
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van bevaarbaar naar beleefbaar

Excursies in beweging

NGO-1: verdieping in de natuur Apeldoorn

Lente 2020 Jaargang 44 - 1



Colofon Inhoud
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: Poul Landman, Roely
Smit, Kris Vanopstal, Ria Brouwers en Peter Ooster
kamp.
De uiterste inzenddatum kopij voor het zomernummer
2020 is 20 april 2020: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl.
 

Natuurmoment

© Poul Landman

Hier zie je hoe de natuur altijd weer zijn weg vindt. Het
zand wordt langzamerhand overgenomen door mos
sen en grassen. Het gras lijkt een soort haasje over te
spelen, alsof slierten worden weggeworpen en er nieu
we plukjes ontstaan. Verder naar de achtergrond zie je
dat het zand al helemaal overgroeid en dus verdwe
nen is. Als we er niets aan doen, zullen dus langzamer
hand de zandverstuivingen verdwijnen waar we zo
trots op zijn.

Foto cover: Monic Breed
In het voorjaar zie je veel verschillende kleuren
groen.  De grauwe abeel zorgt voor een verrassing.
De bladeren tonen als ze uitlopen een zilverachtige
kleur. Later is de bovenkant glanzend groen en de
onderkant viltig grijsgroen van deze populieren.
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Thema

 Monic Breed

Op het scheidingsvlak van Veluwe-massief en IJsselval
lei loopt als een langgerekt blauw lint door de zes
Oost- Veluwse gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apel
doorn, Brummen en Rheden het Apeldoorns Kanaal.
Bijna anderhalve eeuw vormde het kanaal een econo
mische schakel tussen de gemeenten. Door de maat
schappelijke en economische ontwikkelingen werd het
in 1972 na 143 jaar definitief gesloten voor de scheep
vaart.
Dit artikel geeft een overzicht van de visies en onder
zoeken die samen geleid hebben tot de overstap van
het idee van het bevaarbaar maken van het kanaal
naar het beleefbaar maken van het kanaal.
 
Beheer van het kanaal
Vrij snel na de officiële opening van het kanaal in 1829
werd het beheer ervan overgedragen aan Rijkswater
staat. Deze dienst werd in 1843 tevens eigenaar, en
bleef dat tot het jaar 1997. Eigendom en beheer wer
den toen overgedragen aan het nieuw opgerichte Wa
terschap Veluwe. Dit is illustratief voor de gewijzigde
inzichten op het gebied van waterbeheer in het alge
meen en in het bijzonder waar het de Veluwe betreft.
Zorg voor waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterbeheer
en waterkering kunnen niet los van elkaar gezien wor
den. Het nagenoeg wegvallen van het belang van het
kanaal voor economie en infrastructuur versterken die
samenhang.
 
Drie studies
Sinds 1996 zijn zes kanaalgemeenten, Provincie Gel
derland, Waterschap Veluwe en een aantal andere

partijen bezig met een gezamenlijke visie voor het
Apeldoorns Kanaal. De basis wordt gevormd door cul
tuurhistorie en de uiteenlopende mogelijkheden van
het water. Sindsdien hebben vele overleggen geleid tot
een goede samenwerking. Er zijn drie studies uitge
voerd.
1 Op initiatief van de gemeente Apeldoorn, het Water
schap Veluwe en de Stichting Apeldoorns Kanaal is
met behulp van een Interreg-subsidie een haalbaar
heidsstudie naar het bevaarbaar maken uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat het kanaal weer bevaarbaar gemaakt
kan worden.
2 Het Waterschap heeft watersysteem verkenningen
gedaan naar de Grift en het kanaal.
3 De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft een
studie gedaan naar de aanwijzing van het kanaal als
eerste beschermd gezicht van een landschap.
 
De Groene Mal van Apeldoorn (2002)
De Groene Mal van Apeldoorn (2002) stelt: Sinds de
definitieve sluiting eind jaren zestig van de vorige
eeuw is het kanaal lange tijd meer als obstakel dan als
waardevol element ervaren. Dat terwijl het juist een
heel karakteristiek element in Apeldoorn is. Aan de
noordkant van de stad stromen kanaal en Grift parallel
aan elkaar en vormden de ‘waterentree’ van Apel
doorn. Aan de zuidkant is het vooral herkenbaar aan
de machtige bomenrijen. Zowel landschappelijk als
cultuurhistorisch bepaalt het mede de identiteit van
Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn wil de landschap
pelijke kwaliteit van kanaal zuid doortrekken in de stad
waardoor het kanaal een eigen gezicht krijgt. In het

© Monic Breed

Het Apeldoorns kanaal: van bevaarbaar naar beleefbaar
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kader van het project Stad en Milieu worden oude be
drijventerreinen op termijn gesaneerd en zullen ruim
te bieden voor woningen en bedrijven in een groene
binnenstedelijke omgeving.
Door het verder uitwerken van de recreatieve moge
lijkheden krijgt het kanaal meer betekenis voor de be
woners. Nu kan de waterweg wel gebruikt worden om
in te vissen en langs te fietsen en te wandelen. Maar
waarom zou het kanaal niet in zijn oude staat terugge
bracht worden: als vaarweg?
 
Groot Apeldoorns landschapskookboek
Het kanaal ten noorden en ten zuiden van Apeldoorn
heeft opvallende verschillen. Waar ten zuiden van de
stad het kanaal aan twee zijden ontsloten is en aan
weerszijden statig beplant is, is het beeld in het noor
den veel afwisselender. Aan de oostzijde van het noor
delijke kanaal, waar een weg ligt, zijn delen inmiddels
wel beplant met eiken, vooral in de meer besloten
delen van het landschap. Het kanaal reageert hier als
het ware op: het kanaal is besloten als het landschap
dat is en open als het kanaal door broeklanden snijdt.
Een andere reden voor het verschillende karakter van
de noordkant is dat de Grift – een oudere gegraven
watergang naar het noorden – en het kanaal hier pa
rallel aan elkaar lopen. Tussen de Grift en het kanaal
ligt een ruimte van wisselende breedte, die dan weer
uit bos bestaat en komt dan weer veel opener is. Hier
door verschilt telkens de sfeer van het kanaal. Soms
kijk je prachtig over weidse weide en zie je de Veluwe
op de achtergrond, soms kijk je in bos.

© Monic Breed

Waterkwaliteit
In 2010 constateerde bureau BUWA dat het Apel
doorns Kanaal een redelijk goede waterkwaliteit heeft.
Over het algemeen neemt de waterkwaliteit in noorde
lijke richting af. Ter hoogte van de plek waar de Vrijen
bergerspreng/Veldhuizerspreng in het kanaal uit
mondt komen zeer bijzondere soorten waterdiertjes
voor. Wat betreft de vegetatie zijn er uitgebreide groei
plaatsen van drijvende waterweegbree, teer veder
kruid en doorschijnend glanswier vastgesteld en rond
de monding van de Vrijenbergerspreng waterviolier en
kleine egelskop.
 
Inzet van Stichting Apeldoorns Kanaal
Alle inzet ook van Stichting Apeldoorns Kanaal ten 

spijt: eind 2017 besluit de Commissie ROW van Provin
ciale Staten dat de plannen om het kanaal bevaarbaar
te maken niet realiseerbaar zijn vanwege de te hoge
kosten. Voorgesteld wordt om de beschikbare gelden
te gebruiken voor het beleefbaar maken van het hele
kanaal. Wat betreft Epe en Apeldoorn gaat het om de
volgende projecten:
Epe: Fietsverbinding Veluwe-IJsseldal ter ontsluiting
van het Apeldoorns Kanaal en het IJsseldal.
Apeldoorn: Aanleg van een fietsroute langs het kanaal
vanaf het centrum naar het buitengebied, de aanleg
van een fietsbrug over het kanaal bij het Zwitsalter
rein, strandrecreatie bij het Zwitsalterrein, een recrea
tief park langs Kanaal-Zuid, verplaatsing van roeivere
niging De Grift naar een alternatieve locatie en de aan
leg van een kanosteiger.

© Monic Breed

Beleef het Apeldoorns Kanaal
Eind december 2018 tekenden bestuurders van Apel
doorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Rheden, het
waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelder
land de samenwerkingsovereenkomst Beleef het Apel
doorns Kanaal. Doel van de overeenkomst is het sti
muleren van allerlei initiatieven langs het kanaal ter
verbetering van de recreatiemogelijkheden op en
langs het kanaal, zodat iedereen deze mooie omgeving
beter kan beleven. Het gaat om projecten te realiseren
gericht op beleving, bewegen, genieten en waterpret.
In de gemeente Apeldoorn gaat het bijvoorbeeld over
het omvormen van een voormalige busbaan langs het
kanaal in Apeldoorn tot recreatief park.
Ook wordt er aangesloten bij het werk van diverse
werkgroepen die al een tijdje actief zijn rondom het
kanaal, zoals de stichting Beleef het Kanaal en een on
derhoudswerkgroep. Deze laatste werkgroep (met
onder andere mensen van roeivereniging De Grift) or
ganiseert bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden in sa
menwerking met het waterschap. En de stichting Be
leef het Kanaal organiseert de Kanaalweek, waarin
onder andere zeilclinics werden verzorgd door Jeugd
zeilschool Apeldoorn Centrum en het Drakenbootfesti
val dat plek gekregen heeft in het Zwitsalpark in Apel
doorn. Ook dit jaar vindt het evenement plaats en wel
op 19, 20 en 21 juni.
 
Het artikel inclusief noten en literatuur is opvraagbaar
bij de redactie.

4 www.ivn-apeldoorn.nl



Kind en natuur

 Roely SmitSterren in Casa Bonita
Hoe toepasselijk kan het zijn? Vlak voor kerst verrassen kinderen van groep 8 van de Sterrenschool de bewoners
van Casa Bonita met zelfgemaakte sterren.
Een beetje gespannen door het onbekende, maar vooral nieuwsgierig, komen 28 kinderen naar Casa Bonita om
samen met de bewoners een natuuractiviteit te gaan beleven. Dit alles in het kader van het project Grijs, Groen
en Gelukkig van IVN Apeldoorn: ’s zomers buiten in de natuur, ‘s winters binnen in de gemeenschapsruimte Het
Atrium. De spil in het begeleiden van deze activiteiten is Thea Gottmer, activiteitenbegeleidster en tevens IVN-
natuurgids. Daarnaast begeleiden 2 IVN-schoolgidsen en een aantal vrijwilligers van Casa Bonita deze activiteit.

© Roely Smit

© Roely Smit

© Roely Smit

In de kring zittend worden we allen verwelkomd door
Thea. Zij weet al snel de kinderen op hun gemak te
stellen en ze luisteren geboeid naar haar uitleg over de
ziekte dementie, waaraan de bewoners lijden. Deze
mensen vragen zich bijvoorbeeld af: ‘Waar ben ik, hoe
kom ik hier, wie ben jij?’. Als je dat niet meer weet
word je onzeker en bang.
Kinderen melden: ‘Ik weet soms middenin een verhaal
ook niet meer wat ik nog meer wil vertellen of ik ben
mijn fietssleutel soms kwijt’. Thea legt uit dat iedereen
dit wel eens heeft, maar dat dit bij dementie veel ern
stiger is en ze vraagt de kinderen om de bewoners
straks liefdevol te helpen bij het maken van kerstna
tuurkaarten, een grote kerstster, kerstballen van si
naasappels met kruidnagelfiguurtjes. Ook kunnen ze
samen naar een film kijken van de Zandtovenaar.
 
Een aantal kinderen gaan mee om de bewoners uit
hun huiskamers op te halen. Ze weten dat ze dit rustig
moeten doen, want ook voor de bewoners is dit span
nend. Dan gaan ze met z’n allen aan de slag. Eerst is
het wel even wennen voor beide partijen, maar al snel
zie je een glimlach op de gezichten van jong en oud en
soms een liefdevolle aai.

Het Atrium is groot. Er is ruimte genoeg voor iedereen
om te doen waar hij of zij zin in heeft… zelfs om een
dutje te doen. Met veel aandacht en plezier ontstaan
er prachtige creaties en worden er poffertjes gegeten,
die een paar kinderen bakken.
Aan het einde worden alle kunstwerkjes uitgedeeld,
ook aan bewoners, die niet bij de activiteit waren.
Grote sterren komen in het Atrium te hangen en één
grote ster gaat mee naar school.
 
Ze vraagt hoe de kinderen het beleefd hebben. Bijna in
koor zeggen ze: ‘Leuk!’ Thea vertelt dat de bewoners
vooral genieten van het moment. Ze weten straks niet
meer wat ze gedaan hebben, maar houden wel het
prettige gevoel vast.
Eén kind durft te zeggen, dat de mensen wat langzaam
waren en dat hij het moeilijk vond dat iemand wegliep
en niet terugkwam. Thea legt hier ook weer geduldig
uit waardoor dit komt.
‘En wanneer komen we weer?’, vragen de kinderen tot
slot.

 
Wist je dat …in Apeldoorn slechts 5% van de indu
striedaken met zonnepanelen zijn belegd. Voor
Voorst ligt dat percentage op 3% en voor Epe op 5%.
Onderzoeksbureau Over Morgen stelde voor Gel
derland, Overijssel en Flevoland vast dat 8,8% van
de bedrijfsgebouwen tot nu toe maar zonnepanelen
op hun dak hebben aangebracht. Daar liggen dus
nog een heleboel kansen voordat kostbare grond op
het platteland wordt toegedekt met panelen.
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Reportage

 Kris van OpstalRivierafvalonderzoeker
Op een zonnige zaterdag eind november vond bij het Engelse Werk in Zwolle, met zicht op de uiterwaarden van
de IJssel, mijn training als rivieronderzoeker voor het Schone Rivierenproject plaats.
Omwille van de educatieve kwaliteiten is IVN Natuureducatie een van de drie partners in het Schone Rivieren
project samen met Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Het doel is: plasticvrije rivieren in 2030.
Deze activiteit begon klein in 2013, maar dankzij een financiële stimulans van de Postcode Loterij breidt het ri
vieronderzoek zich sterk uit.
IVN-medewerkers van IVN Overijssel namen de organisatie van de training voor hun rekening, want in het lande
lijke project Schone Rivieren mag de rivier de IJssel, de 125 km lange aftakking van de Rijn die door Gelderland
en Overijssel stroomt, natuurlijk niet ontbreken.

Terminologie
Van de 30 deelnemers aan de training hadden velen al
ervaring met het initiëren van zwerfafval projecten. Uit
de lezing noteerde ik enkele verontrustende feiten en
interessante termen:
- 93% van het strandafval aan de Nederlandse kust is   
  plastic.
- wattenstaafjes staan op plaats vijf qua zwerfafval.
- citizen science of burgerwetenschap. Onder het         
  mom 'vele handen maken licht werk’ kun je als bur     
  ger op velerlei wijze een bijdrage leveren aan weten- 
  schappelijk onderzoek. 
  Rivierafvalonderzoeker is daar een fraai voorbeeld     
  van.
- 43% van alle plastic zwerfval zijn nurdles: een woord 
  dat je aan het rijtje zure regen, stikstof, pfas… moet 

toevoegen. Een nurdle is een plastic korrel (circa 5 mm
diameter) waar plastic producten van worden ge
maakt. Jaarlijks worden er miljarden kilo’s geprodu
ceerd. Tijdens transport en gebruik ontsnappen er ont
zettend veel, meestal door onachtzaamheid. Ze komen
terecht in meren, rivieren en oceanen en worden ge
geten door vissen. 

© Kris Vanopstal

© Kris Vanopstal

© Kris Vanopstal

Interesse om in actie te komen voor plasticvrije rivie
ren? Kijk op www.schonerivieren.org

Aanpak
De aanpak richt zich op vier O’s: Opruimen, Onderzoe
ken, Ontdekken en Oplossen.
Opruimen van zwerfafval door enthousiaste lokale
sport- en vrijetijdsverenigingen. Zij haalden al honder
den kilo’s uit oeverbermen.
Het onderzoeken van zwerfafval door rivieronderzoe
kers vindt twee keer per jaar plaats. Als getraind duo
breng je 100 meter rivieroever minutieus in kaart.
Met ontdekken nodigen we inwoners uit om het rivie
rengebied te gaan ontdekken en beleven en om te zien
hoe prachtig de natuur er is.
Zo krijgt Schone Rivieren inzicht in de hoeveelheid, sa
menstelling en herkomst van het afval. Dit vormt het
basismateriaal om op zoek te gaan naar knelpunten
en oplossingen.
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Natuur en duurzaamheid

 Ria BrouwersLustrum Cursus Natuur & Samenleving
Klimaatdrammer. Nummer 3 op de lijst van winnende woorden in 2019 bestond vijf jaar geleden nog niet toen
in Apeldoorn de cursus Natuur & Samenleving begon. De gedachte bestond wel, want moesten we het in de na
tuurgidsenopleiding echt hebben over de opwarming van de aarde en over milieuproblemen? Bij IVN gaat het
toch over de schoonheid van de natuur?

Het kleinste blokje
In de landelijke richtlijnen voor de opleiding van IVN
natuurgidsen was in 2015 een blok gewijd aan Mens
Milieu en Maatschappij. Het was het kleinste van alle
zeven blokken, niet meer dan een dobbelsteentje. Het
cursistenboek noemde het milieu een thema met een
overwegend negatieve lading dat verwijst naar de be
dreiging van de natuur. De voorzichtige benadering
weerspiegelt de sfeer van toen. Enerzijds was het be
grip ‘duurzaam’ aan de naam van IVN toegevoegd, an
derzijds was er huiver voor krachtige uitspraken, want
de meningen onder leden konden nogal verschillend
zijn.

IVN NGO Map 2005
Een groter denkvlak
Op het IVN weekend over duurzaamheid in Oisterwijk
eind 2014 werd de aftrap gegeven om het thema vanaf
dag één te behandelen in de opleiding van IVN-natuur
gidsen. Wat me aansprak was het pleidooi om het
denkvlak groter te maken: van lokaal naar wereldwijd,
van hier en nu naar elders en toekomst, en om in sys
temen te denken. In het nieuwe opleidingsboek is de
integratie van duurzaamheid gerealiseerd. Via educa
tie wil IVN de waarde van de natuur benadrukken en
mensen bewust maken van de mogelijkheden voor
duurzame keuzen.
 
Een aparte cursus 
Voor natuurgidsen-in-opleiding en belangstellenden
organiseerde IVN Apeldoorn in 2015 een aparte cursus
over Natuur en Samenleving rond de kernthema’s kli
maat en biodiversiteit. We spraken o.a. over de VER-
problemen, zoals de verdroging en verzuring van de
bodem samenhangend met de intensieve landbouw,
de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen leidend
tot opwarming van de aarde met alle gevolgen voor
flora en fauna. Er lag nadruk op de samenhang van de
fenomenen en op de aantasting van het systeem met
domino-effecten als gevolg. Als lesmateriaal werden
spaarzame krantenartikelen verzameld.

© Depositphotos

Hoe anders is dat nu. Berichten over opwarming van
de aarde, uitsterven van soorten, extreme weersom
standigheden, overspoelen ons dagelijks. De proble
men zijn manifest geworden en zij zijn nog fundamen
teler dan gevreesd. Dat inzicht heeft de publieke dis
cussie verhevigd en tegenstellingen in de samenleving
aangewakkerd.
 
Al de vijfde cursus 
In de vijfde IVN cursus Natuur en Samenleving 2020
staan nog steeds klimaat en biodiversiteit centraal,
met opnieuw de VER-thema’s en met ruim aandacht
voor landbouw en voedsel. Door alle feiten is de cur
sus indringender geworden, zijn de voorbeelden talrij
ker en de oplossingen noodzakelijker. Als rode draad
hanteren we de mogelijkheid van een totaal aanpak
van de problemen, die van een circulaire economie,
waarvoor de kringlopen in de natuur prachtige voor
beelden bieden. De ongeveer twintig cursisten voeren
gaandeweg opdrachten uit.

© Ten Gevers
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IVN in beeld

© Ruud Knol

Boomplantdag Orden 15 november 2019

Natuurmenu Epe 25 november 2019

Cursus Natuur en samenleving 16 november 2019

© Ten Gevers

Excursie De Blankenmate 11 oktober 2019 Snertwandeling Berg en Bos 19 januari 2020

© Willem Kuijpers

Excursie Natuurgidsen Berg en Bos 19 oktober 2019

© Hans Hogenbirk © T. Gevers
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© R. Kamperman

© Yvonne Zwikker

2e Tiny Forest Ichtusschool 22 november 2019

© Roely Smit

Algemene Ledenvergadering 21 november 2019

© Hessel Tacoma

Venel, berkjes verwijderen 18 januari 2020

© IVN Archief

Groencursus Salamandergat najaar 2019

Zomaar grasduinen Kootwijkerveen 1 februari 2020

© Gert Reijnen

9www.ivn-apeldoorn.nl



Natuur en recreatie

Ten GeversExcursies in beweging
Het is 19 oktober 2019 en we zijn in het Theehuis van Berg en Bos. We zien (en vooral horen) een geanimeerde
discussie van een dertigtal actieve natuurgidsen van IVN Apeldoorn. Waar gaat het over? Over excursies. Hoe
het staat met de wandelexcursies van onze afdeling. Hoe ze beter onder de aandacht van het publiek te brengen
zijn. Hoe je vernieuwend kan zijn zonder je eigen identiteit te verliezen.

Werken met een raamwerk
Ton van der Schouw, voormalig verslaggever van de
Stentor en adviseur van IVN Apeldoorn vertelt een
boeiend verhaal over wat de interesses van de kranten
zijn en geeft tips over hoe we de publicatiekans kun
nen vergroten als we kranten benaderen. Korina Fok
kens en Marieke van Hoeflaken vertellen hoe media
als Facebook ingeschakeld kunnen worden. Er komen
veel ideeën op tafel, de wanden hangen vol gele brief
jes. Sommigen hebben al excursies in het hoofd of
zelfs in planning.

© Willem Kuijpers

Besloten wordt een raamwerk op te stellen voor de ex
cursies in 2020. In elke maand vinden activiteiten
plaats, maar in ieder geval ook op steeds een vaste
dag in de maand met een thema als leidraad. Gekozen
wordt voor de 3e zondag in elke maand. Dan is er al
tijd een excursie. Het raamwerk wordt meteen inge
vuld met namen: boter bij de vis. Het is een vruchtbare
en inspirerende discussie van mensen met passie voor
de natuur en het begeleiden van mensen daarin. Deze
actie is voorbereid door een klein clubje trekkers: Ro
nald Duin, Cathrien Oskamp en Peter Verdegaal die
ook het vervolg in 2020 blijven coördineren.

Elke 3e zondag van de maand
een IVN-excursie

Snertwandeling Berg en Bos
Het is zaterdag 19 januari, 3 maanden later en de 3e
zondag in januari. Tientallen mensen verzamelen zich
bij Stayokay Apeldoorn, gelegen aan de rand van Berg
en Bos, voor een snertwandeling. Een winterse wande
ling die afgesloten wordt met een kop heerlijke erw
tensoep. Het is een mooie mix van oud en jong hier
vanochtend. Van de 44 deelnemers aan de wandeling
is het leeuwendeel geen lid.

© Artikel Stentor

Verschillende deelnemers geven aan het artikel gezien
te hebben dat een aantal dagen daarvoor in de Sten
tor heeft gestaan. Daarin wijzen de gidsen Carolien

Londerman en Peter Verdegaal op de sporen van das
sen en zwijnen en kondigen de wandeling aan. We
gaan het park in en horen over de waarde van dood
hout en de geschiedenis van het park. We kijken hoe
bomen te herkennen te zijn en gaan op pad met zoek
kaarten en hebben verwoede discussies of een boom
wel of niet een Hemlockspar is. Na meer dan 2 uur zit
een tevreden deelnemersgroep te genieten van de
erwtensoep in het gastvrije Stayokay. Een succesvolle
aftrap van de nieuwe werkwijze.
 
Iedere gids kan meedoen
Het raamwerk excursies 2020 voorziet in een excursie
elke 3e zondag van elke maand. Wil je meedoen, neem
dan even contact op met het coördinatiegroepje ex
cursies 2020 (Cathrien Oskamp, Peter Verdegaal of Ro
nald Duin). Je bent van harte welkom. Daarnaast is het
raamwerk nadrukkelijk bedoeld als raamwerk. Voel je
dus vrij om een excursie te organiseren in een leuk ge
bied of over een interessant thema als je daar wat
voor voelt.

© Ten Gevers
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Voer voor gidsen

 Ten GeversNGO-1: verdieping in de natuur

Op 5 februari is hij van start gegaan, de Natuurgidsen
opleiding deel 1, kortweg de NGO-1. In een startbijeen
komst kregen de deelnemers een overzicht van het
opleidingstraject, maakten ze kennis met hun natuur
mentor en gingen ze enthousiast van start met de eer
ste gidsenoefening: het onderzoeksgebied.
Al enige jaren is de Natuurgidsenopleiding van IVN
Apeldoorn gesplitst in 2 delen. Na uitgebreide evalua
tie is de opzet aangepast en vernieuwd.
 
Dit jaar is de nieuwe NGO van start gegaan. NGO-1 is
gericht op verdieping in de natuur op een plezierige,
flexibele manier. Je volgt 4 verplichte natuurcursussen
die de basisbagage bieden van een natuurgids, zoals
de Groencursus voor- en najaar, de cursus Samenhang
en Natuur & samenleving. Deze cursussen bieden een
breed scala aan natuurkennis en -ervaring, die voor de
deelnemers van NGO-1 aangevuld wordt met litera
tuur, video’s en e-learning modules. Door middel van
speelse toetsen kan ieder zelf de eigen voortgang toet
sen. De natuurmentoren, ervaren natuurgidsen van
IVN Apeldoorn, ondersteunen deelnemers bij de gid
senoefeningen en bij de verdieping in de natuur.
De lengte en duur van NGO-1 varieert per deelne
mer. Dat is ook de bedoeling: kies je eigen tempo,

© Harold Gerritsen

zodat het kan naast de andere dingen in het leven.
Is NGO-1 afgesloten, dan kan men deelnemen aan de
NGO-2. Deze duurt dan 6 maanden en is geheel ge
richt op gidsvaardigheden en sluit af met het IVN-na
tuurgidsendiploma.
Deze startbijeenkomst was de eerste van de drie die
we elk jaar hopen te houden. Zodat mensen die passie
hebben voor de natuur altijd op redelijk korte termijn
aan de gidsenopleiding mee kunnen doen. En IVN
Apeldoorn regelmatig nieuwe natuurgidsen kan ver
welkomen.

Quiz
Welke vogel hoort bij welke nestkast? Antwoord zie pagina 15 
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Natuur in de buurt

 Peter OosterkampValken in een woonwijk
Op een avond begin juni 2018 hoorde ik de roep van een roofvogel in het Woudhuispark. Aan de wijze waarop
de vogel een prooi uit de lucht pakte kon ik zien dat het een boomvalk was. Vanaf mijn balkon kon ik later zelfs
twee jagende boomvalken in de lucht bezig zien.

Boomvalken in Woudhuispark
Een paar dagen later zag ik op vijf meter bij mij van
daan hoe het mannetje voedsel al vliegend aan het
vrouwtje wilde overgeven. Op zo’n moment draait het
vrouwtje behendig op haar rug om de prooi over te
nemen, maar dat mislukte dit keer. Dit is een onder
deel van het baltsritueel. Op zondagochtend 24 juni
was ik getuige van een paring, maar het nest had ik
nog niet ontdekt.
Eindelijk vond ik eind juli het nest in een populier. Het
was een oud kraaiennest. Aan de staart met twee vleu
gelpunten op de foto’s was af te leiden dat het inder
daad boomvalken waren. Ze maken gebruik van be
staande nesten, waarbij kraaiennesten favoriet zijn.

Jonge boomvalken                                 © Peter Oosterkamp

Twee jonge boomvalken
Op 21 augustus heb ik twee jonge boomvalken kunnen
fotograferen. Snoeiwerkzaamheden brachten op 22
augustus veel onrust. Pogingen om in contact met de
gemeente te komen om dit uit te stellen lukten niet.
Gelukkig is het goed gegaan. Het gebedel van de jon
gen om voedsel klonk van steeds andere plekken. Ze
waren uitgevlogen. Ik zag soms hun stuntelige vliegpo
gingen. In de tweede week van september zag ik ze
steeds minder vaak. In de derde week waren ze ineens
verdwenen. En nu maar hopen dat ze terugkeren.
Het nest van de boomvalk werd in 2019 in gebruik ge
nomen door een paartje zwarte kraaien. Begin juni lag
er ten gevolge van een storm een tak schuin over het
nest. Later is de tak eruit gewaaid. Wie weet keert de
boomvalk in 2020 weer terug.

Torenvalken in de hoogspanningsmast
In 2019 ontdekte ik torenvalken in een oud kraaien
nest in een hoogspanningsmast vlakbij mijn huis. Het
oude kraaiennest was al drie jaar niet gebruikt. Toen ik
mijn camera op het oude nest richtte zag ik twee jon
gen. Een medevogelaar en fotograaf die ik getipt
had,  zag zelfs vier jonge torenvalken. 

Bij latere waarnemingen zagen we steeds maar drie
jongen. Een vrouw die haar hond uitliet in het Woud
huispark vertelde dat ze even daarvoor een jonge to
renvalk in de tuin had gevonden. De dierenambulance
was hem komen ophalen. Het mysterie van de ver
dwenen vierde jonge torenvalk was opgelost.

Mastlingen (takkelingen)                        © Peter Oosterkamp

Mastlingen in plaats van takkelingen
Ik heb goed kunnen volgen hoe de jonge torenvalken
behendig over de stalen traversen van de hoogspan
ningsmast klauterden: het zijn nu ‘mastlingen’ gewor
den in plaats van takkelingen.
Op een dag kon ik in het Woudhuispark genieten van
een biddende jonge torenvalk die even later een prooi
te pakken had. Op vijf meter bij mij vandaan peuzelde
hij een grote groene sabelsprinkhaan op. Uit de braak
ballen die ik vond zag ik dat ze vaker een grote sabel
sprinkhanen te pakken kregen, maar dat er ook ande
re insecten op hun menu stonden.
Juveniele eksters uit een nest in een lindeboom bij mij
in de buurt hadden het vaak op de jonge torenvalken
gemunt. Tot half augustus heb ik kunnen genieten van
jagende torenvalken, daarna lieten ze zich steeds min
der vaak zien. Door toedoen van de eksters en de wind
is het nest in de hoogspanningsmast verdwenen.

Torenvalk                                              © Peter Oosterkamp
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Verenigingsnieuws

 Yvonne ZwikkerGroencursus: educatieve bouwsteen
Je mag de Groencursus, de oudste IVN-cursus, gerust wel het visitekaartje van IVN Apeldoorn noemen en de toe
leveringsactiviteit van deelnemers aan de natuurgidsenopleiding. Het is dé cursus om mensen de natuur en
vooral de samenhang in de natuur in onze omgeving te laten zien, ontdekken en beleven. Maar alleen de cursus
volgen en genieten zonder vervolg is ook prima.

Dragers van de cursus
John van Heiningen werd tien jaar geleden de rechter
hand van Frits Hollander. Na vijf jaar gaf Frits het stok
je over aan John, die dit nu al weer vier jaar samen met
Jan van Vulpen doet. Het is opvallend hoeveel docen
ten uit de IVN-gelederen komen en vaak jaren een on
derdeel verzorgen. Zo vertelt Gert-Jan Blankena op zijn
beeldende manier over het ontstaan van de Veluwe.
Annette Harlaar neemt binnen de plantenwereld
onder de loep. Tot voor kort nam Hans Duijm de be
langstellenden mee naar de heemtuin in het Maten
park, de grondlegger van de ecologische bermen. Nu
heeft Frans van den Born dat overgenomen. Hij is al
vanaf de oprichting bij de heemtuin betrokken. Rina
Scheerman gaat in het najaar op zoek naar padden
stoelen in het Woudhuis. Ook docenten van buitenaf
verzorgen lessen. Afgelopen jaren heeft Petra Bennink
samen met John Mulder het groenbeleid van de ge
meente toegelicht.
 
Voor- en najaar
De Groencursus kent een voorjaar- en een najaarsedi
tie van beide vijf cursusavonden en bijbehorende ex
cursies. Het gebeurt zelden dat er geen animo genoeg
is. Dit jaar was een bezoek aan wisenten onderdeel
van de zoogdierenexcursie. De factoren milieu, mens
en samenleving komen in de Groencursus zijdelings
aan de orde. Daar is de cursus Natuur en Samenleving
speciaal voor ontwikkeld.

Landschappen
De omgeving van Apeldoorn, Epe en Voorst is rijk aan
landschappen. Keuze te over om in aantrekkelijke ge
bieden excursies te houden zoals in het Kootwijker
veen of de Motketel. Het is altijd weer leuk om de reac
ties van de cursisten te horen, die dan op plekken
dichtbij huis komen waar ze nog nooit geweest zijn.

Tijdens de lessen en excursies leren velen op een an
dere manier naar de natuur te kijken.
 
Mooie mix aan cursisten
De meeste cursisten komen uit onze omgeving. Soms
wonen deelnemers al jaren hier, maar ook mensen die
hier net zijn komen wonen zien dit als een kans om de
natuur in de omgeving beter te leren kennen. Het ge
beurt ook dat deelnemers een huisje op de Veluwe
hebben en zelf in het westen wonen en op deze ma
nier meer over de Veluwe te weten willen komen. De
interesse in onze natuurlijke omgeving is voor deze
cursus niet leeftijdsgebonden. Zowel mannen als vrou
wen melden zich aan.
Een percentage is niet te noemen maar in iedere
Groencursus zitten deelnemers die doorgaan om na
tuurgids te worden. Soms waren ze dat vooraf al van
plan maar vaak ontstaat die belangstelling tijdens de
cursus.

De Groencursus is onderdeel van de Natuurgidsen- 
opleiding.
Iedereen die natuurgids wil worden is verplicht de
voor- en najaars Groencursus te volgen.
De voorjaars Groencursus start op 1 april, maar is al
volgeboekt.
Informatie natuurgidsenopleiding en cursussen:
www.ivn-apeldoorn.nl.

© IVN Archief

Bloembollen tegen jeukrups
Het blijft niet alleen bij het aanbrengen van nestkas
ten op 12 plekken in Apeldoorn. Onder de graszo
den bij solitaire eiken en eikenlanen krijgen 21.000
bloembollen een plek.  
Voor deze bloembollenactie die onderdeel uitmaakt
van de natuurvriendelijke methode om de eikenpro
cessierups aan te pakken heeft Apeldoorn 8000
euro uitgetrokken.
Het betreft onder andere: blauwe druif, narcissen,
tulpen, krokussen, sneeuwklokjes. Deze bollen
bloeien in verschillende periodes en trekken dus
een langere periode insecten aan die op hun beurt
gegeten worden door vinken, mezen, boomklevers
en spechten. Dit zijn vogelsoorten die jeukrupsen op
hun menu hebben staan.
Door de biodiversiteit te vergroten ontstaan er bete
re omstandigheden voor de vijanden van de eiken
processierups. Deze duurzame aanpak vindt in heel
Nederland plaats.
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Op pad met

Corine SchimmelKarin Karlietis in Het Leesten
Karin Karlietis, een warme betrokken persoonlijkheid
met een groot gevoel voor rechtvaardigheid en een
groot hart voor kinderen en honden. Op een druilerige
wintermiddag ontmoeten wij elkaar op de parkeer
plaats van De Ugchelse Berg om een prachtige wande
ling te maken door Het Leesten, een waardevol na
tuurgebied aan de zuidwestkant van Apeldoorn. Het
gebied doet haar denken aan de Posbank in Rheden,
waar ze is opgegroeid. Zij bewaart mooie herinnerin
gen aan haar jeugd. Als er sneeuw lag, ging ze met
haar zussen en kinderen uit de buurt sleeën op de
heuvels van de Posbank. Als de hei bloeide maakte ze
er met haar familie heerlijke wandelingen. Karin komt
regelmatig in Het Leesten en als zij logeerhonden van
een van haar zussen heeft, dagelijks. Ze komt hier he
lemaal tot rust.

Echt iets voor jou
Na haar studie Voeding en diëtetiek in Nijmegen kwam
ze in 1981 naar Apeldoorn, waar ze in het huidige Gel
reziekenhuis ging werken. Ze heeft hier diverse func
ties bekleed en is hier nog steeds werkzaam als staf
medewerker. In 2000 werd ze projectleider van een 3-
jarig project, waar ze bijna dag en nacht mee bezig
was. Ze liep tegen haar eigen grenzen aan en wilde
graag iets naast haar baan doen, dat niets met zorg te
maken had. Een bevriende HR-adviseur had de natuur
gidsenopleiding in Eerbeek gevolgd en zij gaf aan dat
dit echt iets voor Karin was.

© Karin Karlietis

groep mensen, die vooral van groen en buiten hiel
den.  Met vier collega-gidsen in opleiding organiseerde
ze als afstudeeropdracht een aantal kinderactiviteiten
in het Mheenpark. Aangezien ze het zo leuk vonden
om te doen, hebben zij met zijn vieren de werkgroep
Jeugd opgericht. Het doel hiervan was om zes keer per
jaar met kinderen uit Apeldoorn e.o. op stap te gaan
met iedere keer  andere thema’s zoals  IJstijden op de
Veluwe of wat vliegt daar in het donker? Het was leuk,
spannend en informatief en vooral bedoeld om kinde
ren de natuur te laten beleven en ze mee naar buiten
te nemen. Karin heeft hier altijd veel plezier aan be
leefd. Voor ouders was er een programma los van de
kinderen. Deze werkgroep heeft 10 jaar bestaan.
Scharrelkids kan je zien als opvolger. Als bestuurslid
van IVN-Apeldoorn is Karin het aanspreekpunt vanuit
het bestuur voor de Scharrelkids en ook voor de Werk
groep Natuur in de zorg. Als Karin in de toekomst min
der gaat werken gaat zij zich zeker inzetten voor de
Scharrelkids. Kinderen liefde voor de natuur bijbren
gen, daar draait het om.

Natuur vraagt om bescherming
Ze maakt zich grote zorgen over de natuur. Mensen
accepteren niet dat de natuur beschermd moet wor
den. Het lijkt erop dat mensen weinig respect hebben
voor gebieden als Het Leesten en de Posbank, die dui
zenden jaren oud zijn. Ze dumpen er afval, ze fietsen
buiten de hiervoor geëigende paden, wat tot uitslijting
van paden lijdt en ze laten honden los lopen buiten
het losloopgebied. Karin spreekt mensen hierop aan
door te vragen of ze bekend zijn in het gebied en ze
daarna vriendelijk te wijzen op hun gedrag. U bent
gewaarschuwd!

© Karin Karlietis

© Karin Karlietis

Mee naar buiten
In 2004/2006 volgde Karin de natuurgidsenopleiding in
Apeldoorn. Zij voelde zich direct thuis bij deze leuke

Industriedaken met zonnepanelen
In Apeldoorn is slechts 5% van de industriedaken
met zonnepanelen belegd. Voor Voorst ligt dat per
centage op 3% en voor Epe op 5%. Onderzoeksbu
reau Over Morgen stelde voor Gelderland, Overijssel
en Flevoland vast dat 8,8% van de bedrijfsgebouwen
tot nu toe maar zonnepanelen op hun dak hebben
aangebracht. Daar liggen dus nog een heleboel kan
sen voordat kostbare grond op het platteland wordt
toegedekt met panelen.
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Weidevogelbescherming
Begin maart gaan de weidevogelbe
schermers al weer op pad. Er staan
meer dan 50 locaties met evenzo
veel eigenaren te boek die om spie
dende ogen en medewerking vra
gen. IVN-natuurgids Harry Nijhof
coördineert en geeft aan dat ze met
gemiddeld tien personen werken
aan de bescherming van de weide
vogels aan de oostflank van de Ve
luwe tussen Terwolde en Loenen.
De startdatum is uiteraard weersaf
hankelijk en kan variëren. De werk
zaamheden lopen meestal door tot
half juni.   

© Harry Nijhof

© Marcel van de Kerkhof

Lezing: De koekoek als zorgeloze
ouder 
Op donderdag 9 april is iedereen
van harte welkom voor de eerste
IVN-lezing van dit jaar. Lou Megens,
insectenetersgoeroe van Nederland
met diepgaande kennis van veel
soorten vogels en begenadigd spre
ker en schrijver van 2 boeken, ver
telt over de koekoek. Hoe legt de
koekoek haar ei? Waarom verwij
dert de koekoek eieren uit het nest
van de waardvogel? Hoeveel
waardvogels heeft een koekoek.
Waarom accepteert een waardvo
gel een koekoeksei. Diverse moeilij
ke begrippen worden eenvoudig
uitgelegd. Met veel ondersteunend
filmmateriaal en heel interessant
voor alle natuurliefhebbers voor
een verdieping in deze mysterieuze
vogel. De koekoek die in april weer
naar Nederland komt, kent 

ondanks zijn mysterieuze bestaan
na deze lezing geen verrassingen
meer voor het publiek. De lezing is
gratis voor leden en vrienden van
IVN/KNNV. De toegangsprijs voor
niet-leden bedraagt € 3,-.
Opgeven via de website:
www.ivn-apeldoorn.nl

Paddentrek
Op het platgetreden pad
ligt een platgereden pad.
‘My poor pad’ klaagt Lady Kicker.
Gisteren was je zoveel dikker
en vervolgt bedroefd haar pad.
Herma Millenaar

Antwoorden van pag 11
1. Boomkruiper
2. Gierzwaluw soms mus
3. Pimpelmees
4. Steenuil
5. Torenvalk
6. Bosuil

Wie haar enthousiasme over de na
tuur heeft meegemaakt zal Herma
Millenaar niet licht zijn vergeten.
Jaren heeft  zij Groenvoer direct en
indirect gesteund. Op 31 januari
van dit jaar is Herma op 88-jarige
leeftijd overleden.

Wijk Berg en Bos
In 2020 vind de 14e editie van de
Atlas van Apeldoorn plaats. Deze
keer staat de wijk Berg en Bos cen
traal. Het project loopt in de maan
den april tot en met oktober. De
Atlas van Apeldoorn is een samen
werking tussen CODA en leden van
het Erfgoedplatform (waaronder
IVN Natuureducatie Apeldoorn),
wijkbewoners en andere samen
werkingspartners waarin jaarlijks
één wijk of dorp in de gemeente
Apeldoorn in de schijnwerpers
wordt gezet.
IVN Apeldoorn heeft dit keer onder
meer de vernieuwing van de Belle
vueroute Wijk Berg en Bos vormge
geven samen met het Erfgoedplat
form.
Het programmaboekje, de wandel/
fietsroute en het IVN-Natuurpad
Berg en Bos en het IVN/Stayokay
Ommetje door Park Berg en Bos
zijn te downloaden via
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
activiteiten.

Week van de Teek
Van 6 t/m 12 april is de week van
de teek. De Week van de Teek
wordt jaarlijks georganiseerd door
een aantal samenwerkende organi
satie, zoals IVN, Natuurmonumen
ten en Staatsbosbeheer. In deze
week wordt extra aandacht ge
vraagd voor teken en tekenbeet
ziektes zoals de ziekte van Lyme. Er
zijn verschillende items in het
nieuws op TV en in de kranten over
teken en het voorkomen van ziek
tes. In april zijn ze weer volop ac
tief.

© Willem Kuijpers

© Yvonne Zwikker

Nationale Boomfeestdag 2020
Woensdag 18 maart wordt weer de
Nationele Boomfeestdag gehou
den. Bomen zijn belangrijk voor het
klimaat: ze nemen CO² op en zuive
ren de lucht, ze maken de woon- en
werkomgeving koeler, gezonder en
leefbaarder, ze zorgen voor een ho
gere biodiversiteit en een betere
waterafvoer. Doelstelling is op 18
maart 500.000 bomen te planten.
In de verschillende gemeenten wor
den daarvoor activiteiten georgani
seerd. Apeldoorn doet niet mee
met deze dag, maar heeft in no
vember zijn eigen Boomplantdag.
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ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

      zaterdag 14 maart  Landschapsonderhoud aanvang 9 uur  
      zondag 15 maart Wandeling Hapskamp aanvang 14 uur  
      zaterdag 28 maart Venel: Gereedschapsonderhoud aanvang 9 uur  
      zaterdag 28 maart Werving IVN schoolgidsen van 10 - 12 uur  
      donderdag 9 april  Lezing: de koekoek als zorgeloze ouder aanvang 19.30 uur  
      zondag 19 april Wandeling: Het Oranjepark nog               

springlevend
aanvang 14 uur  

      vrijdag 15 mei Wandeling: Stadsbomen met een verhaal aanvang 10 uur  
      zondag  17 mei Wandeling: Bomen in Park Berg en Bos aanmelden  
      zondag 14 juni Slootjesdag van 14 - 17 uur in het

Woldhuis
 

      Op pad met IVN Apeldoorn

      Plantencursus
      Cursusavonden: woensdag 20 mei,
      3 en 10 juni van 19.30 - 22.uur
      Excursies: zaterdag 23 mei en 6 juni
      van 10 - 12 uur
      dinsdag 16 juni avondexcursie naar de
      zadenbank van de gemeente
     
      Cursus roofvogels       
      Cursusavond: donderdag 11 juni
      van 19.30 - 22 uur
      Excursie: zaterdag 13 juni van 11 - 14 uur,
      uitwijkdatum zaterdag 20 juni.
 
      Workshop macrofotografie 
      Cursusavonden: dinsdag 23 en 30 juni 
      van 19.30 - 22 uur
      Excursie: zaterdag 27 juni van
      9.30 - 12.30 uur
     
      Groencursus najaar 2020
      Cursusavonden: woensdag 2, 16 en 30 september,
      14 oktober en 4 november van 19.30 - 22 uu
      Excursies: zaterdag 5 en 19 september, 3 en
      17 oktober en 7 november van 10 - 12.30 uur

      Natuurcursussen

© Harry Nijhof

Ledenvergadering
Donderdag 2 april ledenvergadering, aanvang
19.30 uur. Lokatie: IVN lokaal in vrije school De Vijfster,
Texandrilaan 30, 7312 HR Apeldoorn.


