
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special over bomen 

Bomen met hoge kijkcijfers

Genieten van bomen Apeldoorn

Zomer 2020 Jaargang 44 - 2



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, Ria Brouwers en Monic Breed (tekstredactie).
Medewerkers aan dit nummer: Wolter Termaat, Anton
Dekker, Annemiek van Loon, Gert Reijnen, Marieke
Sprey en Hans Hogenbirk.
Een woord van dank aan de werkgroep Natuurfotogra
fie en anderen voor de foto's van IVN in beeld. 
De uiterste inzenddatum kopij voor het herfstnummer
2020 is 20 juli  2020: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl.

Colofon Inhoud

Natuurmoment

Wekelijks loop ik langs de Badhuisspreng en kijk om
mij heen. Dit holletje zag ik links langs het pad bij de
berkenheuvel. Het intrigeert mij: woont er een dier en
welk?
Een paar weken later was het holletje uitgekrabd, door
een hond? Was de bewoner er nog?
De antwoorden komen hoop ik later wel.
Saskia Kattemölle

© Saskia Kattemölle
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Thema

 Wolter TermaatAnders kijken naar bomen
Iedereen kent het gezegde: ‘Door de bomen het bos niet meer zien’. Welnu, het is vaak ook andersom, nl. in het
bos de bomen niet meer zien. En dat is jammer, want bomen zijn bijzonder. Volgens van Dale is een boom een
gewas met (één) houtige stam die zich pas op enige hoogte boven de grond vertakt. Natuurlijk is een boom veel
meer dan dat.

Boom als woonplek
Bomen zijn belangrijk voor veel organismen die op
enig moment in hun leven er van afhankelijk zijn en in
of op de boom leven. De boom biedt daarvoor veel
verschillende woonplekken aan met ieder een eigen
woonklimaat. Op de buitenkant van de stam zullen
doorgaans andere omstandigheden heersen dan in
het bladerdek. Deze verschillen zorgen er voor dat veel
organismen een geschikte woonplek in of op de boom
kunnen vinden. Dat kan bij een volwassen boom oplo
pen tot honderden soorten! Zelfs omgevallen en dode
bomen bieden nog steeds voedsel en woonplekken
voor organismen. Natuurlijk wordt er van de boom ge
geten, maar de eters dienen weer als voedsel voor an
dere eters. Naast dierlijke organismen groeien er ook
plantaardige organismen op de boom, zoals schim
mels, algen, mossen en korstmossen. Bomen bieden
daarnaast schuilplaatsen en broedplaatsen aan o.a.
vogels en vleermuizen.

Korstmossen                                              © Wolter Termaat

Dode boom met tonderzwam                    © Wolter Termaat

Bomen en bodem onlosmakelijk verbonden
Ook in de bodem geeft de boom gelegenheid aan or
ganismen om te leven. Van de wortels wordt bijvoor
beeld gegeten. En met bodemschimmels vormt de
boom een uitgebreid samenwerkingsnetwerk, waarbij
de schimmels profiteren van stoffen uit de boom. De
boom ontvangt daarvoor mineralen terug. De schim
mel beschermt de boom ook tegen schadelijke bacte
riën. Er zijn zelfs aanwijzingen dat bomen via de schim
meldraden met elkaar communiceren en elkaar zo at
tent maken op bedreigingen voor de boom.

Levensgemeenschap op zich
De boom vormt met al die bewoners en gebruikers
een levensgemeenschap. De boom heeft daardoor
een grote ecologische waarde voor allerlei planten- en
diersoorten en draagt zo bij aan de biodiversiteit. En
biodiversiteit (het totaal aan soorten organismen) is
van levensbelang voor de mensheid. Het garandeert
een gezonde natuur wat ten goede komt aan de leef
baarheid. Maar ook het gebruik van de biologische

rijkdom aan stoffen in de natuur is zo gewaarborgd
voor bijvoorbeeld de voedselproductie en voor nieuwe
medicijnen. De biodiversiteit staat mondiaal zwaar
onder druk. Ook in Nederland is het aantal soorten de
afgelopen jaren sterk afgenomen. Planten, broedvo
gels en insecten hebben het moeilijk, uitsterven dreigt
of heeft al plaatsgevonden. Dus alles wat bomen bij
dragen aan de biodiversiteit telt.

Bomen en klimaat
Bomen en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar ver
bonden. Bomen nemen immers voor hun groei kool
zuurgas op uit de atmosfeer. Zij verminderen zo de
hoeveelheid koolzuurgas in de atmosfeer. En dat ver
mindert het broeikaseffect. Bij afbraak van de boom
komt wel dezelfde hoeveelheid koolzuurgas weer
terug in de atmosfeer. Hoe ouder de boom wordt, des
te langer blijft het koolzuurgas vastgelegd. Het aan
planten van bomen heeft niet alleen een gunstig effect
op de binding van koolzuurgas, het is ook goed voor
de biodiversiteit. Omdat bomen water verdampen en
daardoor voor afkoeling zorgen, spelen ze met name
in stedelijke gebied een belangrijke rol bij het verlagen
van de omgevingstemperatuur tijdens hitteperioden.
Bomen verdienen onze volle aandacht en zorg gelet op
hun belang voor ons leven op aarde.

Zomereik                                                   © Wolter Termaat
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Groen Apeldoorn, grenzend aan de Veluwe

Beeldbepalende kastanje
Ooit stond deze nu zeker 100-jarige paardenkastanje
in het buitengebied van Apeldoorn met akkers rond
om. Toen de wijk Woudhuis gestalte kreeg is deze
waardevolle kastanje ingepast in de plannen. Kosten
nog moeite zijn gespaard om deze boom op de Woud
huizerallee een mooie plek te geven. Rondom de stam
is een stenen bank gemaakt, waar veel gebruik van
wordt gemaakt. De boom bleek aangetast door de kas
tanjebloedingsziekte, maar het ziet er naar uit dat hij
deze ziekte overleeft.

Paardenkastanje                                       © Yvonne Zwikker

Groen erfgoed
De Hollandse linde aan de G.P. Duringlaan in Ugchelen
is een van de oudste en dikste lindes van Apeldoorn
die ook bij de landelijke Bomenstichting beschreven is.
In het 'Geheugen van Apeldoorn' en op het tekstbord
naast de boom is te lezen dat de boom vermoedelijk
voor een gevel van een woning of boerderij heeft ge
staan en geplant is tussen 1750 en 1800. De stamom
vang van deze Hollandse linde gemeten op 1.30 meter
hoogte is ruim 6 meter.

Hollandse linde                                                © Monic Breed

Plataan, een toekomst boom
De Gewone plataan in het Prinsenpark heeft alle ruim
te om zijn schoonheid te laten zien. De boom  is de 

Gewone plataan                                         © Yvonne Zwikker

leeftijd van honderd jaar al gepasseerd. Platanen zijn
toekomstbomen. Ze kunnen aardig wat luchtvervuiling
verdragen en met een warmer wordend klimaat heb
ben zij geen probleem. Ze zijn goed herkenbaar aan
hun geschilferde stam die doet denken aan een ca
mouflagepatroon van legerkleding. Hoe ouder hoe im
posanter hij wordt ook met de brede beweeglijke
handvormige bladeren.

Hart van Epe, verrassend groen
Bruine beuk tussen glimmende daken
De bruine beuk op het Martinusplein in Epe stond ooit
in de tuin van Villa Loeff. Nu torent deze ruim hon
derdjarige beuk uit boven glimmende daken van au
to’s in het centrum van Epe. Bij de herinrichting van
het plein heeft de beuk voldoende ruimte behouden
voor het wortelgestel om nog jaren mee te gaan. De
villa is verdwenen maar de naam leeft voort in het
park dat grenst aan de parkeerplaats en dat een be
zoek waard is.

Bruine beuk                                                  © Anton Dekker

Markt met veel markant groen
Voor café Cornelis, het voormalige gemeentehuis van
Epe, stond aanvankelijk een Wilhelminalinde. In een
bruine stalen krans om de voet van de boom is te
lezen dat de linde in 1963 werd vervangen door een
iep. Nog niet eens zo heel oud dus, maar wel een
sfeerbepaler op het plein. Voor de uitspanning De
Posthoorn zijn vier lindes op leeftijd de blikvan
gers. Wanneer je de Hoofdstraat inkijkt kan de enorme
slinger van jonge geschoren leilindes je niet ontgaan.

Special over bomen

Yvonne ZwikkerBomen met hoge kijkcijfers

Het werkgebied van IVN Apeldoorn kent vele mooie,
beeldbepalende bomen. We laten er een aantal van
onze keuze zien. Voel je vrij ze in de komende periode
te bezoeken en te genieten van deze en andere prach
tige bomen die er ook te zien zijn.
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Special over bomen

Herinneringen aan een villawijk
Villa Beekzicht op de hoek van Emmastraat en de
Beekstraat dateert uit 1880 en is minstens zo fraai als
de even oude plataan die ervoor staat. Het fietspad en
de weg zijn op veilige afstand van de wortels gebleven.
Op de speelplaats van de school naast Villa Beekzicht
staat een plataan die er ook mag zijn en een imposan
te paardenkastanje zorgt in het voorjaar voor duizen
den kaarsen. De enorme taxussen tegenover Villa
Beekzicht zijn ook een herinnering aan de villawijk.

Voorst, bomen in het buitengebied.

Bruine beuken als wachters
Op de begraafplaats in Terwolde kom je onmiddellijk
oog in oog te staan met een aantal imposante bruine
beuken. Ga eens onder de boom staan en kijk naar 

Knotwilgen in de IJsselvallei
Knotwilgen en de IJsselvallei horen bij elkaar. Langs
het bewegwijzerde Kerkenpad in Voorst kom je prach
tige grillige exemplaren tegen. Kenners schatten ze als
honderdjarigen in. De geknotte bomen zijn niet altijd
wilgen. Langs dit pad kom je ook knotessen tegen.
Vroeger oogstte de boer de twijgen als geriefhout. De
wilg en de eik strijden om wie de meeste insecten aan
trekt en herbergt. Voor de knotwilg evenals de eik
geldt dat de boom een levensgemeenschap op zich is.

Oudste Canadese populieren van Nederland
Naast de ruïne de Nijenbeek in Voorst en enkele hon
derden meters oostelijker in de Rammelwaard en Ra
venswaarden staan de oudste Canadese populieren
van Nederland. De populier naast de ruïne is aange
plant tussen 1880 en 1900 en de populieren groep iets
oostelijker tussen 1910 en 1930. De kroon van de
boom naast de ruïne is door hevige stormen geha
vend. Juist dan worden ze aantrekkelijk voor ooievaars
om er hun nesten in te maken.

Knotwilgen                                                 © Yvonne Zwikker

Canadese populier                                    © Yvonne Zwikker

Iep                                                                  © Anton Dekker

Gewone plataan                                           © Anton Dekker

Bruine beuk                                              © Yvonne Zwikker

boven. Het is een muur van duizenden blaadjes waar
van de takken dakpansgewijs over elkaar liggen zodat
er geen licht op de grond komt.
De beuken zijn bij de aanleg van de begraafplaats in
1829 aangeplant. De entplek is als een verdikking goed
zichtbaar.
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 Anton Dekker en Yvonne ZwikkerBomen: ons groene kapitaal 
Wanneer je de kaart van de gemeente Apeldoorn bekijkt, kleurt tweederde groen. En groen staat in deze ge
meente onder andere voor bomen, heel veel bomen, wel 9 miljoen bomen. De gemeente Apeldoorn heeft de
zorgplicht voor 70.000 daarvan. Die bomen zijn ons groene kapitaal. Gemiddeld vertegenwoordigt een boom
globaal een waarde van € 6.000 vanaf de aanplant, verzorging en afvoer. Zo berekend vertegenwoordigen de
bomen in de openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn een waarde van een half miljard euro. De ecologi
sche waarde is niet in geld uit te drukken. En dan hebben we het ook nog niet over het belang van bomen voor
het welbevinden van mensen.
 
Bijzondere bomen
Van die 70.000 bomen staan er 5.000 te boek als bij
zonder. Ongeveer 30 jaar geleden is de gemeente
Apeldoorn bijzondere bomen gaan inventariseren. Om
bijzonder genoemd te worden moet een boom mini
maal 80 jaar oud zijn, specifiek voor de soort, ecolo
gisch interessant, niet ziek en met zeker nog een le
vensverwachting van 15 jaar. Herinneringsbomen val
len ook binnen deze aanduiding. Ongeveer 3000 bij
zondere bomen bevinden zich op particulier terrein en
2000 in de openbare ruimte. Deze bomen zijn planolo
gische beschermd.
 
Zorg voor bomen
Alle bomen worden periodiek geschouwd met een
veldcomputer. Een aantal daarvan intensiever, zeker
als het kwetsbare bomen betreft. Alle gegevens van
een boom zijn in de computer aan elkaar gekoppeld
als in een soort medisch dossier. Ook luchtfoto’s wor
den ingezet. De bijzondere bomen zijn ingetekend op
een kaart en van een nummer voorzien. De kaart is
ook voor gebruik door burgers in ontwikkeling. Het on
derhoud van bomen geschiedt soms met hoogwer
kers, incidenteel met klimwerk. Jaren is de aanplant
van groen bij de inrichting van woonwijken een sluit
post geweest. Dat ligt nu anders. Rapporten wijzen uit
dat groen mensen goed doet op allerlei manieren.
Bomen zorgen mede voor onze gezondheid.

Prinsenpark                                                © Yvonne Zwikker

Bomen en status
Er waren tijden dat berken langs zandwegen de functie
van natuurlijke reflectoren hadden. Koningswegen
werden omzoomd door dubbele rijen beuken. Daar
door ontstonden statige lanen waar wij nu nog van
kunnen genieten. Neem de Loolaan bij de Grote Kerk
in Apeldoorn met z’n lindes, die al de derde generatie
lindes is die de laan allure geeft. Huizen omgeven

door monumentale bomen zijn meer waard dan de
zelfde huizencategorie in een nieuwbouwwijk. In de
strafkolonie Veenhuizen kun je nog zien dat alleen de
directeur het recht had een bruine beuk aan te plan
ten.
 
Trends
Bij de aanplant van bomen kun je soms trends vast
stellen. Er zijn wijken in Apeldoorn waar in de jaren
zestig sierkersen een prominente plaats kregen. Ei
ken-, beuken- en lindelanen vind je in de kern van
ieder zichzelf respecterende plaats en dorp. Ooit was
er een huisarts die vond dat zijn patiënten te weinig
fruit aten. Dus liet hij een laan met perenbomen aan
planten. Een voorloper van de voedselbossen? Als er
ruimte genoeg is zorgen platanen voor een imposante
omlijsting van lanen, bomen die bestand zijn tegen uit
laatgassen en een warmer klimaat. En dan zie je in
eens lanen met Japanse notenbomen, zuileiken of
valse Christusdoorns. Dezelfde soort bomen van de
zelfde leeftijd langs een laan geven een fraai beeld
maar zijn kwetsbaar vanwege ziektes die dan een kaal
slag kunnen veroorzaken.
Tegenwoordig is het een trend om bomen te kiezen
die bestendig zijn tegen een warmer klimaat.

Eik, Marialust                                                     © Ruud Knol

Koningspark Kerschoten                           © Yvonne Zwikker
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 Annemiek van LoonEten en gegeten worden
Eten en gegeten worden… Zo gaat het eraan toe in de natuur. De laatste jaren lijkt het echter alsof er steeds
meer veelvraten de kop opsteken in onze bomen. Ieder zijn deel is prima, maar steeds vaker wordt de gastheer
kaalgeplukt en kan van een plaag worden gesproken. In Apeldoorn heeft de letterzetter honderden fijnsparren
belaagd. Ook de eikenprocessierups (EPR) wordt als plaag gezien maar vooral voor de mens. Daarnaast lijkt om
de zoveel jaar een andere boomsoort de klos van een nieuwe ziekte zoals iepziekte, kastanjebloedingsziekte en
essentaksterven.
Plagen en ziekten
Alles wordt uit de kast getrokken om ziekten en plagen
de kop in te drukken. Niet zelden ondersteund door de
chemische lobby. Zo werd onlangs het middel Verti
mec gelanceerd om eiken te injecteren. Dit middel zou
nodig zijn omdat de EPR-plaag de laatste jaren on
danks de vele bestaande middelen alleen maar was
toegenomen. Het is wel een systemisch middel: het
verspreidt zich over het gehele organisme. Vertimec is
inmiddels verboden omdat de gevolgen van toepas
sing in de natuur letterlijk niet te overzien zijn. Ieder
blaadje bevat dan immers gif.

Bewoners maaien ongevraagd          © Annemiek van Loon

Herstel van biodiversiteit
Voor herstel van biodiversiteit gelden drie aspecten: 1
meer ecosystemen, 2 meer soorten, 3 meer genen.
Vertaald naar boombeheer:
1. Van intensief gemaaid naar kruidenrijk gras onder
laanbeplantingen. Boombeplantingen aan laten sluiten
op bosplantsoen en heestervakken. Kortom alle moge
lijkheden benutten voor meer gradiënten ook binnen
het stedelijk gebied.
2. In monoculturen kunnen plaaginsecten zich massaal
vermeerderen. Meer boomsoorten verkleint het risico
op grootschalige uitval en de aanwezigheid van meer
dere soorten insecten, schimmels en vogels wordt ge
stimuleerd.
3. Vaker toepassen van zaailingen in plaats van cul
tuurvariëteiten (klonen). Door te kiezen voor zaailingen
wordt binnen een soort ook de genetische variatie ge-

Goed maaibeleid                                © Annemiek van Loon

Verlovering
Deze drie aspecten zijn toepasbaar van achtertuin tot
bos. Voor bossen op onze droge zandgronden zijn ze
te vatten onder de noemer ‘verlovering’. De grootscha
lige aanplant van naaldbossen zet verdroging en ver
zuring van de bodem in gang. Door ook opnieuw in
heems loofhout (bomen én struiken) aan te planten en
natuurlijke verjonging te stimuleren, wordt het bodem
leven weer nieuw leven ingeblazen. Zo kunnen we van
de bodem weer een spons maken, die water beter
vasthoudt en de basis vormt voor conditioneel goede
bomen.

Preventie: herstel van evenwicht
Spuiten en injecteren worden preventie genoemd,
maar verstoren juist het evenwicht en hebben slechts
lokaal en op korte termijn effect. Herstel van het even
wicht is ware preventie. De achteruitgang van de biodi
versiteit is recht evenredig aan plaagdruk. Klimaatver
andering met stijgende temperaturen en droogte is
bovendien gunstig voor insecten zoals de eikenproces
sierups en slecht voor bomen. Droogtestress maakt
bijvoorbeeld de fijnspar extra vatbaar voor de letter
zetter.

Toename diversiteit bodemleven
In openbaar groen en tuinen ligt de oplossing in aan
passing van netheidsnormen. Door vegetatie in het
bosplantsoen en stadsbos niet uit te maaien en min
der blad te blazen, neemt de diversiteit van het bo
demleven enorm toe. Zo kunnen de broodnodige na
tuurlijke vijanden van plaaginsecten zich ontwikkelen.
Door strooiselvorming en het laten staan van dode
planten neemt ook de droogtegevoeligheid van de
bodem af.
Te vaak negeren we de complexiteit van ecosystemen
en menen we de veroorzaakte schade te kunnen op
lappen zonder de oorzaak te onderkennen. De natuur
kan heel veel prima zelf als wij maar iets vaker de blad
blazer, de gifspuit en de schoffel met rust laten.

spreid. Zaailingen maken bovendien genetische aan
passing van de soort mogelijk.

Rijke onderbegroeing                         © Annemiek van Loon
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IVN in beeld: mooie zomerfoto's met een persoonlijk tintje

© Willem Kuijpers

Ga eens op de knieën en verwonder je over zoveel
kleur in de bloem van de dauwnetel. 

© Yvonne Verhoef

Mijn eerste vliegend hert vastgelegd op een manier
waar collega fotografen geen vertrouwen in hadden,
maar kijk…

© Remco Moree

Trek er heerlijk op uit, houd je ogen open en geniet
van deze waterjuffer die ik kon fotograferen in drome
rige pasteltinten.

Wat heeft de Grote groene sabelsprinkhaan een fantastische schutkleur. 

Schaduw, schaduw, schaduw !!!

Feest in het bos altijd weer.

© Marian Schut

© Yvonne Zwikker
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© Yvonne Verhoef

© Gert Reijnen

Je ziet ze nu vaak stappend op hun stelten door het ge
maaide gras. Dat was 50 jaar geleden wel anders.

© Cees van Vliet

Die prachtige vleugels van de Distelvlinder zijn nu in
rust, maar hoeveel vleugelslagen waren nodig voor de
trektocht vanuit het zuiden?

Er komen fotografen van heinde en ver om de slee
doornpage bij mij om de hoek te fotograferen. 

© Peter Oosterkamp

© Michiel Visch

Elk jaar trekt de bloemenzee in het Mariellepark tus
sen de Zutphensestraat en het Myrtillushof een leger
aan insecten: geluksmomenten voor een liefhebber
van macrofotografie. 

Bekvechtende boerenzwaluwen op een takje vlak voor mij, een fantasti
sche schouwspel. 
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 Gert ReijnenVeluwse bostypes
Na de boomloze ijstijden keerden geleidelijk aan steeds meer soorten terug. Totdat de mens het land ging be
heersen. Onze aangeplante bossen zijn veel soortenarmer dan de oorspronkelijke oerbossen. Gelukkig hebben
we op de uitgestrekte Veluwe nog genoeg sterk verschillende bossen om in te (ver)dwalen en van te genieten.

Den grove verloofen                                     © Gert Reijnen

Elzenbroekbos in het Beekbergerwoud
Het Beekbergerwoud was ons laatste oerbos dat in
1871 werd gekapt. Het was een ondoordringbaar el
zenmoerasbos, dat officieel elzenbroekbos heet.
Natuurmonumenten wil een Beekbergerwoud terug
brengen en heeft het gebied weer nat gemaakt. Om de
ontwikkeling op gang te brengen zijn er meerdere
soorten bomen en struiken geplant. Vooral veel elzen.
Het zal eeuwen duren voor het op een oerbos zal lij
ken. Het gebied is nu al heel mooi! Loop de rondwan
deling maar eens.

Eiken spaartelgenbos
Veel eikenbossen op de Veluwe zijn ooit hakhoutbos
geweest. Na het afzagen van de stammen groeiden er
nieuwe stammen die werden geoogst. Door eeuwen
lang gebruik ontstonden er stammen aan de rand van
de stobbe waardoor boomcirkels ontstonden.
Omdat men gewoon stopte met afhakken, toen eiken
hakhout niet meer rendeerde, zien we nu nog boom
cirkels met dunnere bomen. Veel vaker zie je eiken
bossen met verspreid staande eiken met een wat dik
kere voet. Die eiken zijn de spaartelgen die uitgroeiden
als op één na alle uitlopers van een stobbe werden
verwijderd. Kijk maar eens of je ze vindt.

Naaldbossen
Toen de heidevelden niet meer rendeerden voor het
houden van schapen en de productie van plaggenmest
en het zand ging stuiven, zijn er naaldbossen voor in
de plaats gekomen. De stammen naaldhout waren
waardevol voor het stutten van mijngangen. Na het
sluiten van de mijnen zijn de bomen blijven staan.
De bossen van grove den zijn markant om te zien. De
stammen kleuren op grotere hoogte een beetje rood.
De donkere sparrenbossen zonder ondergroei zijn niet
bepaald oogstrelend, maar je ziet ze steeds minder. 
Douglas is een exoot en die wordt geweerd. De vaak
rechte en dikke stammen leveren veel geld op dat ge
bruikt wordt voor het bosbeheer. Kijk in het Paleispark
eens naar de prachtig gevormde dikke schors van deze
woudreuzen langs de Koningsweg.

Beekbergerwoud                                          © Gert Reijnen

Beukenbossen
Het bijzondere van een beukenbos is dat er geen on
dergroei is van struiken, planten, varens en mossen. Er
staan veel beuken op de stuwwallen omdat er leem in
de bodem zit.
Het beukenbos is op zijn mooist als in het voorjaar de
bloemblaadjes uit de knop tevoorschijn komen. Ze zijn
nog een beetje bobbelig omdat ze opgevouwen heb
ben gezeten in de knop. Ze zijn helder lichtgroen en
hebben fijne haartjes langs de blaadjes aan de takken-

schermen. Op dood hout groeien veel soorten pad
denstoelen. Dat is heel mooi te zien in bosreservaat
Dassenberg in Hoog Soeren.

Gemengde bossen
Langzamerhand worden naaldbossen al vele jaren ver
loverd door een deel van de naaldbomen te kappen en
loofbomen een kans te geven. Op plaatsen waar ver
schillende loofbomen zich vestigen, ontstaan gemeng
de bossen met een grotere biodiversiteit.
Als er ook struiken opkomen, vormen die met jonge
bomen een mooie ondergroei. Ver door het bos kijken
is er niet meer bij, maar dat hoeft ook niet, want er is
dichterbij al veel te zien. Als er ook nog eens heide, va
rens of bosbessen groeien is het nog rijker aan orga
nismen. Kijk maar eens in Het Woudhuis.

Het beste moment om een boom te planten is 10
jaar geleden. Het op een na beste moment is NU.
Confucius (551-479 v.Chr.)
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Special over bomen

 Ten GeversGenieten van bomen
De een geniet van bomen door er langs te wandelen en te kijken naar het bladerdak, de bloesems, de zaden of
naar alle dieren die er hun thuis vinden. De ander geniet door meer achtergronden van bomen te weten, wat de
eigenaardigheden zijn of de samenhang met andere flora en fauna. Weer anderen zoeken naar bijzondere, mo
numentale bomen om te bewonderen. Voor elke behoefte zijn er veel wegen naar nieuwe ontdekkingen.

Bomenwandelingen
Bij vrijwel alle excursies van IVN Apeldoorn wordt aan
dacht besteed aan de bomen die je onderweg tegen
komt, door ernaar te kijken, te voelen, eraan te ruiken
of te proeven. Daarnaast worden er specifieke bomen
wandelingen georganiseerd, zoals in het Mheenpark,
het park in de wijk Kerschoten, en park Berg en Bos.
Op de website van IVN Apeldoorn tref je daarvoor de
aankondigingen aan.
Wil je liever zelf op pad dan kun je op de IVN Routes
app bijvoorbeeld de fietsroute Bomen in beeld opzoe
ken. Deze fietsroute, die ook te bewandelen is (met
boekje dat je kunt downloaden) laat zien waarom Apel
doorn in 2018 Bomenstad van Europa is geworden. Boomwandeling Kerschoten                             © Ten Gevers

Kinderen op ontdekkingstocht                        © P. Hendrikse

Verdieping van natuurkennis                         © Depositphoto

Verdieping zoeken
Wil je uitgebreidere kennis van bomen dan is de Bo
mencursus aan te bevelen. In september 2020 gaat
deze weer van start. Daarin maak je kennis met de
meest voorkomende soorten in onze omgeving, door
de seizoenen heen. In de excursies staan wetenswaar
digheden over bomen in stadsparken en bomen in
bosverband centraal, maar het gaat evenzeer om het
genieten van bomen.
Op internet zijn prachtige sites over bomen, zoals de
'bomengids' (www.bomengids.nl), 'Stem der bomen' of
de site 'bomen en bladeren herkennen op zicht' 
(www.bomen-determineren.com).

Meer ontdekken
Wil je ondersteuning bij het kijken tijdens wandelin
gen, dan kun je gebruik maken van verschillende her
kenningskaarten. Op deze kaarten staan afbeeldingen
van silhouetten van bomen, vormen van de bladeren
of de zaden en vruchten. Verkrijgbaar bijvoorbeeld bij
de IVN webshop (winkel.ivn.nl) of Tringa Paintings
(www.jasperderuiter.com). Leuk om zelf of samen met
anderen een eigen bomenspeurtocht te maken. Voor
meer digitaal ingestelden zijn er verschillende apps.
Met PlantNet kom je al een heel eind: gewoon met je
telefoon even een fotootje maken en de app vertelt je
(meestal) om welke soort het gaat en wat de eigen
schappen ervan zijn. Daarnaast zijn er verschillende
bomengidsen op papier (ANWB Bomengids bijvoor
beeld).

Op zoek naar bijzondere bomen
Er zijn veel oude en bijzondere bomen. De hoogste
boom van Nederland staat dicht in de buurt, namelijk
in Kroondomein Het Loo. Direct achter de Koninklijke
Stallen bij Paleis Het Loo ligt een van de oudste aan
planten van Douglassparren van Nederland. De gunsti
ge omstandigheden en het feit dat de Douglas op de

Sequoia na de hoogste boomsoort ter wereld is, heb
ben ervoor gezorgd dat hier de hoogste boom van Ne
derland te vinden is (50,45 meter hoog en met een dia
meter van 71 cm).
Zoek je naar bijzondere en beeldbepalende bomen in
je eigen omgeving dan kun je terecht bij de lijst monu
mentale bomen (www.monumentaltrees.com). Voor
elke gemeente in ons gebied zijn daarin alle bijzondere
bomen opgenomen, inclusief hoogte en dikte. De 15
mooiste Gelderse bomen volgens de Bomenstichting
en andere monumentale bomen, tref je ook aan bij de
Bomenstichting
(www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen).
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Kind en natuur

 Marieke SpreyNatuurwijzer Apeldoorn
Een gastles, een excursie, proefjes doen… een mooie invulling van lessen op school. Het basisonderwijs krijgt
veel activiteiten aangereikt, het ene idee nog boeiender dan het andere. Vindt daar als leerkracht je weg maar
eens in, naast je gewone drukke lesprogramma.

Over Natuurwijzer Apeldoorn
Natuurwijzer Apeldoorn is een initiatief van IVN Apel
doorn en wordt vanuit het Groenplan mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Apeldoorn. De Natuurwij
zer biedt een overzicht van (gast)lessen, activiteiten en
programma’s op gebied van natuur, milieu en duur
zaamheid, gericht op het onderwijs. Daarbij werkt Na
tuurwijzer Apeldoorn samen met zo veel mogelijk loka
le en regionale organisaties die een aanbod hebben
voor het onderwijs. De website is gebouwd door AA
Webdesign, Apeldoorn.
IVN Apeldoorn is verantwoordelijk voor het beheer van
de website, advies en ondersteuning aan onderwijs en
aanbieders (organisaties als IVN, Waterschap, energie
maatschappijen, Imkersvereniging, gemeente Apel
doorn, afval recyclingbedrijven, kinderboerderijen,
Haps en Stadsakkers). Met het aanbod willen we kin
deren en jongeren laten ervaren hoe leuk, leerzaam,
gezond en belangrijk natuur, milieu en duurzaamheid
zijn.

© Marieke Sprey

Basisscholen
Apeldoorn telt ongeveer 70 basisscholen. Leerkrach
ten zijn regelmatig op zoek naar ‘groene’ activiteiten.
Bundeling daarvan op een website kan een belangrijk
hulpmiddel voor hen zijn bij de invulling van lespro
gramma’s. Daar speelt Natuurwijzer Apeldoorn op in
met een veelzijdig aanbod van onder meer gastlessen,
lessen in de natuur, natuurkampen, lesbrieven, work
shops, natuurmaterialen, online dienstverlening.
Om doelgericht te zoeken zijn zoekfilters ingebouwd
zoals thema, beschrijving aanbod, niveau/basisschool
groep. Afspraken worden direct met de aanbieder ge
maakt via het e-mailadres vermeld op de website. Het
aanbod is nu gericht op het basisonderwijs, hopelijk
op den duur met uitbreiding naar het voortgezet on
derwijs.

© Marieke Sprey

Wat betekent de Natuurwijzer voor IVN
schoolgidsen?
De schoolgidsen van IVN Apeldoorn hebben de laatste
jaren vele buitenactiviteiten aansluitend bij lespro
gramma’s ontwikkeld en de Natuurwijzer is bij uitstek
geschikt om dat aanbod met een korte omschrijving te
presenteren. Elk jaar zien we een piek in de aanvragen
voor Slootjesdagen en Herfstactiviteiten. Prima na
tuurlijk, maar we hopen ook andere thema’s meer
terug te gaan zien in de aanvragen. Dat ook met het
oog op scholen die kiezen voor vergroening van hun
schoolplein. Naast contact via de Natuurwijzer blijft
het uiteraard mogelijk om via een mailing het onder
wijs te attenderen op bijvoorbeeld een nieuw pro
gramma of een seizoens-activiteit.

www.natuurwijzerapeldoorn.nl
Vanwege de corona uitbraak is de officiële lancering
van Natuurwijzer Apeldoorn geannuleerd, maar de
website is wel in de lucht en zoals in de natuur ook
alles doorgaat: Natuurwijzer Apeldoorn groeit en
bloeit! Neem vooral een kijkje op www.natuurwijzer
apeldoorn.nl.
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Verenigingsnieuws

 Hans Hogenbirk

Quiz

Het zijn vreemde weken/maanden. Bijna alle IVN acti
viteiten voor publiek zijn gestopt en we hopen natuur
lijk dat we snel weer aan de slag kunnen om in onze
vereniging met elkaar de natuur te (laten) beleven.
Als bestuur hebben we voor dit jaar 2 prioriteiten:
huisvesting en invulling van vacatures.
We kunnen gebruik gaan maken van het Praktijk Cen
trum Bomen aan de Asselsestraat. Detailafspraken
worden nog gemaakt. Niettemin kijken we toch nog of
er alternatieven zijn.
Verder is het vervullen van vacatures een belangrijk
aandachtspunt. Vrijwilligers voor de uitvoering melden
zich gelukkig regelmatig aan. Lastiger is het om leden
te vinden die bereid zijn initiatief te nemen om een be
staand(e) of nieuw(e) werkgroep of project te trekken
of te coördineren om ervoor te zorgen dat de uitvoe
ring gegarandeerd wordt. Prioriteit ligt daarbij bij een
coördinator voor publiekscursussen en enkele be
stuursleden. Maar er zijn veel meer vacatures.
Met bijna 20 werk- en projectgroepen die de uitvoering
van activiteiten verzorgen is een bestuur van 7 perso
nen inclusief de penningmeester, secretaris en voorzit
ter ideaal. We zijn nu met 5, waarvan de voorzitter 

waarnemend is en de bestuurstermijn van de secreta
ris aan het eind van dit jaar is afgelopen. Er is dus
plaats voor aanvulling met 4 leden.
En ja, de persoonlijke benadering werkt meestal het
best. Maar waarom zou je je zelf niet aanmelden?
Voel je iets voor een bestuurlijke rol – je hoeft er echt
geen doorgewinterde vergadertijger voor te zijn - meld
je dan bij voorzitter@ivn-apeldoorn.nl of een ander be
stuurslid. Kom eens kijken of draai een tijdje mee op
proef. De huidige bestuursleden en taakverdeling vind
je op de contactpagina van de IVN-Apeldoorn website.

Ik zie, ik zie een gele bloem. Maar daar zijn er veel van in dit jaargetijde. Zes foto's van gele bloemen. Welke
soort is het?  Voor de antwoorden zie pagina 15
Foto's: Monic Breed

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Nieuwe IVN locatie                                    © Yvonne Zwikker

Nieuwe locatie en vacatures
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Op pad met 

 Corine SchimmelCathrien Oskamp en het Kootwijkerzand
Op een prachtige zonnige morgen begin april heb ik vanwege de Coronacrisis afgesproken om Cathrien te bel
len voor een interview over haar favoriete gebied: het Kootwijkerzand.

Stuifzand
Cathrien komt er graag omdat het Kootwijkerzand
voor haar helemaal OER is. Het Kootwijkerzand geeft
het gevoel alsof je door de ruimte wandelt. Het is een
heel licht gebied. Het zand is tijdens de laatste ijstijd
hier naartoe gekomen. Dit zand is zo los, dat het ge
woon door je vingers glipt. Op dit stuifzand krijgen
weinig planten houvast. Hierdoor kunnen er weinig
planten overleven. Het is een landschap in beweging,
doordat het stuifzand zich steeds verplaatst. De mens
is afhankelijk van de bodem. Mensen hebben eeuwen
lang geworsteld met het stuifzand, omdat het de ak
kers verstoof. Rond het jaar 700 woonden hier al men
sen in een klein dorp, dat helemaal onder het zand is
verdwenen. Het stuifzand wordt tegenwoordig ge
waardeerd op zijn natuurwaarden. Dat is heel
belangrijk!
Ook nu komt ze hier nog graag, omdat er zoveel bij el
kaar komt. Er is een uitkijkpunt, waarvandaan je op de
prachtige vlaktes kijkt. Ze geniet van de jeneverbessen,
waarvan het mannetje streng en rechtop staat en het
vrouwtje helemaal is uitgewaaierd. 

Natuur(gidsen)cursus
Voordat Cathrien in 1997 startte met de natuurgidsen
cursus zat zij bij de vlinderwerkgroep. De gidsencursus
vond ze bijzonder interessant, omdat ze heel veel leer
de over wat er in haar eigen omgeving groeit en bloeit.
Dat is iets wat ze nog steeds graag aan mensen laat
zien. Na de gidsencursus bleef ze tot 2012 als docent
verbonden aan de gidsencursus. Als docent maakte ze
veel excursies mee naar dit gebied. Ze kan er nu nog
van genieten als ze vertelt over die bijzondere plek
vol korstmossen op het Kootwijkerzand waar de aan
komende gidsen op hun knieën gingen om deze
prachtige landkaartjes vol verwondering te bekijken.

Diversiteit
Cathrien maakt zich zorgen over de diversiteit in de
natuur. Ze heeft jarenlang vlinders geteld voor de Vlin
derstichting en gezien dat het aantal vlinders en ande
re insecten al sinds 2000 terugloopt. Het aantal weide
vogels loopt ook hard terug en ze heeft ook het aantal
soorten planten hard achteruit zien gaan. Gelukkig
wordt er in Nederland veel gedaan om te bewaren wat
er te bewaren valt. De Vlinderstichting en vele anderen
organisaties doen hier erg veel aan, maar het is heel
moeilijk om dit te bewerkstelligen. De inrichting van
het landschap en ook de luchtvervuiling zijn mede ver
oorzakers van de achteruitgang van de biodiversiteit.
Dat zijn echter zaken die je niet zomaar kunt verande
ren. Ook de landbouw zou moeten hervormen, zodat
er minder stikstof op onze bodem neerkomt.
Een groot voordeel van de Corona-crisis vindt zij, dat
de lucht en het water veel schoner zijn, doordat we
veel minder vliegen, autorijden en produceren. Dat is
goed voor alles en iedereen op deze planeet.

© Ten Gevers

Op dit moment bloeit de heidespurrie, een bijzonder
plantje, dat vooral op droge arme zandgrond voor
komt. Het is een klein wit stervormig bloemetje, dat al
in maart begint te bloeien en heel vroeg zaad zet.

© Cathrien Oskamp

© Cathrien Oskamp
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Antwoorden van pag. 13
1. Boerenwormkruid
2. Gele plomp
3. Leeuwenbek
4. Pastinaak
5. St. Janskruid
6. Gele lis

App voor afvalscheidings
Is het plastic, papier of moet het bij
het restafval? Lang niet altijd is dui
delijk welk afvalscheidingstraject
het juiste is. Afvalscheiding is popu
lair, maar soms is het best een
beetje puzzelen. Milieu Centraal
heeft een afvalscheidingswijzer ge
maakt (www.afvalscheidingswijzer.
nl). Je kunt ook de app Afvalschei
dingswijzer downloaden, dan heb
je het op de telefoon bij de hand.

Eerste eco-spot
Via het Groenplan is IVN Apeldoorn
vormgever van de eerste eco-spot
bij de voormalige gemeentewerf
aan de Oude Beekbergerweg, waar
nu o.a. de kledingbank is gevestigd.
Er zijn ruim 200m2 stenen en geel

Snapshot Hoge Veluwe
Wil je achter je bureau (of vanuit de
stoel) bijdragen aan het onderzoek
van de natuur dan kan dat inmid
dels op vele manieren. Verspreid
over de Hoge Veluwe staan vele
wildcamera’s. Deze foto’s zijn be
langrijk voor onderzoek naar bij
voorbeeld het gedrag, het aantal en
de verspreiding van de dieren. Ie
dereen kan helpen bij het bekijken
en beoordelen van foto’s. Op Snap
shot Hoge Veluwe kan je meehel
pen. Wil je meespeuren naar arche
ologisch erfgoed op hoogtekaarten,
zoals grafheuvels, dan kan je mee
doen op “Erfgoed Gezocht”. Inmid
dels is er ook een Erfgoed Junior
versie. Via de organisatie Zooniver
se (www.zooniverse.org) kan je ver
der gaan over de wereld met aller
lei fotoprojecten, tot en met het tel
len van pinguins. 

Bloemencirkel van droom naar
werkelijkheid
Samen met de gemeente Apel
doorn heeft de bloemencirkel met
paden in Park Zuidbroek vorm ge
kregen. Een droom is werkelijkheid
geworden. In de cirkel met een dia
meter van 50 meter is een mengsel
van verschillende inheemse bloe
men gezaaid afkomstig uit het Apel
doornse groen. De planten zijn ge
selecteerd op kleur en hoogte,
maximaal 80 centimeter. Het is een
bonte kleuren mengeling, die van
vroeg tot laat in het seizoen zal
bloeien; een aanwinst voor bijen en
vlinders. Paden en plantensingels
zijn beide 1.20 meter breed.
De cirkels  vormen een zogenaamd
triskelion, een drievoudige spiraal.
Het is een eeuwenoud symbool wat
staat voor de altijd voortdurende
cirkel van het leven. Al mijmerend
kan je in de cirkels blijven lopen.
Centraal in de cirkel is een amber
boom geplant waar een bank om
heen zal komen. Het zal een plek
worden om te ontdekken, ontspan
nen en ontmoeten.Foto

© Yvonne Zwikker

Ontmoeting met Wit damhert
Eindelijk kreeg natuurgids Yvonne
Verhoef -Witz een wit damhert in
beeld. Het gebied vermeldt zij niet
om verstoring te voorkomen. Mee
stal zie je ze in een stads-herten
kamp met een vacht met stippen.
Op internet vond zij dat het bij een
wit damhert om een gen-afwijking
gaat. Dit is geen albino. Ook is daar
te vinden dat de Kelten witte herten
beschouwden als boodschappers
van de "andere wereld" en wan
neer iemand hun verschijning mag
zien, luidde dat een tijd in van een
aantal zeer ingrijpende gebeurte
nissen. Onder sommige jagers
wordt gezegd dat wanneer je een
wit hert dood, je binnen een jaar
zelf overlijdt. Meer weten? Kijk op
https://www.hetedelhert.nl/van-
onze-redactie/3931-witte-herten-
op-de-veluwe  

zand verwijderd en vervangen door
zwarte aarde. Een bloemenweide
van Apeldoornse zaden, struiken en
bomen gaan zorgen voor een groe
ne zone. De Lions Club plaatst een
insectenhotel. Het ontwerp is van
IVN eco-coach Gert Reijnen. Hier
mee wordt de biodiversiteit en af
watering versterkt en neemt hitte
stress af. De nieuwe eco-spot is
naar verwachting begin van de
zomer toegankelijk tijdens de ope
ningstijden van de kledingbank.
Weet je ook een plek waar wel ste
nen uit kunnen en er groen voor in
de plaats kan komen, neem dan
contact op via secretaris@ivn-apel
doorn.nl

© Ten Gevers

© Gert Reijnen

Klimaatbestendig bos Hoge
Veluwe
De klimaatverandering heeft grote
gevolgen en vermindert onder an
dere de vitaliteit van bomen. Veel
terreinbeheerders zijn bezig met
maatregelen om het bos meer kli
maatbestendig te maken.
Binnen een afgerasterd deel van De
Hoge Veluwe ontwikkelt de bosbe
heerder nu een klimaatbestendig
bos. Om een hogere biodiversiteit
te behalen zijn verschillende soor
ten aangeplant: wintereik, hazelaar,
winterlinde, boomhazelaar, bos
wilg, zoete kers, tamme kastanje en
ratelpopulier. Een gevarieerd bos is
ook minder kwetsbaar. Omdat deze
bomen op verschillende tijdstippen
bloeien doen insecten daar hun
voordeel mee. De vruchten dienen
als voedsel voor een aantal dier
soorten en het goed verterende
blad van deze bomen verbetert de
strooisellaag. Toename van organi
sche stof in de bodem zorgt er ook
voor dat vocht beter wordt vastge
houden.
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WWW.IVN-APELDOORN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/IVN.APELDOORN/

WWW.INSTAGRAM.COM/IVNAPELDOORN

www.editoo.nl

ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

      Op pad met IVN Apeldoorn

      Zodra het mogelijk is, zullen er weer publieksexcursies georganiseerd worden. Op elke 3e zondag van             
      de maand is er dan in ieder geval een excursie. Raadpleeg: de site voor actuele informatie.

      Natuurcursussen

      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
 
     Bomencursus
     Cursusavonden: dinsdag 8, 22 september en
     13 oktober van 19.30 - 22 uur
     Excursies: zaterdag 13 en 27 september 10 -12 uur

     Cursus samenhang in de natuur
     Cursusavonden: maandag 28 september, 5, 19 en
     26 oktober, 2 en 9 november van 19.30 - 22 uur
     Excursies: zaterdag 31 oktober en 14 november
     van 9.30 - 12.30 uur
 
     Cursus winterwatervogels
     Cursusavond: woensdag 18 november van
     19.30 - 22.00 uur
     Excursie: zaterdag 21 november van 8 - 14 uur
     Uitwijkdatum 28 november 

Wit damhert                                                                                                                                                       © Yvonne Verhoef


