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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. IVN telt 25.000 leden ver
deeld over 170 afdelingen. IVN Apeldoorn richt zich
daarbij op de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe.
IVN Apeldoorn organiseert activiteiten zoals fietstoch
ten, wandelingen, ommetjes, cursussen, landschaps
onderhoud en activiteiten voor jong en oud.
 
Lid of vriend worden.
Meld je aan via de site van IVN Apeldoorn of door een
mail te sturen naar secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Contributie (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 aan secretaris@ivn-apel
doorn.nl
Wijzigingen in adresgegevens (mailadres) graag mel
den 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 en niet-leden uit te schrijven of te fo
tograferen voor een rubriek in Groenvoer. De redactie
houdt zich het recht voor ingezonden artikelen te redi
geren.
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
(foto- en eindredactie), Corine Schimmel, Yvonne Zwik
ker, Monic Breed (tekstredactie).
Medewerkers aan dit nummer: Margot Klein, Kris van
Opstal, Ria Brouwers, Ronald Duin, John Mulder, Wol
ter Termaat en Dick Veenhuizen.
De uiterste inzenddatum kopij voor het lentenummer
2020 is 20 januari 2020: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl.
 

Inhoud

Een strenge winter betekent een aanslag op de po
pulatie ijsvogels. Gelukkig is dat niet vaak meer. Ook
is de waterkwaliteit in Nederland prima en kunnen
ijsvogels wel drie nesten per jaar grootbrengen.       
De ijsvogel: Foto Willem Meuter 

Natuurmoment

© Gert Reijnen

Ze zijn weer terug! Onze knobbelzwanen. Al jaren
broeden deze sierlijke vogels ergens aan de rand van
de vijver waaraan ik woon. Ze krijgen wel zes jongen.
En die zwemmen dan voor ons huis. Dit jaar waren er
vijf wit en één grijs. Plotseling waren ze weg, net als
het gezin Canadese ganzen vorig jaar. Kennelijk over
geplaatst vanwege ‘overlast’. Ze lopen en zitten soms
op de weg. En die is voor de auto’s. Die kunnen niet
even wachten! Die ganzen zag ik terug bij de kinder
boerderij Laag Buurloo. Onze zwanen heb ik niet meer
gezien, tot nu. Ze hebben nog één jong bij zich. De an
dere jongen hebben ze vast al verjaagd. Weg wezen,
zoek maar een eigen plek. Hier horen pappa en
mamma.                                                           Gert Reijnen
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Thema

Wolter TermaatBoeiend leven onder onze voeten

Engerling                                               © Ulrik van der Laan

Afhankelijkheid van de bodem
En leven zit er in de bodem. Schattingen geven aan dat
ruim 1/5 deel van de in ons land voorkomende dier
soorten in afhankelijkheid van de bodem leven. Som
migen leven in de bodem, zoals mollen en wormen.
Anderen zijn een deel van hun levenscyclus woonach
tig in de bodem. Voorbeelden hiervan zijn larven van
sommige vliegen en kevers. Berucht bij gazonliefheb
bers zijn de larven van meikever en langpootmug, res
pectievelijk de engerling en de emelt. Zij leven jaren
lang onder de grasmat, zich voedend met verse gras
worteltjes, voordat ze het volwassen stadium bereiken
en de bodem verlaten als meikever en langpootmug.
Naast de bodemdieren vormen de bodembacteriën en
de bodemschimmels de hoofdmoot van alle levende
organismen in de bodem.

In de winterperiode vertragen door de kou de levensprocessen waardoor de activiteit van bodemorganismen
ook afneemt. De meeste bodemorganismen zoeken beschutting in en onder de isolerende strooisellaag of krui
pen diep de bodem in en overleven zo. Anderen sterven maar hebben inmiddels voor nageslacht gezorgd. En bij
hogere temperaturen in de winter zijn een aantal bodemorganismen gewoon weer actief. We gaan het bodem
leven eens nader bekijken.

Voedselketens
De bodemorganismen zijn op een of andere manier
met elkaar verbonden. Ze vormen ingewikkelde voed
selketens die samen weer voedselwebben vormen.
Het is namelijk eten en gegeten worden, waarbij orga
nisch afval aan het begin van de voedselketens staat. 

Laat ik je een voorbeeld van een voedselketen be
schrijven. Het begint bij een afgevallen blad. Wormen
trekken dat blad de bodem in waar ze het deels veror
beren. De worm wordt overmeesterd door een dui
zendpoot en opgegeten. De uitwerpselen van de dui
zendpoot zijn voedsel voor een schimmel. De schim
meldraden van deze schimmel worden door een kever
opgepeuzeld. Een zwijn, op zoek naar dierlijke eiwit
ten, wroet de grond om en smikkelt de kever op. De
jager schiet het zwijn en zo komt het afgevallen
blad uiteindelijk als wildpastei terecht in de schappen
van de grootgrutter. Je begrijpt wel dat dat niet de

bedoeling is. Het afgevallen blad hoort via de voedsel
ketens in een kringloop weer beschikbaar te komen
voor planten. Bodemorganismen breken het organi
sche afval af en uiteindelijk maken de bodemschim
mels en bodembacteriën er mineralen van. Deze mine
ralen worden door planten opgenomen om er bijvoor
beeld een blad van te maken.

Soorten wormen
Als je de composthoop omzet of een bloembak op het
terras verplaatst, dan is de kans groot dat je wormen
tegenkomt. Er zijn grofweg drie groepen wormen.
Waarschijnlijk zie je in de composthoop levendige rode
wormpjes. Dit zijn de strooisellaag wormen. Zij leven
van organisch afval dat zij verkleinen en voor een deel
verteren.
Bodemwormen daarentegen leven in de bovenste laag
van de bodem en graven daar horizontale gangen. Ze
zijn groter dan de strooiselwormen en lichtrood ge
kleurd. Zij eten aarde dat met organische stof verrijkt
is. Een derde groep wormen graaft diepe verticale gan
gen in de bodem, tot wel 1,5 meter, en reist daarin op
en neer om voedsel te halen uit de strooisellaag. Zij
worden pendelaars genoemd. Je kent ze als de blauw-
grijze, lange en stijve wormen. Wormen verrijken de
bodem met organisch materiaal en bevorderen met
hun gangen de doorluchting en de waterdoorlaatbaar
heid van de bodem. Planten en schimmels kunnen via
de gangen diep de bodem in groeien.
 
Het belang van wormen voor de bodem onderkende
Charles Darwin al. Hij bestudeerde ze een groot deel
van zijn leven en in een van zijn laatste boeken, in
1881 uitgebracht, bundelt hij de resultaten van al die
jaren wormenonderzoek. Wormen hebben een geslo
ten bloedvatenstelsel. Daardoor kunnen zij hemoglobi
ne in hun bloed hebben. De hemoglobine zorgt voor
een efficiënte zuurstofbinding in de bodem. En dat is
in de bodem geen overbodige luxe. Het geeft de wor
men ook de rode kleur.

Worm met blad                                          © Wolter Termaat
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Slakken en…
Je ziet in de compost waarschijnlijk ook duizendpoten
en miljoenpoten. Geen pootjes gaan tellen bij twijfel,
want het verschil is eenvoudig te zien. Duizendpoten
hebben een plat lichaam en per lichaamssegment een
paar uitsteeksels, terwijl miljoenpoten rolrond zijn met
twee paar uitsteeksels per lichaamssegment. Duizend
poten zijn jagers en hebben wormen als prooi. Het
tweede paar uitsteeksels bevat gifklieren waarmee ze
hun prooi kunnen verlammen. Miljoenpoten daarente
gen eten plantaardig afval.
Slakken kom je overal tegen. Zij eten dood en levend
plantenmateriaal, soms tot ergernis van ons. Toch zijn
het goede opruimers. Een groot deel van een plant be
staat uit de stof cellulose, een stof die erg moeilijk af te
breken is. Alleen bacteriën en schimmels hebben er
geen moeite mee, maar ook slakken kunnen cellulose
afbreken. En dat geeft ze een belangrijke rol in de af
braak van plantenmateriaal. 
Er zijn natuurlijk veel meer bodemdieren zoals oorwor
men, springstaarten, mijten, kevers, spinnen, enzo
voorts. Te veel om nu allemaal te bespreken.

Wortelknolletjes                                           © Wolter Termaat

Zulke samenwerkingsvormen bestaan ook tussen
planten en schimmels. Plantenwortels scheiden stof
fen af waardoor bepaalde schimmels aangetrokken
worden. Ook geven zij voedingsstoffen aan de schim
mels. Zij krijgen in ruil daarvoor mineralen van de
schimmel. Vaak maakt de schimmel ook antibacteriële
stoffen, zodat de plant beter beschermd wordt tegen
parasitaire bacteriën. Planten investeren wel fors in
die samenwerking, ongeveer 1/5 deel van hun organi
sche stof productie gaat op aan de samenwerking met
de schimmel. Er zijn schimmels, zoals de vliegenzwam,
die een hulsje van schimmeldraden vormen om de
worteluiteinden. In de ruimte tussen hulsje en wortel
worden de stoffen geruild. Er zijn ook schimmels die
de wortel in groeien, zoals bij orchideeën. Zij nemen
de controle over in een wortelcel en vormen daarin
een uitwisselingsorgaantje. Zo’n verbintenis tussen
wortel en schimmel noemen we Mycorrhiza.

© Wolter Termaat

Met hun draden vormen de schimmels een uitgebreid
netwerk in de bodem. Ze verbinden op deze manier
zelfs planten met elkaar. Er wordt wel aangenomen
dat planten via de schimmeldraden informatie kunnen
uitwisselen. Bedenk dat als je je tuin diep omspit, je
een groot deel van dit netwerk vernielt. Het kost de
plant tijd om dit te herstellen. Bedek de bodem liever
met strooisel en laat het spitten maar over aan de
bodemorganismen!

Samenwerkingsvormen
De meeste bodemorganismen zijn minder zichtbaar.
Het zijn de bodembacteriën en de bodemschimmels.
Bodembacteriën kunnen parasitair zijn en planten
aanvallen, maar ze kunnen ook nuttig zijn. Vlinderbloe
migen, zoals klaver, bieden stikstofbacteriën een on
derkomen aan in zogenaamde wortelknolletjes en
geven hen zelfs voedingsstoffen. In ruil daarvoor
maakt de stikstofbacterie belangrijke stikstofverbindin
gen voor de plant. Een samenwerking die beiden voor
deel oplevert.

Schimmel                                                   © Yvonne Zwikker

Communicatie
Bodemorganismen communiceren vooral met elkaar
door middel van signaalstoffen die via de reuk en de
smaak worden waargenomen. Vaak zijn het vluchtige
stoffen, maar ook in uitwerpselen zitten allerlei speci
fieke signaalstoffen. Zo nodigen plantenwortels schim
mels uit voor samenwerking door middel van specifie
ke lokstoffen. En de stikstofbacterie maakt plantenhor
monen na om daarmee de wortel te verleiden hem op
te nemen. Al deze signaalstoffen zijn bedoeld voor een
specifieke samenwerking tussen twee bodemorganis
men. Een risico is wel dat parasitaire organismen de
werking daarvan kopiëren en zo onbedoeld planten
wortels binnendringen.
 
Schep komend voorjaar eens een hoeveelheid bodem
met strooisel uit een bos of park op een wit vel papier
en verbaas je, liefst met behulp van een loep, over het
aantal verschillende bodemdieren dat je ziet.
Veel plezier daarmee.
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Kind en natuur

 Margot KleinDetective van het bos
Weet je dat het onvoorstelbaar druk is in het bos. Het wemelt er van de dieren en diertjes. En alles wat leeft laat
zijn sporen na. Echt waar! Sporen zijn eigenlijk een soort stille getuigen. Ze vormen het bewijs van de aanwezig
heid van iets. Klinkt best wel spannend hè… Dat is het ook. Hoe beter je kijkt, hoe leuker en spannender het
wordt. Als je op zoek gaat naar dierensporen, word je een soort detective van het bos.

Maar als er zoveel dieren zijn, waarom zien we ze
dan haast nooit?
Dieren in het wild zijn constant op hun hoede. Dat is
voor hun eigen veiligheid, want overal kan gevaar zit
ten. Een roofvogel, een vos, een loslopende hond, een
mens. Ze zorgen er dus altijd voor dat ze of in de dek
king van bomen en bosjes zitten en dan pas tegen
schemer het veld op gaan om te eten, of in hun holle
tje duiken, of hoog in een boom.
En soms zijn ze vlakbij, maar staan ze roerloos stil en
vertrouwen ze op hun schutkleur. Natuurlijk zijn er
ook nog heel veel kleine diertjes die onder de dorre
blaadjes zitten, tussen het schors van dode bomen,
onder de grond, of in een web.
 
Maar waar moet je dan gaan zoeken?
Alle dieren moeten eten en ze moeten allemaal zorgen
voor hun bescherming. Dat laat allemaal sporen na.
En dat kan overal zijn. Denk aan verschillende holle
tjes, ligplekken of nesten. Afgekloven kegels of blaad
jes, braakballen, veren, poot- en hoefafdrukken, wis
sels (looppaadjes van wild), wroet- en, veegsporen,
poep, enzovoorts. Het zijn allemaal sporen die de die
ren achterlaten.
En het leuke daarvan is dat ze een verhaal vertellen.

Laatst lagen er allemaal veren langs een bospad.
Het restant van een duif. Maar wie zou de dader van
deze moord kunnen zijn? De veren zagen er rafelig en
afgekloven uit. Wie had er toch zo’n honger? En heb je
wel eens een drolletje met een puntje eraan bovenop
een stronk hout gezien?
Dat zou weleens van diezelfde dader kunnen zijn. (3)

Soms zie je dat de grond omgewoeld is. Wat zou daar
gebeurd zijn? En wat dacht je van een glibberige mod
derpoel. Zie je daar misschien pootafdrukken om
heen? Naast zo’n poel staat vaak een boom met een
rare modderige, soms kale plek onderaan de stam. Ga
het maar eens goed van dichtbij bekijken. Zitten er
misschien nog haren aan vastgeplakt? Wat voor beest
zou daar toch bezig zijn geweest? (4)
 
Nieuwsgierig…? Ga maar eens als een detective op on
derzoek uit in het bos. Je kunt bijvoorbeeld de borden
volgen van het IVN Natuurpad in Natuurpark Berg en
Bos (aan het einde van de Jubileumlaan). Het wemelt
er van de sporen die je van alles kunnen vertellen.
 
1 = eekhoorn,  2 = muis,  3 = vos,  4 = wild zwijn

Activiteiten schoolgidsen
Afgelopen herfst zijn de Apeldoornse schoolgidsen
34 keer op pad geweest om dit seizoen samen met
kinderen en leerkrachten in het bos te beleven. Ze
bereikten met deze activiteit 850 leerlingen van 16
verschillende scholen.
Een paar kinderen hadden nog nooit een bos in Ne
derland bezocht. De paddenstoelen waren volop
aanwezig en kregen veel aandacht. Stadspark Berg
& Bos werd het meest bezocht, maar ook het Woud
huis werd aangedaan.

Een paar voorbeelden
Als de kegels van de sparren rijp zijn en de boom laat
ze vallen dan zijn er dieren die het heerlijk vinden om
de zaadjes tussen de schubben uit te snoepen. Zoek
maar eens onder een sparrenboom naar afgekloven
kegels. Zijn ze allemaal even netjes afgekloven? Zie je
verschil?
Wie zouden dat gedaan kunnen hebben? (1 en 2)
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Reportage

 John Mulder, Adviseur ecologie, Omgevingsdienst Veluwe IJsselApeldoornse stadsfauna
Na de negatieve berichten over verarming van biodiversiteit, afname van de hoeveelheid insecten en achteruit
gang van Natura2000-gebieden is het wellicht tijd om te wijzen op wat er nog goed gaat.

Beekprik
Apeldoorn blijkt gezegend met enkele bijzondere soor
ten. Zo is de beekprik te noemen, een in Nederland
zeldzame vissoort, die zich in onze beken en sprengen
ook binnen de stad thuis voelt en het redelijk doet. Er
zijn wel aandachtspunten zoals de nood tot behoud of
uitbreiding van opgroeiplekken van de larven en het
voorkómen van drooglegging in droge zomers. Maar
de soort blijkt op veel plekken in Apeldoorn aanwezig
en breidt zich uit daar waar de waterlopen boven
gronds gehaald of geschikter gemaakt worden. In di
verse herstelprojecten worden maatregelen getroffen
volgens instructie van het opgestelde Soortenmanage
mentplan Beekprik.

Sleedoornpage
Een andere soort is de sleedoornpage. Deze vlinder
met een beperkte verspreiding in Nederland komt
onder andere voor op de zuidoostrand van de Veluwe
en blijkt op diverse plaatsen in de stad aanwezig.
Dankzij telling van de eitjes op sleedoorntakken door
enthousiaste vrijwilligers op een 17-tal plekken in de
stad is duidelijk waar en in welke mate het insect voor
komt. Er worden soms honderden eitjes gezien. In het
groenbeheer wordt inmiddels rekening gehouden met
deze beschermde vlinder.

Steenmarter
Het succes van de steenmarter die zich na eeuwenlan
ge vervolging weer heeft hersteld en zich heeft uitge
breid en inmiddels in de stad zijn plekje heeft gevon
den, leidt tot gemengde reacties. Naast een aanwinst 
voor de biodiversiteit leidt het soms ook tot overlast 

zoals aangevreten kabels in auto’s, gedode kippen of
rumoer op het dak. Het is dan ook ieders verantwoor
delijkheid om zelf maatregelen te treffen om overlast
te voorkómen. De soort is inmiddels niet meer uit de
stad weg te denken en teruggaan naar de meedogen
loze vervolging uit vervlogen tijden lijkt nu ondenk
baar.
 
Huismussen
De aanwezigheid van huismussen in onze stad lijkt zo
vanzelfsprekend, maar elders in het land blijkt het
ronduit slecht te gaan met deze ooit meest voorko
mende vogelsoort. Dankzij inventarisaties weten we
dat de huismus over vrijwel de gehele stad verspreid is
en in redelijk grote aantallen voorkomt. Het totale aan
tal wordt geschat op circa 4400 broedparen. Door het
opgestelde Soortenmanagementplan Gebouwbewo
nende Soorten hoopt Apeldoorn bij te dragen aan het
duurzame voortbestaan van de soort.

Slechtvalk
Een soort die de laatste jaren landelijk ook een specta
culaire opkomst heeft gekend is de slechtvalk. In de
door mij persoonlijk geplaatste nestkast op het hoog
ste gebouw van Apeldoorn is de afgelopen drie jaar
met succes gebroed. Inmiddels is recentelijk door de
gemeente een tweede kast geplaatst. Vanwege territo
rialiteit is er waarschijnlijk niet veel meer ruimte voor
broedparen.

Sleedoornpage                                           © Willem Kuijpers

Huismus                                                            © R.J. Moree

Beekprik                                                       © Cees van Vliet

Vleermuis
Een andere soortgroep die de aandacht heeft in Apel
doorn is de vleermuis. In eerdergenoemde Soorten
managementplan Gebouwbewonende Soorten wordt
naast vogels als huismus en gierzwaluw uiteengezet
hoe het staat met de vleermuizen en hoe ervoor te
zorgen dat bij renovatie en sloop de staat van instand
houding geregeld kan worden.
Gezien de enorme opgaven die verband houden met
energiebesparing, energietransitie, klimaatverandering
en luchtvervuiling is behoud van gebouwbewonende
soorten in steeds meer kierdichte gebouwen een aan
dachtspunt.
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Natuur en duurzaamheid

 Ria BrouwersDe groene ambities van Apeldoorn

‘Apeldoorn, waar bomen de skyline bepalen’, zo heet het collegeakkoord 2018-2022. Met die slogan kan aan
dacht voor de natuur niet uitblijven. Sinds 2018 zijn er het Groenplan, de Eco-gids en een Uitvoeringsprogram
ma. De gemeente Apeldoorn bruist van ambitie om het groene karakter van stad en omgeving te versterken.

© Ria Brouwers

Doen wat we zeggen
Apeldoorn doet het niet slecht. Sinds 1993 bloeien de
bermen uitbundig, in 2018 is Apeldoorn Europees
kampioen ‘city of trees’, en in 2019 meldt de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat Apel
doorn bovengemiddeld goed scoort op klimaatbeleid.
‘De waardering krijgen we omdat we doen wat we zeg
gen’, vertelt Petra Bennink, beleidsmedewerker Groen
en Dierenwelzijn van de gemeente. ‘Waarom dan een
Groenplan?’, vraag ik. ‘Met de nieuwe plannen staat de
natuur op de agenda van de Raad, er is geld voor. We
zijn gespitst op de samenhang in de natuur, ecologie
en biodiversiteit staan centraal’.
De Eco-gids brengt de soortenrijkdom in kaart, voor
het eerst is er een overzicht van het natuurlijk kapitaal
in Apeldoorn. De gids vermeldt wat goed en wat slecht
gaat en wat nodig is om de natuur te behouden en te
versterken. Twee dingen nopen tot bescheidenheid
zegt Bennink: ‘Eén, we kunnen niet alles en twee, we
kunnen het niet alleen’.
 
Wat gaat goed?
Met de Veluwe aan de ene kant en het overgangsge
bied naar de IJssel aan de andere ligt Apeldoorn inge
bed in het groen. Andersom is het groen ook ingebed
in de stad, via verbindingszones die de natuur naar
binnen brengen zoals beken en groene structuren aan
de stadsranden en dankzij het groen in lanen, bermen
en parken. De combinatie veluwenatuur + plattelands
natuur + stadsnatuur levert een grote soortenrijkdom
op. De optelsom van ruim 5300 soorten vogels, zoog
dieren, vissen, planten, bomen, insecten, paddenstoe
len plaatst Apeldoorn in de top tien van Nederland,
aldus Bennink. Dankzij de variatie van leefgebieden is
er een betrekkelijk hoge biodiversiteit. Betrekkelijk,
want het systeem hapert. Vandaar ook het Groenplan.
 
Wat gaat slecht?
De lijst is inmiddels welbekend: de insectenstand ver
mindert, plantensoorten verdwijnen, de stikstofdeken
is funest voor de natuur, steen en asfalt versnipperen 

de gebieden, uniforme graslanden vermorzelen de bi
odiversiteit en blokkeren de verspreiding van soorten,
bebouwing is sterieler, tuinen zijn vaak bestraat en
water wordt weggevangen voor stedenbouw en land
bouw met verdroging tot gevolg.
 
Doen wat we kunnen
‘We doen wat we kunnen’, zegt Bennink, maar ze ci
teert de Ecogids dat ‘we als gemeente niet op alle fron
ten invloed kunnen uitoefenen’. Sommige sleutels lig
gen bij andere overheden, de provincie, het Rijk, Euro
pa. ‘We kunnen het niet alleen, samenwerking met
veel partijen is onontbeerlijk’. Ook met de bewoners.
Neem de actie Steenbreek, of de campagne tegen
woekerende planten als de Japanse duizendknoop.
Bennink spreekt op voorlichtingsavonden, met de
dorps- en wijkraden. De gemeente geeft subsidies
voor de aanleg van poelen, hoogstamboomgaarden,
het afkoppelen van hemelwater, voor groene daken en
groene gevels en voor natuureducatie, o.a. via IVN en
KNNV. Een jaar na het verschijnen van de plannen zijn
veel projecten al in uitvoering. Iedereen kan meedoen
en kan volgen wat ervan terecht komt. Al zullen de
bomen niet tot in de hemel groeien, laten ze in elk
geval de skyline van Apeldoorn blijven bepalen.
Meer informatie: www.apeldoorn.nl/Groeninitiatief

© Ria Brouwers
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IVN in beeld

© Yvonne Zwikker

Kinderparkenfeest Verzetstrijderspark
31 augustus 2019

© Ten Gevers

Bijenmarkt Epe 7 augustus 2019

© Yvonne Zwikker

Landelijke IVN-dag Woldhuis 26 augustus 2019

© Ten Gevers

Herfstwandeling Epe 29 september 2019

© Ruud Knol

Paddenstoelencursus september 2019

Opsteker Nijbroek 12 oktober 2019
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© Charlotte Puister

Excursie Oranjepark 4 oktober 2019

© IVN archief

Groencursus september 2019

© Yvonne Zwikker

Scharrelkids herfst 2019

© Els Glass

Paddenstoelentocht Berg en Bos
Basisschool De Fakkel 30 oktober 2019

© Monic Breed

© Hessel Tacoma

Venel 21 september 2019 werken bij Hoog Buurlo
Opslag van berk en braam verwijderen tussen eiken

9www.ivn-apeldoorn.nl



Natuur en recreatie

 Dick VeenhuizenBegeleide fietstochten
Gezondheid, leeftijd, maar vooral gebrek aan publieke belangstelling de laatste paar jaar, zorgen ervoor dat het
fietsteam stopt met het organiseren van begeleide fietstochten.
In de geschiedenis van onze afdeling zijn er meer perioden geweest, dat het fietsteam tijdelijk slapend werd ver
klaard. Na een paar jaar waren er dan toch weer IVN’ers die de draad oppakten om het publiek het mooie, inte
ressante en waardevolle landschap dat ons omringt te laten zien.

© Marijke Zuijdweg

Waarom IVN-fietstochten
IVN wil jong en oud laten beleven hoe leuk, mooi en
belangrijk de ons omringende natuur en landschap
zijn. Het fietsen heeft hierbij een eigen invalshoek en is
bovendien gezond. Al fietsend kunnen we een groter
gebied bestrijken dan bij wandelingen. Daarbij kun je
markante landschapskenmerken aanwijzen en de bij
behorende flora en fauna laten zien of omschrijven. En
vooral de veranderingen aangeven.
 
De voorgeschiedenis van de fietstochten
Onze ‘voorouders’, de Natuurbeschermingswacht
Apeldoorn, organiseerde in 1952 al fietstochten. Wel
vooral voor leden. IVN Apeldoorn is vanaf 1970 meer
gestructureerd fietstochten gaan organiseren. Een tijd
lang zelfs iedere eerste dinsdag van de maand. Met
toen ook al grote wisselingen in de publieke belang
stelling.
Een voorbeeld uit het verslag van 1987: Nadat er 2
tochten waren geweest met 150 deelnemers, meldden
zich op de laatste avond, bij regenachtig weer, slechts
3 belangstellenden. Het weer blijkt bij excursies en
zeker bij fiets-excursies een belangrijke rol te spelen.
 
Bemensing
Heel wat jaren hebben we met een fijne en goed sa
menwerkende groep mensen kunnen werken. Er zijn
echter ook perioden geweest waarin één persoon de
kar trok. Dat liep spaak. Meerdere tochten per jaar or
ganiseren moet je in groepsverband doen. Het voorbe
reiden van tochten, het verzamelen van informatie, de
gidsen benaderen en het schrijven van persberichten
is voor één persoon te veel en is te kwetsbaar.

Apeldoorn (exotenbestrijding), met het Waterschap
Vallei en Veluwe (exotenbestrijding, beheer watergan
gen en Ruimte voor de Rivier) en met leden van de
werkgroep Sprengen en beken van KNNV Apeldoorn.
Heel informatief was het verhaal van een boer in de
Eerbeekse Hooilanden die een deel van zijn grasland
had omgezet in natuurterrein.
Memorabel is zeker ook de in 2008 gehouden tocht
langs de Oude Haven (Het Loo) en door Wiesel. Daar
vertelden ons een wasvrouw en een oude Veluwse
boer over hoe het vroeger was.
 
Het heden
Dat fietstochten gewaardeerd worden blijkt wel uit de
vele malen gedownloade fietsroutes van de IVN-websi
te en inmiddels ook van de IVN Routes app. Ook vanuit
hotels en recreatiebedrijven neemt de vraag naar rou
tes toe. Ook voor langere routes, want elektrische fiet
sen maken dat mogelijk. De IVN Werkgroep Routes
maakt en controleert routes en onderhoudt de contac
ten.
 
Toekomst
Om het publiek het landschap en de cultuur te laten
beleven en waarderen, blijft het houden van begeleide
fietstochten een goede zaak. We hopen dat er IVN’ers
zijn die bijvoorbeeld een (deel van een) fietsroute van
de website en/of de IVN Routes app inzetten voor een
begeleide fietstocht. Want met een enthousiaste na
tuurgids zie je meer.

© Marijke Zuijdweg

Samenwerking met derden
Ook bij fietstochten is samenwerking met derden een
goede zaak. Een bepaald onderwerp kan je dan breder
belichten. Met veel genoegen denken we terug aan de
samenwerking met ambtenaren van de gemeente

Wandelnetwerk Veluwe
De komende jaren zal het Routebureau Veluwe een
Veluwebreed wandelnetwerk ontwikkelen van zo’n
3500 kilometer. Hoenderloo had de primeur. Rond
het dorp zijn 185 palen geplaatst met daarop 480
bordjes. Het systeem geeft de wandelaar overzichte
lijk houvast om een eigen route te bepalen. 
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Voer voor gidsen

 Corine SchimmelLeer je groen
Onder dit motto kun je sinds 2018 terecht op de web
site van OnsIVN, het intranet voor actieve vrijwilligers.
Op de website staan inmiddels 17 korte e-learning mo
dules, die gratis beschikbaar zijn voor iedereen die ac
tief is bij IVN. Hiermee kan je veel leren over de natuur
en het werken in de natuur. De modules gaan over on
derwerpen als wilde bijen, veilig buiten werken, stads
natuur ontdekken met kinderen, het plantenrijk,
grensoverschrijdend gedrag en weidevogels.

Opzet
Alle modules beginnen met een korte introductie,
eventueel gevolgd door een toelichting. Hierna komen
in een aantal hoofdstukken de verschillende onder
werpen aan de orde. De hoofdstukken kun je in wille
keurige volgorde doorlopen vanaf het hoofdmenu. De
modules zijn overzichtelijk en duidelijk geschreven. Je
kunt er met de cursor makkelijk doorheen bladeren.
 
Samenwerkingsverband
Leer je groen is een samenwerkingsverband van
Staatsbosbeheer, IVN, VBNE en de sociale partners Bos
en Natuur; waaronder Natuurmonumenten en Land
schappenNL. Er zullen in de toekomst meer modules
toegevoegd worden op Leer je groen voor alle vrijwilli
gers en beroepskrachten van deze organisaties.
Wil je meer informatie? Kijk op de website van IVN.

Twee attributen ontbreken nooit in mijn heuptasje
wanneer ik gids. Met name in een gezelschap met kin
deren bieden ze iets extra’s.
 
De eerste 
Aan het begin van de wandeling haal ik een plastic
tasje tevoorschijn en vraag (meestal kijkend naar de
kinderen) wie heeft zin om het tasje te dragen en tij
dens de excursie uit te kijken naar zwerfafval. Veel uit
leg is daar verder niet bij nodig en het zakje wordt
meestal als vanzelf en enthousiast aangepakt. Aan het
einde van de wandeling neem ik een gevuld tasje in
ontvangst. Bijzonder vind ik dat alle deelnemers auto
matisch alert zijn op afval onderweg en het helpen op
rapen.
 
De tweede 
Wanneer ik vervolgens ergens op een zandpad loop,
haal ik een tweede tasje tevoorschijn. Daarin zitten
drie geprepareerde pootjes van ree, hert en zwijn,
zoals je kunt zien op de foto. Een amateur preparateur
heeft me dit setje kado gedaan wat ik koester. Het pu
bliek is meestal verrast, niemand vindt het naar of on
prettig. Volwassenen en kinderen vinden het fijn om
de hoefjes te voelen omdat de haren, met name die

van het ree, erg zacht aanvoelen. Ook omdat de kleur
ze aanspreekt en omdat ze er zelf een afdruk in het
zand mee kunnen maken.
Bij het oefenen met de afdrukken noem ik woorden
als bijhoef, prent en tenen. De kinderen lukt het zelden
alle pootjes juist op naam te brengen en kunnen ook
niet altijd om raad vragen bij hun ouders.
Maar het zien van het ‘echte’ dier, zegt meer dan dui
zend woorden. 

Gebruik van de modules
Als IVN-vrijwilliger log je in op OnsIVN. Vervolgens klik
je in de groene balk bovenaan de website op Leer je
groen. Als je nog niet geregistreerd bent voor Leer je
groen dan registreer je je eerst, waarna je in kunt log
gen. Als je bent ingelogd krijg je direct een handig
overzicht van de modules die beschikbaar zijn. De mo
dules zijn ook geschikt voor een tablet.

Verrassingen uit een tas                                                                    Kris van Opstal

© Kris van Opstal
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Natuur in de buurt

 Yvonne ZwikkerVeelzijdigheid van bamboe
Steeds vaker is de groenblijvende, wuivende bamboe in stadstuinen te vinden. De hagen van bamboe geven be
schutting en privacy. Langs de paden in Apenheul is veel bamboe te vinden. Door de dichte hagen heb je niet
het gevoel dat er duizenden mensen lopen, ze geven geen doorzicht. Bamboe is een van de snelst groeiende
planten ter wereld. Tuinvraagbaak Romke van der Kaa wordt vaak bestookt met vragen over welke soort niet
woekert en wat je moet dan als hij zich al te sterk heeft verspreid.

© Yvonne Zwikker

Houtig gewas
Bamboe is de verzamelnaam voor de circa duizend
soorten meerjarige houtige grassen. Er bestaan geen
andere grassen die hout vormen. In Europa komt geen
inheemse bamboesoort voor. De meeste soorten treft
men aan in Zuidoost-Azië. Er is een soort, de Bambusa
arundinacea, waarbij een groeisnelheid van ruim een
halve millimeter per minuut is gemeten, ofwel bijna
een meter per dag. De hoogte van de bamboestengels
varieert per soort en loopt uiteen van enkele meters
tot tientallen meters.

Bamboe in Apenheul                                      © Maria Verweij

Duurzaam
Voor gebruik kan bamboe boven de grond worden af
gesneden. De plant groeit opnieuw uit. Bij bijvoorbeeld
katoen is er herplanting nodig, waardoor de grond uit
geput en dus onvruchtbaar kan raken. Die uitputting
van de bodem komt mede door de insecticiden, pesti
ciden en kunstmest die bij de teelt van katoen gebrui
kelijk zijn. Het verbruik voor de katoenteelt bevat 20%
van de wereldwijd gebruikte pesticiden. Het kweken
van bamboe vraagt geen pesticiden, kunstmest of
extra water. Aanplant van bamboe kan erosie tegen
gaan. Vanuit een wortelstok groeien scheuten die zich
ontwikkelen tot lange, holle, gelede stengels. Tussen
de bamboestengels van een of meer jaren oud schie
ten de nieuwe stengels uit de grond te voorschijn. Na
enkele jaren verhout de stengel.

 

Sterke constructies
Al eeuwen vindt bamboe toepassingen in de bouw,
zeker in de derde wereld landen. Bamboe is een ge
schikt en goedkoop bouwmateriaal waar stevige hui
zen van te construeren zijn. De kracht van bamboe in
spireerde de Colombiaanse architect Simon Velez zelfs
tot het bouwen van een volledige kathedraal uit dit
materiaal. Op de laatste kunstmanifestatie in Park

Sonsbeek stond een geheel uit bamboe opgetrokken
bouwwerk. Het was niet alleen bedoeld als kunstwerk
maar het gaf ook het besef dat we hier met een duur
zaam product voor de toekomst te maken hebben. Ge
vlochten schuttingen, meubels, het kan allemaal. Jonge
bamboe scheuten zijn bovendien eetbaar.
 
Textiel
De Universiteit van Peking ontwikkelde begin 2000 een
methode om van bamboe textiel te maken. Na het ver
malen en bewerken van de stengels ontstaat een vezel
waarvan men garens kan vervaardigen. Bij Van Bam
Boe een gespecialiseerde winkel in bamboeproducten
aan de Schubertlaan 22 in Apeldoorn lees je over bam
boetextiel: bamboekleding neemt vier keer meer vocht
op dan katoen en is antibacterieel, hypoallergeen
mede doordat er geen pesticiden worden gebruikt
voor het kweken. Het is antistatisch, UV-beschermend,
voelt zacht aan als zijde en is warm in de winter en
koel in de zomer. Het is wasbaar in de machine bij
voorkeur op 30 graden en zonder wasverzachter. De
stof neemt geen geurtjes op en drogen is het beste
aan de lijn, niet in de droger. Naast textiel zijn er nog
tal van andere toepassingen in deze winkel te vinden.
Tip voor de decembermaand?
Bron: Folders bij Van BamBoe en Wikipedia

Verhuizing monniksparkieten mislukt
Om geluidsoverlast van de monniksparkieten voor
buurtbewoners aan de rand van het Mheenpark te
verminderen werden de nesten van deze vogels met
hoogwerkers naar het centrum van het park ver
plaatst. Maar de vogels kozen er voor op twee ande
re plekken grenzend aan het park eksternesten uit
te bouwen vlak bij de bewoonde wereld.
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Verenigingsnieuws

 Ronald DuinIVN’ers: ambassadeurs van de natuur 

Tiny forest                                                                      © IVN

 Tiny forest                                                           © Rob Voss

Wij, leden van IVN-Apeldoorn, zijn ambassadeurs van
de natuur. Wat is dat nu eigenlijk, een ambassadeur?
Wikipedia helpt: ‘Een ambassadeur of ambassadrice is
een persoon die de regering van zijn of haar land ver
tegenwoordigt bij een ander land of bij een internatio
nale organisatie, bijvoorbeeld de NAVO of de Verenig
de Naties’. Daarna gaat de definitie nog verder met de
toevoeging dat een ambassadeur tegenwoordig ook
een organisatie of groep kan vertegenwoordigen voor
promotionele doeleinden. Dat komt dichter in de
buurt bij wat wij doen. Ambassadeurs van de natuur
om anderen daar enthousiast voor te maken.
Het mooie daaraan is dat dat voor ons geen werk is
maar iets dat we zelf leuk vinden. Nu kennen wij als af
deling bijna 400 leden en donateurs. Allemaal mensen
die de natuur een warm hart toedragen én ook alle
maal mensen die daar op hun eigen manier invulling
aan geven. Ik belde eens wat in het rond om te vragen
naar motivatie en resultaten, want daar gaat het bij
ambassadeurs ook om. Wat bereik je voor je land of
organisatie. Nou dat is heel wat.

Marieke Spreij, coördinator van Scharrelkids, de werk
groep die actief is voor basisschool jeugd, vertelt. ‘Wij
brengen zo veel mogelijk schoolkinderen in contact
met de natuur. Het enthousiasme van kinderen is
groot wanneer ze buiten zijn. Vaak zijn ze onvermoei
baar aan het zoeken en komen trots hun vondsten
melden. Vooral jongetjes hebben dat zoeken na een
tijdje wel gezien en zijn dan vooral aan het rennen en
met takken aan het sjouwen. Om hen daar zo van te
zien genieten is het mooiste wat er is. Ook dat is na
tuur beleven. Hoe mooi is het zoveel kinderen kennis
te laten maken met de natuur op een manier die bij
hen past en zodat het leuk blijft. Ze komen dan vast
nog eens terug’.
Een andere manier heeft Hans Hogenbirk, een echte
alleskunner: van cursusleider tot websitebeheerder en
van routeontwikkelaar tot contactpersoon voor recrea
tiecentra. Daar waar Hans een kans ziet anderen te
verbinden met IVN en de natuur is hij daar als de kip
pen bij. 

Een groot succes: het (mede) ontwikkelen van een lan
delijke IVN Routes app die wordt gevuld met routes
van vele IVN-afdelingen. Nieuwe toepassingen boren
daarmee nieuwe doelgroepen en generaties aan.
Vanochtend liep ik op deze wat druiligere zondagmor
gen met twee van onze kleinkinderen door het bos:
paddenstoelen kijken. Ik had braaf een spiegeltje mee
genomen om hen onder de hoedjes te laten kijken.
Ben je gek. Kleinzoon van 4 ging languit op zijn buik in
de modder liggen. Die paddenstoel moest hij zelf van
onderen bekijken en niet via zo'n spiegeltje.
Ambassadeurschap kent vele vormen: van scholen
educatie, cursussen, nieuwsbrieven en Routes app
naar met je kleinkinderen een rondje maken. Het is díe
interesse en verwondering die we op anderen over
brengen. Zoveel IVN’ers zoveel manieren en iedere
manier is oké, want het komt voort uit onze eigen pas
sie en dat is wat bij mensen overkomt. Laten we er nog
lang mee door gaan samen.

Concurrentie
De 600 bomen en struiken die een jaar geleden in
het eerste Tiny Forest in het Filosofenpark in de wijk
Zevenhuizen werden aangeplant hebben de concur
rente met elkaar goed benut. De populieren die bij
aanplant 75 centimeter hoog waren, meten nu 2,50
meter. De ervaring heeft geleerd dat men bij de aan
plant met minder bomen en struiken toe kan.

Tiny forest na  één jaar                              © Yvonne Zwikker
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Op pad met 

 Corine Schimmel

Yvonne is oud docente wiskunde, natuurkunde en informatica met een groot hart voor wild, wildexcursies, dier
gaarde Blijdorp en fotograferen.
Tussen Garderen en Uddel heb ik op een zeer regenachtige avond met Yvonne afgesproken. Haar favoriete ge
bied ligt middenin het Kroondomein en hoe kan het ook anders, er zit ontzettend veel wild. In deze periode,
waarin gejaagd wordt, mogen we niet van het hoofdpad af. Binnen 20 minuten hebben we 4 hinden, een man
nelijk hert en een zwijn gezien. We horen ook nog even kort het burlen, maar daarna is en blijft het muisstil.

© Renee Verhaar

Yvonne geboren Zwolse, kwam tijdens haar jeugd al
regelmatig met haar ouders op de Veluwe waar ze
onder andere op de wildkansel in Ugchelen wild gin
gen spotten. Ze vond het altijd reuze spannend, omdat
ze dan heel stil moest zijn. Later vestigde ze zich in
Apeldoorn, maar vanwege het werk van haar man ver
huisden ze naar Zoetermeer. Omdat ze de bossen zo
erg miste zijn ze 6 jaar geleden op zoek gegaan naar
een chalet in de buurt van Apeldoorn. Dat werd gevon
den in de buurt van Nieuw Milligen. Het chalet ligt aan
de rand van het bos en reeën en zwijnen komen tot
aan de voordeur.
Inmiddels kent ze het Kroondomein als geen ander en
weet ze precies de plekken waar ze het wild kan tegen
komen. Buiten de bronst komt ze hier dan ook weke
lijks. Tijdens de hertenbronst is ze bijna iedere avond
op stap om hiervan te genieten.
Yvonne kwam tijdens haar verblijf op de camping in
contact met Wildpark Het Aardhuis, waar ze begon als
gids. Ze volgde de verkorte wildcursus en de cursus
roodwild. Inmiddels verzorgt ze regelmatig wildexcur
sies voor Staatsbosbeheer en het Gelders Landschap.

© Yvonne Verhoef

© Yvonne Verhoef

Tevens gidst en monitort ze bij de wisenten. Ze is ook
lid van de fotowerkgroep van IVN-Apeldoorn en om
meer verdieping te krijgen heeft ze ook recent de gid
senopleiding gevolgd. Daarnaast gidst ze met veel pas
sie en respect regelmatig in Blijdorp. Ze vindt het fijn
om kinderen met echte dieren kennis te laten maken.
Daardoor gaan ze het ook anders ervaren. Je kunt een
dier wel op een plaatje zien maar een dier in het echt
zien of een slang in het echt aanraken is toch een
ander verhaal.
Naast wild heeft Yvonne ook een grote passie voor
vleermuizen en wolven, de eerste aanzet hiertoe werd
gegeven in Blijdorp. Voor vleermuizen heeft zij tijdens
haar natuurgidsencursus een cursus ontwikkeld. Van
de wolf heeft ze inmiddels een keutel gevonden en die
heet zelfs Yvonne V. Ze is van plan om zich meer in te
zetten voor de wolf. Vooral het bestuderen van de ma
nier waarop ze zich verplaatsen houdt haar bezig.
Yvonne maakt zich zorgen over de bossen. Onder in
vloed van het milieu en het klimaat gaan veel bomen

dood. Mensen zouden zich meer in moeten zetten
voor het behoud van de natuur en specifiek voor het
behoud van bedreigde soorten.
Ze kijkt tijdens onze wandeling constant om zich heen,
aangezien we geen wild meer zien gaan we met de
auto nog diverse plekken af, waaronder ‘de arena’. Het
is en blijft echter stil. Het enige wat we horen is het
harde tikken van de regen.

Herbestemming herinneringsboom
De oude Amerikaanse eik die in 1946 in Hoog Soe
ren werd aangeplant als aandenken aan de Canade
se bevrijders moest door ziekte gekapt worden.
Maar hij is terug als bankje om de nieuwe boom die
vlakbij het kerkje op dezelfde plek is aangeplant.
Een markant tweede leven.

Yvonne Verhoef
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Venel en Scharrelkids samen aan
de slag
Zaterdagochtend 14 december a.s.
steken deelnemers Venel (land
schapsonderhoud) en IVN Scharrel
kids met ouders/begeleiders de
handen uit de mouwen. Kinderen
van 9 jaar en ouder met ouders/
begeleiders zijn die ochtend van
harte welkom om de heide op te
schonen. Van 9.00 uur tot ca. 12.00
uur wordt er gewerkt bij het Lees
ten, het Salamandergat.
IVN zorgt voor gereedschap en
handschoenen.
Dennetjes trekken, boompjes
zagen en snoeien zodat de heide
meer kans krijgt om te groeien en
te bloeien. De heide is het leefge
bied van koudbloedige dieren als
de zandhagedis en andere reptie
len en amfibieën die zich graag op
warmen in de zon. Bovendien is de
bloeiende heide belangrijk voor al
lerlei insecten die vervolgens weer
voedsel zijn voor bijvoorbeeld vo
gels.
Lekker buiten aan de slag en na
tuur ontdekken!
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Opgeven bij Marieke Sprey: schar
relkids@ivn-apeldoorn.nl

© Roely Smit

Operatie Steenbreek
In Apeldoorn is 30,4% van de
tuinoppervlakte belegd met stenen.
Dit percentage ligt het hoogst in
Dronten met 61,4 % en het laagst in
Epe met 23,5 %. Voor de gemeente
Apeldoorn is dit aanleiding om mee
te doen aan de landelijke Operatie 

Steenbreek. Een actie die tuinbezit
ters aanmoedigt om vaker te kiezen
voor planten, gras en bomen in hun
tuin. Verstening geeft meer hitte,
doet afbreuk aan de biodiversiteit
en belemmert het regenwater om
in de bodem te infiltreren. Ook de
gemeente Voorst heeft zich aange
sloten bij de actie steenbreek. In
Voorst is 31,9% ‘versteend’. Om
haar burgers te stimuleren hun tui
nen te vergroenen biedt de ge
meente in 2020 een cursus 'Leven
de tuinen' aan verzorgd door IVN
Apeldoorn en KNNV.

Groene kalender
December 
5 Wereld Bodem Dag
7 Nationale Vrijwilligersdag
Januari 2020
24, 25 en 26 Nationale
Tuinvogeltelling
Februari
2 Wereld Wetlands Dag
3 t/m 7 Week van de Circulaire
Economie
7 Warme Truien Dag
12 Wereld Darwin Dag

Wilde Eend: vogel van het jaar
2020
Wie kent hem niet: onze wilde
eend. Je treft ze vooral aan in de
parken en vijvers. Het zo kleurrijke
mannetje met die groene kop en
witte nekband en het bruine vrouw
tje dat het in het voorjaar zwaar te
verduren heeft met hitsige woer
den die haar belagen. Ze zijn lang

Verticale tuin in CODA
Het publiek dat via het café naar
het museum CODA aan de Vossel
manstraat in Apeldoorn wandelt
passeert een groene wand van le
vende planten. Veel mensen kijken
er naar en ook veel mensen willen
even voelen of het echte planten
zijn. De wand is ongeveer 10 meter
lang en 6 meter hoog. Zeker vijf
verschillende soorten planten heb
ben dicht op elkaar een plek gekre
gen, waaronder varens.

© Yvonne Zwikker

Dit is een voorbeeld van verticaal
tuinieren. Het vereist een gespecia
liseerde manier van aanbrengen en
watertoevoer van de planten. De
wand is gunstig voor de akoestiek,
de luchtkwaliteit en de luchtvoch
tigheid.  Op het caféterras hebben
esdoorns in grote potten een plek
gekregen. Voor de bibliotheek is
een Ginkgo aangeplant om de
straat een groener aanzien te
geven.  

Geef een IVN lidmaatschap
cadeau
Ben je enthousiast over IVN Apel
doorn en onze activiteiten? Gun je
een ander ook een excursie of na
tuurcursus? Vanaf december kun je
iemand een lidmaatschap cadeau
doen van IVN Apeldoorn. Het lid
maatschap geldt voor een jaar en
wordt aan de ontvanger aangebo
den in een pakket met als wel
komstgeschenk onder andere het
boek Speuren en vinden, ontdek
Nederland in 35 zoekkaarten, en de
laatste versie van het afdelingsblad
Groenvoer. De factuur van €24 gaat
naar de schenker. Wil je een lid
maatschap cadeau doen, ga dan op
de website naar www.ivn.nl/afde
ling/apeldoorn/cadeaulidmaat
schap.

zo talrijk niet meer, dus belangrijk
om in het komende jaar onderzoek
te doen naar de oorzaken hiervan.
Hoe vertederend zijn niet de beel
den van de moeder met een rits
pulletjes achter zich aan.  We willen
nog lang ‘alle eendjes zwemmen in
het water’ kunnen beleven. Dat we
ze koppelen aan eendjes voeren
met brood is iets dat tot de verle
den tijd moet gaan behoren. Water
planten, maar ook kleine waterdier
tjes is wat ze graag eten.
 
Educatieve cadeaus
Kijk eens in de IVN webwinkel. Er
zijn veel soorten zoekkaarten, loe
pen, moestuinhulpmiddelen zoals
zaden, gereedschap en bakken en
een paddenstoelen kweekpakket.
Voor kinderen is er een aantrekke
lijk assortimenten boeken zoals Het
Slecht Weerboek en Het Bosboek.
Naast natuurpuzzels en een vogel
memory kun je er schepnetten en
komische handpoppen vinden. Ook
een kaartspel over biodiversiteit zet
kinderen aan het denken.
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ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

      Op pad met IVN Apeldoorn

      zaterdag 14 december  Landschapsonderhoud met SBB aanvang 9 uur  
      zaterdag 14 december  Venel en Scharrelkids van 9 - 12 uur  
      zaterdag 4 januari 2020 Landschapsonderhoud aanvang 9 uur  
      zaterdag 18 januari Landschapsonderhoud met SBB aanvang 9 uur  
      zondag 19 januari Winterse bomenwandeling Berg en Bos aanvang 13.30 uur  
      zaterdag 1 februari Landschapsonderhoud aanvang 9 uur  
      zaterdag  15 februari Landschapsonderhoud met SBB aanvang 9 uur  
      zondag 16 februari Wandeling Bruggelen en Herenhul aanvang 14 uur  
      zaterdag  29 februari  Landschapsonderhoud aanvang 9 uur  

      Cursus tuinvogels
      Cursusavond: woensdag 15 januari 2020
      van 19.30 - 22 uur.
      Excursie: zaterdag 18 januari van 8 -
      12.30 uur, uitwijkdatum 25 januari 2020.
     
      Workshop landschapsfotografie     
      Cursusavonden: dinsdag 18 en 25 februari
      van 19.30 - 22 uur.
      Excursie: zaterdag 22 februari van 9.30 -
      12.30 in het Woudhuis.
     
      Cursus Natuur en samenleving     
      Cursusavonden: dinsdag 3, 17 en 31 maart,
      14 april van 19.30 - 22 uur.
      Excursies: zaterdag 28 maart en 11 april
      van 13 -16 uur. 
 
      Groencursus
      Cursusavonden:  woensdag 1, 15 en 29 april,
      13 en 27 mei van 19.30 tot 22 uur.
      Excursies:  zaterdag 4 en 18 april, 2, 16 en
      30 mei van 10 tot 12.30 uur.
      Uitzondering: excursie Vogels op 4 april
      begint om 07.00 uur.
     

      Natuurcursussen
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