlaken van de rode kelkzwam, het
violet van de violette gordijnzwam, het geel van het
kleverig koraalzwammetje, het blauwgroen van het
blauwgroen trechtertje en het groen van de groene
anijstrechterzwam? Paddenstoelen variëren ook in
grootte: soms klein grut (denk aan een gekarteld leem
kelkje van zo’n 1 centimeter doorsnee) tot die joekels
van reuzenzwammen die een doorsnee van wel 50 cm
halen.

© Ten Gevers

Paddenstoelen kun je in de meest uiteenlopende bio
topen vinden. Wij, inwoners van de rand van de Velu
we, zijn gezegend met zandverstuivingen, heide en
bossen op het schrale Veluwse zand, waar honderden
soorten van profiteren. Beroemd zijn de oude beuken
bossen van het Kroondomein met al dan niet bijzonde
re soorten. Denk hierbij aan de echte tonderzwam en
de gewone oesterzwam, als voornaamste houtafbre
kers. En niet te vergeten de vermiljoenhoutzwam, on
gekend vlammend vermiljoen, steeds algemener wor
dend.
Paddenstoelen associëren we ook met eetbaarheid en
giftigheid. Overbekend zijn cantharel en eekhoorntjes
brood, die soms massaal worden geplukt. Heel verve
lend, die hype die momenteel heerst: paddenstoelen
“oogsten” en vervolgens in allerlei gerechten verwer
ken. IVN-ers genieten meer met de ogen dan met de
mond… Overigens moet je wel een kenner zijn om de
gifitige soorten te onderscheiden, met als berucht
voorbeeld: de dodelijk giftige groene knolamaniet, zus
je/broertje van de vliegenzwam.
 
Paddenstoelen zijn zó populair geworden, dat IVN
Apeldoorn zelfs een cursus organiseert om je wetens
waardigheden te vertellen en meer te laten zien over
die wondere wereld van de paddenstoel. Een cursus
waarin heel wat gezwamd wordt over zwammen. Bij
het verschijnen van deze Groenvoer is de cursus al vol
geboekt, bij voldoende belangstelling gaat de cursus in
2020 op herhaling.

Anti-erosie
Wist je dat bodemschimmels ook een anti-erosie
functie hebben? Hun kleverige draden houden
gronddeeltjes samen. Zo zorgen ze er voor dat bij
heftige regenval, de bodem op zijn plek blijft en niet
zomaar wegspoelt.
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IVN-Nieuws

 Ten GeversNGO 2020 – stand van zaken
Meer dan 50 jaar geleden organiseerde IVN de eerste echte natuurgidsenopleiding. De populariteit ervan was in
sommige jaren groot, soms minder. Nu zien we weer een steeds groeiende interesse. Zowel landelijk als bij onze
afdeling melden zich regelmatig nieuwe kandidaten aan. Hoe staat het met de Natuurgidsenopleiding en de uit
voering bij IVN Apeldoorn?

Dezelfde basis, ruimere toepassing
De brochure uit 1982: ‘De natuurgidsencursus is be
doeld voor diegenen die daadwerkelijk willen bijdra
gen aan de bevordering van natuurwaardering bij het
Nederlandse volk’. Het handboek van nu: ‘Natuurgid
sen helpen de missie van IVN gestalte te geven: het te
rugbrengen van de natuur in de harten van mensen.
Natuurgidsen verbinden mens en natuur door middel
van educatieve natuuractiviteiten in hun eigen omge
ving’.
De basis van de cursus is al die jaren nog steeds het
zelfde. Wat wel geleidelijk veranderde zijn de accenten
in de toepassing. Was de natuurgids vooral iemand die
mensen begeleidde in de natuur, nu is er behoefte in
een veelheid van situaties om mens en natuur te ver
binden. Variërend van het geven van een cursus tot
het aanleggen van beleefpaden. Juist die grote diversi
teit maakt de rol van natuurgids ook in deze tijd erg af
wisselend, leuk en boeiend.
 
De cursus ontwikkelt
Inhoud en opzet van de gidsenopleiding is steeds aan
gepast aan de tijd. Dit gebeurt ook nu best met veel
discussie: wordt het werkveld van een natuurgids niet
zo breed dat het niet meer in een opleiding kan. Moet
je dan niet naar verkorte gidsopleidingen toe die zich
richten op specifieke gebieden of thema’s? Denk aan
een landschapsgidscursus, een gebiedsgidscursus of
een vogelgidscursus. In een bijeenkomst van het IVN
Cursushuis was dat dit voorjaar aan de orde. Fantas
tisch om te zien hoe bevlogen iedereen bezig is met de
gidsopleiding. Om warm van te worden. Tot een ge
meenschappelijke aanpak kwam het (nog) niet echt. En
dat is goed, elke afdeling kan binnen de randvoor
waarden die gesteld worden door het IVN Cursushuis,
veel zelf invullen en zo kan je van elkaar leren.

© Monic Breed

De NGO van IVN Apeldoorn
In 2015 heeft IVN Apeldoorn gekozen voor een modu
laire aanpak van de natuurgidsenopleiding (NGO). Na
2 uitvoeringen met een uitgebreide evaluatie heeft het
bestuur besloten deze aanpak te continueren en ver
der door te ontwikkelen. De NGO opleiding richt zich
op de brede IVN-natuurgids en leidt op tot het lande
lijk erkende IVN-diploma. Deze opleiding zal in 2020
starten, mits voldoende bemanning en deelnemers.
Modules uit deze opleiding zullen gebruikt gaan wor
den in een verkorte gidsenopleiding voor specifieke
groepen. Deze zal in de loop van 2020 concreet wor
den. In de loop van het najaar starten de informatiebij
eenkomsten over de opzet en de uitvoering van NGO
2020.
 
Twee delen, een geheel
Twee gebieden liggen aan de basis van elke natuurgid
senopleiding, in jargon: er zijn 2 leerlijnen. De inhou
delijke natuurkennis en de gidsvaardigheden. In deel 1
van onze gidsenopleiding staat de eerste leerlijn cen
traal. In natuurcursussen kan ieder zijn kennis en lief
de voor de natuur verdiepen. Daarnaast krijg je extra
literatuur, begeleiding en voer je de eerste NGO-op
drachten uit. Het tempo is aan jezelf. Heb je minimaal
de helft van de verplichte onderdelen gedaan van deel
1. dan kun je je inschrijven voor deel 2. Deel 2 omvat
de module gidsvaardigheden en ervaring opdoen in de
praktijk en eindigt met het IVN-diploma.

© Ten Gevers

Tumult in de bomen!
Het is in deze tijd van het jaar stil in het bos. Boom
klevers zijn de luidruchtige uitzondering. Ze lijken
letterlijk aan takken en boomstammen te kleven. Ze
maken zich nu al erg druk over hun territorium en
laten zich veel en vaak horen.
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Op pad met Siebren Cuperus

 Corine Schimmel

Siebren Kuperus, een Fries, ging van jongs af aan met zijn vader mee om kievitseieren te zoeken en vogels te
spotten. Van zijn moeder kreeg hij de liefde voor planten mee, maar dat ontdekte hij pas op latere leeftijd. Een
bevlogen natuurliefhebber, die graag precies wil weten wat voor insect, plantje of diertje het is. Al dertig jaar
woont hij met veel plezier in Apeldoorn.

Op een zonnige vrijdagnamiddag in juli heb ik met
hem afgesproken op de parkeerplaats van de Empese
en Tondense heide. Siebren komt precies op tijd aan
gefietst. We maken een prachtige wandeling in dit rijk
gevarieerde gebied, waar hij een paar keer per jaar
komt en ook gidst. De grote afwisseling in het land
schap, de bomenrijen, het water en de grote kans op
allerlei verschillende soorten dieren en planten maken
het gebied tot een van zijn favoriete plekken.
Zijn liefde voor vogels gaf zijn vader hem met de pap
lepel in. Tijdens zijn jeugd ging hij voor schooltijd de
weilanden in om kievitseieren te zoeken en vogels te
spotten. Vogels zijn nog steeds een grote passie. Zo
kan hij eindeloos genieten van het gedrag van merels
en mussen in zijn tuin. De interactie tussen de vogels
onderling hebben een magische aantrekkingskracht.
Zowel bij de merels als bij de mussen hebben de
vrouwtjes de broek aan. Als de mannetjes met elkaar
staan op te scheppen en er komt een vrouwtje aange
vlogen dan bepaalt zij wat er gebeurt. Tijdens het wan
delen horen en zien we veel vogels waaronder: geel
gors, rietgors, roodborsttapuit, torenvalk en de tjiftjaf.

Siebren besloot in 1997 dat hij genoeg cursussen voor
zijn werk had gevolgd en dat het nu tijd was om zijn
hart te volgen en tekende in voor natuurgidsencursus

Hij wil meer weten dan alleen de naam van het dier, in
sect of plant. Zo vertelt hij dat gagel werd gebruikt
tegen vlooien maar ook bij het bierbrouwen in plaats
van hop. Wolfspoot doet het vooral goed in schoon
water. We passeren kattenstaart, moerasandoorn,
gipskruid, waternavel en vele andere planten. Als kers
op de taart zien we aan het eind van de wandeling
zonnedauw. Een plantje dat hij al vanuit zijn jeugd
kent. We zien veel krekels, sprinkhanen, vlinders, libel
len, kevers, waaronder zandloopkevers. Siebren gaat
zelfs op de knieën voor een foto van parende basterd
zandloopkevers.

Zijn passie voor de natuur gaat zo ver dat hij zou willen
dat iedereen de natuur om zich heen zou kennen en
dat het een wezenlijk onderdeel van de maatschappij
is. Als hij meer vrije tijd zou hebben dan zou hij zich
graag inzetten voor natuurontwikkeling en natuurbe
houd. Verder zou hij graag zien dat de waardevolle ad
viezen over de natuur van de Raad van State ook daad
werkelijk zouden worden opgevolgd.

© Siebren Cuperus

bij IVN Apeldoorn. Zijn liefde voor het gidsen is geble
ven en hij deelt nog graag zijn liefde voor de natuur
met anderen. Bij de vogelcursus is hij ook een van de
gidsen. Als hij met vrienden of collega’s een wandeling
maakt dan staat hij graag stil bij alles wat op zijn pad
komt.

Parende insecten                                     © Siebren Cuperus

Zonnedauw                                             © Siebren Cuperus

©  IVN
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IVN stand op Herfstfair
 ‘Natuurlijk Groen’, dat is het thema
van de heerlijke herfstfair die op 7
en 8 september in Beekbergen
wordt georganiseerd. Op deze
herfstfair zal ook IVN Apeldoorn
weer vertegenwoordigd zijn met de
promotiestand. In onze stand wor
den de verschillende werkgroepen
en vele activiteiten van IVN Apel
doorn gepresenteerd om aandacht
te trekken voor onze doelstelling en
de mogelijkheid daaraan bij te dra
gen. In dit evenement ligt het ac
cent op milieuvriendelijk, ecolo
gisch, fairtrade, biologisch en duur
zaam. Als je er heen gaat, loop ge
rust even langs bij de stand waar
onze collega’s van de partij zijn.

© Ten Gevers

Beleefweekend
Van 28-30 september gaat de eer
ste editie van het Beleefweekend
Epe van start georganiseerd door
IVN Nederland. Deze valt samen
met de het beleefweekend voor
Heerde en Hattem. Het Beleef
weekend betrekt inwoners, recre
anten, bedrijven, scholieren en toe
risten bij de prachtige (natuur)pa
rels van de gemeente. Een week
end vol activiteiten waarbij ieder
een op een actieve manier kennis
maakt met al het moois van Epe en
waarbij de koppeling tussen natuur
en recreatie centraal staat.
Natuurlijk is IVN Apeldoorn hierbij
goed vertegenwoordigd. Voor het
programma zie
www.ivn.nl/beleefweekend-epe

Zes miljoen voor Nationale
parken
Tussen 2020 en 2022 komt zes mil
joen beschikbaar voor de Neder
landse nationale parken. Volgens
minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Carla Schouten is
de natuur de basis van ons be
staan. Mensen genieten van natuur
en worden erdoor geraakt. Maar
natuur is ook kwetsbaar en ver
dient daarom onze aandacht en be
scherming. Deze eenmalige subsi
die is bedoeld om de parken te ver
nieuwen, aantrekkelijker te maken
en hun bekendheid te vergroten.
Momenteel zijn er 21 nationale par
ken in Nederland, waaronder de
Hoge Veluwe. Aanvragen om meer
gebieden de status van nationaal
park te geven zijn in voorbereiding.
 

Hoge Veluwe                              © IVN

Groene kalender
September 
3 Duurzame Dinsdag
7 Nationale Grondstoffendag
14-15 Open Monumentendagen
half World Cleanup Day
16 Int.Dag voor behoud Ozonlaag
22 Car Free Day
28 Burendag
28 Europese Dag van de
Paddenstoel
Oktober
eind september - begin november
IVN paddenstoelencampagne
begin oktober Bodemdierdagen
1 Wereld Vegetarisme Dag
4 Dierendag
4 Eet Geen Dierendag
5 Nationale Kringloopdag
12 Thank a Farmer Day
13 Int. Dag Beheersen
Natuurrampen
16 Wereldvoedseldag
26 Nacht van de nacht
31 Dag van de stad
November
1 Wereld Veganisme Dag
2 Natuurwerkdag
29 Niet-Winkeldag

van de gemeente staan borg voor
een grote diversiteit aan en een
goede kwaliteit van wilde streekge
bonden planten in  bermen en vel
den. In de zaadbank op de nieuwe
gemeentewerf aan de Sleutel
bloemstraat hebben zij alle ruimte
en faciliteiten om van 130 verschil
lende planten soorten het zelf ge
oogste zaad te drogen, te zeven en
te bewaren. Dit jaar is de oogst al
weer binnen. Vorig jaar werd onge
veer zestig kilo zaad verzameld.
Ieder jaar is het weer afwachten
hoe de zaden zich ontwikkelen ge
zien de weersomstandigheden. Af
hankelijk van de plek worden
mengsels samen gesteld, waarvan
precies wordt bijgehouden wan
neer het gezaaid en geplukt wordt.
Wijkraden of wijkbeheerders geven
zelf soms voorkeur voor bepaalde
mengsels aan.

Bermen een lust voor het oog
Afgelopen zomer waren de Apel
doornse bermen weer een lust
voor het oog. Vier vakspecialisten

© Yvonne Zwikker

Op 14 en 15 september zijn er weer
de open monumentendagen. Ruim
1 miljoen bezoekers genieten ieder
jaar van ons culturele erfgoed. Gra
tis naar monumenten of monu
mentale gebouwen waar je anders
niet zomaar een kijkje mag nemen.
Het thema van 2019 is ‘Plekken van
plezier’: naar welke monumentale
plekken gingen en gaan mensen
voor hun plezier? Er worden binnen
die monumenten vijf categorieën
onderscheiden: museale kunsten,
podiumkunsten, sport en spel, ho
reca en recreatie. De amusements
waarde van monumenten staat dit
jaar centraal. Op 22 locaties ver
spreid over de stad en diverse dor
pen wordt iets bijzonders geboden
in het kader van het thema.
Informatie over het programma op
www.openmonumentendag.nl
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ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

     Op pad met IVN Apeldoorn

     zaterdag 28 september Herfstwandeling Renderklippen aanvang 14 uur  
     zondag 29 september Berg en Bos: speuren naar herfstvruchten van 11 - 16 uur  
     zaterdag 2 november Natuurwerkdag Berg en Bos aanvang 10 uur  

     Voor natuurgidsen

     dinsdag 8 oktober Opsteker Nijbroek aanvang 19.30 uur    

     Natuurcursussen

     Cursus Samenhang in de natuur
     Cursusavonden: maandag 30 september, 7, 21 en 28 oktober, 4 en 11 november.
     Excursies: zaterdag 2 en 16 november.
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