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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).
Verspreiding Groenvoer: Harris Couwenberg e.a.
 
Aan dit nummer werkten mee:
Ronald Duin, Hans Hogenbirk, Wolter Termaat en
Marieke Sprey.
De uiterste inzenddatum kopij voor het lentenummer
2021 is 18 januari 2021: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl. 
 

Colofon Inhoud

Natuurmoment

 Carolien Londerman

Vliegenzwammen                             © Carolien Londerman

Half september, er is nog niet veel te zien aan padden
stoelen. Gaat het nog wel goed komen deze herfst? En
ja hoor, dan gaat het regenen. Veel en langdurig rege
nen. Tijdens het inventariseren met de paddenstoelen
werkgroep zien we veel soorten, heel algemene en
heel bijzondere. Maar als we een vliegenzwam (Amani
ta muscaria), een veel voorkomende paddenstoel, te
genkomen, worden we allemaal een beetje blij. Het is
toch zo’n mooie paddenstoel! En voor de honderdste
keer gaat hij op de foto.
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Foto cover : Yvonne Verhoef
De wolf is terug van weggeweest, maar nu gevreesd,
verguisd, bewonderd of gezien als ecologische red
ding.
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Thema

 Ria BrouwersWild op de Veluwe, over leven en dood
Als de bladeren kleuren, eikels en beukennootjes vallen, daalt de rust over het bos. De stilte is schijn, want in de
herfst is er volop reuring. De dassen maken hun burcht schoon, voswelpen gaan op zoek naar een partner, edel
herten vormen bronstroedels en de zwijnen schuren zich wild aan de Douglassparren of grove dennen zodat
hun wintervacht zich met hars mengt en er een pantser ontstaat dat goed van pas komt in de strijd om de zeu
gen. Het is een drukke tijd voor de dieren, waarin nieuw leven wordt voorbereid.

Bronstroedel                                                                                                                                                               © Henry Kats

Henry Kats legt mij uit hoe elke diersoort zijn eigen
tijdstip kent. De bronstijd van de reeën is in juli/augus
tus. De laatste weken van september en de eerste van
oktober is het de beurt aan de edelherten. Daarna vol
gen de damherten met een bronstperiode van half ok
tober tot begin november. De wilde zwijnen zijn de
hekkensluiters van het jaar, hun ‘rauschtijd’ is vanaf
half november tot in december. De biggen worden na
precies drie maanden, drie weken en drie dagen gebo
ren. Kats heeft alle details over de dieren van de Velu
we paraat. Hij is al heel lang gids bij de Stichting Be
houd Dierenwereld Veluwe en leidt excursies in het
Kroondomein en Paleispark Het Loo. De zwijnen en
herten in Berg en Bos kennen hem ook, want in de
weekenden neemt hij vaak de zorg voor de dieren op
zich.
 
Terwijl het plaatshert op de achtergrond burlt, vertelt
Kats dat moerdassen die in de zomer niet bevrucht
werden, in november opnieuw loops zijn. Voor die tijd
moet de grote schoonmaak klaar zijn. Een heel karwei,
want hun onderkomen is niet zomaar een hol. Het is
een burcht met zeker drie of vier kamers, maar het
kunnen er ook wel dertig zijn. De opruimactie biedt
boswachters een mooie gelegenheid om de dassen
burchten te tellen, je herkent ze nu aan de hopen zand
die naar buiten worden gegooid. Op welk moment
moeder das ook bevrucht wordt, haar jongen werpt ze

altijd in februari/maart. 
Evenals reeën kennen dassen de ‘uitgestelde dracht’,
een pauze in de zwangerschap, zodat de jongen
komen op een moment dat er voedsel voor hen is.
Voor reekalveren is dat in mei.
 
Talrijk in soort en in aantal
De Veluwe is het thuis van talrijke grote zoogdieren,
soms wel ‘de grote vijf’ genoemd. Ieders rijtje van vijf is
trouwens een beetje anders. Herten, reeën en zwijnen
staan er altijd in. Soms ook de vos, de Schotse Hoog-

Dassenburcht                                                    © Henry Kats
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lander, of de wisent. De das wordt vaak genoemd, en
tegenwoordig moeten we natuurlijk de wolf toevoe
gen. Met ‘vijf’ komen we dus niet uit. Henry Kats lacht
wat om de term, het is vooral de commercie die hier
mee leurt. Je kunt, als waren we in Afrika, met jeeps op
safari gaan om ze te spotten.
 
Beter is het misschien om je tijdens een wandeling te
laten verrassen. Hoe imponerend is het om het majes
tueuze edelhert te zien en te horen. Met 1.10 meter
schofthoogte het grootste hert in Nederland dat wel
200-250 kg kan wegen. De Vereniging Wildbeheer Ve
luwe die sinds 1975 jaarlijks tellingen houdt, meldt re
cordaantallen edelherten voor dit jaar, in het voorjaar
ruim 2500, in de zomer bijna 3500. Damherten zijn er
veel minder op de Veluwe, zo’n 650; op de Hoge Velu
we komen zij helemaal niet voor. Qua omvang zijn ook
zij indrukwekkend, maar een stuk kleiner dan edelher
ten. Het aantal reeën is van een andere orde. In alle
provincies kun je ze tegenkomen, er zijn er ruim
100.000, waarvan 13.000 in Gelderland. Het ree is het
kleinste hert in Nederland, met een schofthoogte van
70 centimeter.
 
En dan hebben we nog de zwijnen, hun woongebied is
voornamelijk de Veluwe. Met een gewicht dat tot 160
kg kan oplopen zijn het zware jongens, de keilers dan,
want zeugen zijn minder zwaar. Door de milde winters
van de afgelopen jaren is de populatie wilde zwijnen
ongekend groot, zeker 7500. Ook wanneer je de dieren
zelf niet ziet, is hun aanwezigheid goed zichtbaar aan
de wroetplekken langs fietspaden en wegen.

Jonge zwijnen                                                 © Ria Brouwers

Wildbeheer – een terugkerende discussie
Er zijn veel dieren dus. Zijn het er teveel? Moet je de
wildstand beheren of moet je de natuur zijn gang laten
gaan? Kats kent de discussie. Hij vindt ingrijpen door
geregeld afschot onvermijdelijk, omdat herten, zwijnen
en reeën op de Veluwe geen natuurlijke predatoren
hebben. Zonder beheer komen er teveel dieren die
dan uiteindelijk van de honger zullen sterven. Mis
schien dat op den duur de wolf gaat helpen om de
stand op peil te houden, zoals ook de Vereniging Wild
beheer Veluwe (VWV) schrijft in haar jaarverslag
2019-2020: ‘Waar de wolf jaagt, groeit het bos’.
De jacht gebeurt zeer precies, licht Kats toe, er zijn
strenge regels voor welke dieren geschoten mogen

worden en hoeveel. De VWV bepaalt ieder jaar de af
schotquota. Voor dit jaar is dat ongeveer 50% van de
edelherten en 80% van de wilde zwijnen. De quota
worden de laatste jaren niet gehaald, schrijft Faunabe
heereenheid Gelderland (FBE) op haar website ‘Er
lopen begin 2020 alleen al aan edelherten en damher
ten ongeveer 700 dieren boven de planning waarvan
velen dit jaar weer een jong hebben geworpen!’
Een doelstand van 1500 voor de wilde zwijnen bete
kent dat er zo’n 6000 zullen worden doodgeschoten,
tussen midden zomer en januari. ‘Je wilt wel zwijnen
zien, maar het bos moet niet worden opgegeten. Twee
wilde zwijnen per honderd hectare zou gewenst zijn’,
aldus FBE Gelderland tegen de NOS op 3 augustus
2020. Tegenstanders van de jacht, zoals de Faunabe
scherming, menen dat het bejagen averechts werkt.
Hoe minder dieren, hoe meer voedsel en hoe meer na
komelingen, is de redenering. ‘De jagers creëren met
veel voedsel eigenlijk de jacht voor de volgende jaren’,
aldus een woordvoerder (Omroep Gelderland,
03-08-2020).

Zorgwekkend is het toenemend aantal verkeersonge
lukken. In 2019 zijn er 538 zwijnen aangereden, 85%
meer dan het jaar daarvoor. Ook bij ander grofwild,
vooral reeën, stijgt het aantal verkeersdoden. In 2019
sneuvelde bijna een op de tien reeën door een aanrij
ding. Een enkele keer overleeft een dier het ongeluk.
Kats vertelt dat een wild zwijn voor herstel naar Berg
en Bos werd gebracht om op te knappen; hij is nu de
keiler-baas van de groep.
 
Zo is de schijnbare rust in het herfstbos vol tegenstrij
digheden. Terwijl de dieren zich opmaken voor nieuw
leven van de soort in het voorjaar, is de herfst voor de
individuele dieren een gevaarlijke tijd. Voor wie het
overleeft breekt in januari echt een rustige tijd aan.
Dassen zijn in winterslaap, de stofwisseling van herten
staat op een laag pitje, de zwijnen zijn in afwachting
van hun kroost dat soms al in de sneeuw geboren
wordt. Dan begint de cyclus opnieuw.

'Moet je de wildstand beheren of moet je
de natuur zijn gang laten gaan?'

© Ten Gevers
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Kind en natuur

 Yvonne ZwikkerGroen spelletjes- en boekenparadijs
December is cadeautjesmaand en bij uitstek geschikt om op zoek te gaan naar een groen cadeautje voor de
jeugd. De winkel/webshop van IVN, gevestigd in het koetshuis van IVN Woldhuis in Apeldoorn, biedt een groot
assortiment. De bestellingen lopen via de webshop maar het is echt de moeite waard om je bestelling zelf op te
halen. Je kijkt je ogen uit, wat een keuze voor jong en oud! Van legpuzzels, kaartspelletjes, boeken, zoekkaarten
tot een kweekset champignons, vogel-winterpakketten en vogelvoederhuisjes. Mmmmmm, smullen geblazen
voor onze gevederde vrienden die je dan goed kunt bekijken!

Suggesties
- Vogelmemory, zoek vogelman en -vrouw bij elkaar
   van 25 vogelsoorten uit de gehele wereld. Onthoud   
   waar de bijpassende vogel ligt. Vanaf 6 jaar. Leuk       
   voor vogelliefhebbers en goed voor het geheugen!
 
- Geurenlotto: een spel voor kinderen vanaf 4 jaar dat 
  30 verschillende geuren bevat om geurontwikkeling   
   te stimuleren. Bevat: 30 geurpotjes, 6 spelkaarten
   en de handleiding.
 
- Allerlei ‘doe’ artikelen in de categorie Groen om te       
  Doen.

Boeken voor jong en oud:
- Dieren om ons heen: een serie fotoboeken met           
  speelse teksten voor kinderen over allerlei dieren       
  zoals bijvoorbeeld Haas, Egel, Hert, Uil en Das. Ook     
  verkrijgbaar is een bijpassende fraaie handpop           
  waardoor je je nog beter kunt in- en uitleven in de       
  fantasie en de echte wereld van het dier.
 
- Als het winter wordt, een prentenboek voor
  3 - 100 jaar, van Thomas Müller. In dit boek vol
  verrassingen ontdek je wat de haas, vogels, het lieve- 
  heersbeestje en insecten in de winter doen.
  De ‘flapjes’ in het boek maken het extra spannend.
  Natuurtalenten op zoek naar de bronnen van het       
  bos: een informatief boek vol informatie en
  uitdagende opdrachten. Voor natuurverkenners om   
  de natuur nog beter te leren kennen. Ontdek en
  verwonder je!
- Speuren en vinden: ontdek Nederland in 35 zoek-       
  kaarten. Met dit boek onder de arm trek je de natuur

Opdrachtenboekjes voor buiten
Epe heeft een opdrachtenboekje uitgebracht met
drie Kinderbelevingspaden voor de jeugdige na
tuurspeurders – basisschoolleeftijd. Vanaf Panne
koekenhuis De Ossenstal begint de zwijnenroute,
vanaf de De Jagerstee de vogelroute en vanaf Floor
de hertenroute. Een pakket van €4 bevat het op
drachtenboekje met drie routes, een pen, een verre
kijker en een stevige loeppot met een vangnetje.
 
Vanaf het informatiecentrum van Staatsbosbeheer
op Het Leesten kan je met kinderen tussen 5 en 9
jaar het speelse Bosdierenpad volgen. Het is een be
wegwijzerde route van 1 kilometer. In rugzakjes die
te huur zijn zit het opdrachtenboekje en spullen
voor de natuurspeurders.

   in en kun je planten, dieren, paddenstoelen, stenen, 
   vruchten op naam brengen. Na een korte inleiding     
   ‘op avontuur’ vind je talloze tips en zoekkaarten.
- Het ‘slecht’weer-boek: een boek van Jo Schofield en   
  Fiona Danks. Je ontdekt wat je kunt doen in regen,     
  modder, wind en sneeuw. Vol leuke, uitdagende         
  activiteiten.
- Alle kinderen naar buiten, van Jasper de Ruiter en       
  Marieke Dijksman. Een tijdloos boek vol buitenactivi- 
  teiten voor jong en oud. Ideeën om in alle seizoenen 
  natuur te beleven in de vorm van spelen, bewegen,   
  muzikaal en creatief bezig zijn.
  Pas op! Kinderen willen niet meer binnen spelen!
  Op de website https://winkel.ivn.nl/cadeautips/ vind   
  je nog meer tips voor een origineel, groen cadeautje.
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Reportage

 Corine SchimmelDe wolf is terug in Nederland
Vanaf de ijstijd tot 150 jaar geleden kwamen er wolven voor in Nederland. Door de groeiende landbouw en vee
teelt werd hun leefgebied steeds kleiner en nam het aantal prooidieren af. Om aan voldoende voedsel te
komen, ging de wolf steeds meer jagen op vee en huisdieren. Dit had tot gevolg dat de mens de jacht opende op
de wolf, waardoor deze uit Nederland verdween.

De wolf is beschermd
Sinds het einde van de vorige eeuw zijn de wolf en zijn
leefgebied Europees beschermd. Hierdoor groeit de
populatie in de ons omringende landen en rukt de
wolf langzaam op naar Nederland. Sinds 2015 zijn er
waarnemingen van wolven in Nederland. Op de
Noord-Veluwe heeft zich in 2019 een paartje gevestigd
dat in 2019 en 2020 jongen heeft gekregen.
 
Monitoring
Met behulp van DNA-onderzoek wordt de verspreiding
van de wolf in Europa gevolgd. Hierdoor weten we on
geveer hoeveel wolven er in Nederland zijn en waar.
Om de herkomst van de wolf te achterhalen wordt
DNA uit keutels, haren en speekselresten op prooien
gehaald. Op dit moment zijn er zes volwassen wolven
gevestigd, met jongen op de Noord Veluwe, en vaak is
er ook nog een zwerver aanwezig in Nederland.

Levenswijze
Wolven zijn schuwe dieren, die voornamelijk ’s nachts
actief zijn. Ze hebben een natuurlijke angst voor men
sen. Ze leven in roedels, bestaande uit een ouderpaar
en hun jongen. Een roedel doet veel dingen samen,
waaronder eten, spelen, slapen en jagen. Het menu
bestaat hoofdzakelijk uit reeën, herten en everzwijnen.
Ze hebben een voorkeur voor makkelijke prooien,
waaronder jonge, oude of zwakke dieren. Een volwas
sen wolf eet ongeveer 1400 kg prooi per jaar. Als de
jongen ongeveer 2 jaar oud zijn, verlaten zij de roedel
en gaan op zoek naar een partner en een eigen territo
rium. Een wolventerritorium is ongeveer 200-300 km2
groot. Naast voldoende voedsel is het belangrijk dat in
het territorium voldoende schuil- en rustplaatsen zijn.

Schapenhouders
De angst dat schapen worden doodgebeten door wol
ven is gegrond. Vooral wolven die op zoek zijn naar
een eigen territorium jagen onderweg op makkelijke
prooien; waaronder schapen. Schapenhouders zullen
extra maatregelen moeten nemen, waaronder ’s
nachts ophokken, (elektrische) afrasteringen plaatsen
of de inzet van speciaal getrainde honden. Dit jaar zijn
tot nog toe op 66 locaties schapen doodgebeten door
wolven, met in totaal 237 gedode dieren. De meeste
schapen zijn slachtoffers van loslopende honden of
vossen.
 
Natuurbeschermingsorganisaties zijn positief
De wolf staat aan de top van de voedselpiramide en
gaat om de paar dagen op jacht. Hierdoor zijn er het
hele jaar door kadavers in de natuur, waarvan allerlei
andere dieren profiteren zoals: everzwijnen, roofvo
gels als raven en zeearenden en vooral de zeer diverse
aas-eter-gemeenschap van kleine organismen. Deze
aas-eter-gemeenschappen dragen enorm bij aan de
biodiversiteit. Doordat wolven vooral jonge, zwakke en
oudere dieren bejagen, blijft de hoefdierpopulatie ge
zond en wordt voorkomen dat deze te sterk kan gaan
groeien. Waar wolven leven komt minder vraat aan
jong bos voor, wat een positieve invloed heeft op het
landschap.
 
Invloed op de jacht 
Wolven kunnen goed leven in gebieden waar ook op
hoefdieren wordt gejaagd. De jachtopbrengst wordt
niet minder, maar de jager zal meer moeite moeten
doen, omdat de prooidieren waakzamer worden als er
in een gebied wolven aanwezig zijn.
Zie voor meer informatie op het prikbord.Roedel wolven                                         © Ellen van Norren

Wolf                                                          © Ellen van Norren
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Natuur en duurzaamheid

 Ronald DuinNaar nieuwe energiebronnen - theorie en praktijk
In de meeste IVN cursussen kijken we hoe de wereld ecologisch in elkaar steekt, we leren over de natuur. In de
cursus Natuur & Samenleving bekijken we hoe de moderne mens met de aarde omgaat, welke druk de toename
van welvaart en bevolkingsomvang op de natuur legt. We behandelen wat duurzaamheid nu precies is aan de
hand van de definitie van de Verenigde Naties. De cursus wil het inzicht bevorderen dat de inrichting van onze
samenleving afstemming met de natuur behoeft om de planeet leefbaar te houden. Daar horen ook actuele the
ma's bij als de energietransitie.

Van wereldwijde afspraken naar regionale plannen
Ter uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs van
2015 heeft Nederland een eigen Klimaatakkoord ge
sloten in de zomer van 2019. Dat akkoord is bereikt
aan 5 verschillende 'tafels' die elk een bijdrage leveren
aan de Parijs-doelstellingen voor hun eigen werkveld.
In totaal zijn er ruim 600 afspraken gemaakt. Als ver
volg op de afspraken aan de tafel energie worden er
regionale plannen gemaakt hoe tot opwekking van
duurzame energie in de regio te komen. Voor ons is
dat gebeurd in Cleantech verband, het samenwer
kingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Brum
men, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Het
conceptplan daartoe, concept Regionale Energiestrate
gie (verder te noemen RES), is voorjaar 2020 versche
nen. Daarin staat hoe onze regio duurzame energie wil
opwekken én welke locaties daarvoor geschikt zijn.
 
Hou je even vast!
Wil onze regio aan haar doelstellingen voldoen om in
2030 52% minder CO2 uit te stoten zijn er 1227 ha zon
nevelden nodig of 138 windmolens van 3 MW. Met een
ashoogte van 130 meter en een rotordiameter van 150
meter kom je op een totale hoogte van 205 meter. Die
zijn goed zichtbaar. Na 2030 is dan nog eens een iets
kleinere hoeveelheid nodig om tot een volledige CO2-
reductie te komen. Dat is nogal wat en heeft enorme
gevolgen voor ons landschap. Dat besef is bij de op
stellers van de RES heel goed aanwezig.

nodigde energie op te wekken door middel van zonne
velden. Tsja, of we er zoveel beter van worden dat er
vele honderden hectares spiegels in het landschap
verschijnen weet ik niet.
In de RES is ook aandacht besteed aan het gebruik van
geothermie en het gebruik van restwarmte. In absolu
te cijfers is de opbrengst daarvan in onze regio te ver
waarlozen.
Duidelijk is dat we met elkaar voor lastige keuzes
komen te staan. Keuzes die hoe vervelend ook abso
luut noodzakelijk zijn en eigenlijk geen enkel uitstel of
getreuzel dulden.
 
 
 
 
 
De RES is nu onderwerp van bespreking met inwoners,
belanghebbenden en politici in onze regio. Volg daar
voor de plaatselijke pers en gemeentelijke websites.
Komend voorjaar wordt dan een definitieve RES opge
steld die daarmee leidraad is voor de energietransitie
en waarop bestemmingsplannen, infrastructuur en re
gelgeving worden afgestemd.

Wil je meer over dit onderwerp lezen kijk dan op de
volgende website: www.cleantechregio.nl/werken-
aan/energietransitie/816-regionale-energie-strate
gie-res.
Daar tref je de volledige Concept RES aan van maart
2020, met verschillende detailkaartjes waar men in
onze regio wat zou willen doen op het gebied van
nieuwe energiebronnen.

Keuzes maken
De weerstand tegen de plaatsing van windmolens ver
taalt zich in het voorstel om meer dan 63% van de be-

'Onze regionale ambitie is om in 2030
energieneutraal te zijn.'

Kansrijke gebieden zonne-energie            © Cleantech Regio

Zoekgebieden voor windenergie               © Cleantech Regio
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IVN in beeld

Paddenstoelencursus 27 oktober 2020

© Carolien Londerman

Groencursus Paddenstoelenles - 19 september 2020

© Ten Gevers

© Michiel Vis

Uitzetten paddenstoelenroute - 10 oktober 2020

Excursie bomencursus - 27 september 2020

Workshop Ton Lommers voor NGO-2 - 10 oktober
2020

© Carlien Londerman

Groencursus onderzoek van dichtbij -  19 september
2020

© Carolien Londerman
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© Yvonne Zwikker

Uitzetten route Park Zuidbroek, mooie mix van natuur en recreatie.

© Yvonne Zwikker

Verkenning van Park Zuidbroek door gidsenpool i.o.

We kwamen bijna bordjes tekort voor de
paddenstoelentocht

© Carla Gaartman

Paddenstoelentocht Berg en Bos - 18 oktober 2020

Bomencursus in IVN-lokaal in coronatijd 
13 oktober 2020

© Yvonne Zwikker

© Gert Reijnen
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Natuur en recreatie

 Wolter TermaatWinterbloeiers
In januari geniet ik steeds van de gele waterval aan winterjasmijn tegen onze schutting. In de winter zo’n bloe
menpracht ervaren is niet alleen oogstrelend, maar ook verbazingwekkend. Want bloemen associeer ik met in
secten die nectar en stuifmeel verzamelen. En dat past niet bij de winter. Toch zijn er wel planten die in de win
ter bloeien. Floron (floristisch onderzoek Nederland) organiseert ieder jaar een eindejaars plantenjacht om deze
winterbloeiers te inventariseren. Dat levert een top15 op van meest gespotte winterbloeiers.

Winterjasmijn                                             © Wolter Termaat

Waarom bloeit een plant in de winter?
Hoewel het verleidelijk is om winterbloei toe te schrij
ven aan de klimaatverandering, zijn het vooral de ei
genschappen van planten zelf die dat mogelijk maken.
Planten hebben zich in de loop van de tijd aangepast
aan de omstandigheden in hun natuurlijk milieu. Voor
de meeste planten is zo de bloeiperiode vastgelegd in
de genen. Hoewel veel nog onduidelijk is, weten we
dat deze bloeigenen geactiveerd worden door verschil
lende prikkels.
 
De belangrijkste prikkel is het effect van licht op de
plant. De plant gebruikt licht voor het maken van sui
kers. Maar licht stuurt ook de biologische klok aan van
de plant. Net als vogels onder invloed van het lengen
van de dagen gaan nestelen, gaan planten bij bepaal
de daglengtes bloeien. Onderzoek heeft overigens uit
gewezen dat niet de lengte van de dag, maar de lengte
van de nacht bepalend is. Planten kunnen veranderin
gen in de lengte van de nacht waarnemen. Deze veran
deringen zetten bij veel planten processen in gang die
uiteindelijk leiden tot bloei. Planten die zomers bloeien
doen dat vanwege de korte nachten, terwijl de voor
jaars- en herfstbloeiers bloeien vanwege de lange
nachten.
 
Toch zijn er ook planten die neutraal reageren op de
lengte van de nacht en zich wat hun bloei betreft voor
al laten leiden door temperatuur, voeding en bodem
gesteldheid. De gevoeligheid voor die factoren ver-

schilt nogal van plant tot plant. Terwijl de ene plant bij
lichte nachtvorst al het loodje legt, zal de andere plant
nog fier overeind staan.
 
Antivries in de cellen
Winterbloeiers zijn veelal vroege voorjaarsbloeiers of
late herfstbloeiers. Zij zijn daardoor al wat aangepast
aan extreme omstandigheden, zoals vorst. Lage tem
peraturen vangen deze planten op door een soort an
tivries (suikers) in hun cellen te maken en door een ge
drongen vorm aan te nemen. Als ze dan ook nog een
beschutte plek hebben, houdt niets ze tegen om ‘s
winters te bloeien. Van een aantal winterbloeiers is be
kend dat zij altijd het hele jaar bloeien. Natuurlijk heb
ben zachte winters enige invloed, want veel processen
in een plant kunnen dan gewoon doorgaan. En uiter
aard zullen er ook meer insecten actief zijn. Een aantal
winterbloeiers behoort overigens tot de windbestui
vers. Als er al zaad gevormd wordt, dan is dat mooi
meegenomen voor de voortplanting. Maar meestal
waren er al zaden gevormd of zijn er worteluitlopers
en/of wortelrozetten.
Mijn winterjasmijn is oorspronkelijk een Chinese berg
plant en daarom ingesteld op koude. Hij geeft geen
zaden, maar wel vormt iedere tak die de grond raakt
een nieuwe stek.
Je mag er vanuit gaan, dat ik rond de kerstdagen met
kleinkinderen buiten zwerf, op zoek naar winterbloei
ers. Doe je ook mee aan deze ‘eindejaars planten
jacht’? Op www.floron.nl vind je meer info.

Winteraster                                                 © Wolter Termaat
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Voer voor gidsen

Warme boekentips voor groene lezers
Ze zijn er weer, de korte dagen en lange avonden en nachten. Je kunt er nog steeds op uit om de natuur van
dichtbij te beleven. Het is ook een mooie tijd om weer eens een goed boek te lezen over de natuur. En dan is de
vraag: ‘Welk boek?’ We hebben verschillende IVN’ers gevraagd een titel te kiezen waar ze vol van zijn en wat ze
andere leden zouden aanraden om te lezen of aan anderen cadeau te doen. We kregen veel tips, dus we heb
ben een selectie gemaakt. Hierbij 9 aanraders voor winterse dagen met een korte beschrijving en, tussen haak
jes, de naam van de tipgever.

Het verborgen leven van de bomen van Peter Wohl
leben. Boswachter Peter Wohlleben vertelt over onver
wachte vaardigheden van bomen en verklaart de ver
bazingwekkende processen van leven, dood en weder
geboorte (Jan van der Velden).
 
In het veld gaat er niets boven mijn Grote padden
stoelengids van Ewald Gerhardt. Dit is een heel han
dig boek met vele foto's en beschrijvingen. Voor thuis
of tijdens studie avonden kies ik altijd voor Veldgids
paddenstoelen van Nico Dam en Thomas W. Kuyper
(John van Heiningen).
 
Een boek dat iedereen zou moeten lezen is “Insecten
rijk” van Aglaia Bouma.
In dit boek vind je zoveel weetjes over insecten dat je
er stil van wordt.  Een echte aanrader en een boek met
humor geschreven (Siebren Kuperus).

Babette Pocelijn: De verborgen impact. Alles voor
een eco-positief leven. Dit boek geeft inzicht in onze
impact op de planeet, die grotendeels plaatsvindt  bui
ten ons zicht en groter is dan we denken. Een inzichte
lijk boek, goed geschreven, concreet, toegankelijk en
zeker niet belerend (Monic Breed).

Briljant Groen van Stefano Mancuso doet de grootste
natuurliefhebber de mond doen openvallen. Hoe sim
pel een plant lijkt: het heeft meer (zintuiglijke) moge
lijkheden dan wij konden vermoeden. Alles begrijpelijk
geschreven, en er is nog een tweede van deze schrijver
gepubliceerd (Harold Gerritsen).
 
‘Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen, en
andere wonderlijke verhalen uit de natuur’ van
Arjan Postma.  Aan de hand van thema’s trekt hij fasci
nerende parallellen tussen mens en dier: mensen niet
zo uniek zijn als we weleens denken (natuurboek bij
boekhandel Nawijn en Polak).

Veluwse beken en sprengen van Henk Menke e.a. Ik
ben vooral een liefhebber van lokaal geproduceerde
werken op het gebied van cultuur, landschap en arche
ologie. Daar hoort dit boek bij, dat een prachtig over
zicht biedt over alle aspecten van de sprengen in ons
gebied (Willem Kuipers). 

Dit jaar verscheen een stripalbum van anti-held Guust
Flater: Het milieu volgens Flater. Hierin zijn eerdere
milieubewuste catastrofale acties van Guust gebun
deld en voorzien van teksten over acties van de mens,
door de eeuwen heen, tegen aantasting van onze leef
omgeving (Yvonne Zwikker).
 
De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied door
Hans van Eekelen, Theo Kuipers en Henk Weltje. Lief
hebbers kunnen in dit boek informatie vinden over de
geschiedenis, de functie en de natuur die de sprengen
en beken in onze omgeving omringt (Gerrian Tacoma).

Wat wij weten, is een druppel.
Wat wij niet weten, is een oceaan.
(Isaac Newton, 1643 - 1727)
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Natuur in de buurt

 Yvonne ZwikkerNatuur neemt bezit van Park Zuidbroek
Nadat Park Zuidbroek in 2014 feestelijk in gebruik genomen werd, begon het echte werk: door de natuur. De in
richting van de kale vlakte was in grote lijnen voltooid en nu mocht de natuur zijn gang gaan, voor de aankleding
zorgen. Het park verandert steeds en zal dat zeker blijven doen. Park Zuidbroek; een aanrader om te verkennen.

IVN Routes in Park Zuidbroek
Ommetje Park Zuidbroek: Van weidegebied naar groene long over de geschiedenis van het landschap.
IVN Route App: Park Zuidbroek: mooie mix van natuur en recreatie. Gericht op wat er nu te zien en te doen is
in het park samen met Vrienden van Park Zuidbroek.
 
Excursies
In 2020 zal in ieder seizoen een wandeling door dit verrassende park op de agenda komen te staan. Kijk op
www.ivn-apeldoorn.nl

Vis trap                                                 © Willem Kuijpers

Park Zuidbroek                                          © Yvonne Zwikker

Driedelig park
Het deel van het park dat grenst aan de wijk Zevenhui
zen is vooral ingericht om te spelen, te bewegen, te
picknicken en elkaar te ontmoeten. Tal van voorzienin
gen zijn aangelegd. Het middengedeelte verwijst naar
de geschiedenis van het gebied: kleine sloten doorkrui
sen weilanden. Het deel het dichtst bij de snelweg
heeft natuurontwikkeling en waterberging als hoofd
doel. In dit gebied gaan vooral wilgen en elzen, die
tegen natte voeten kunnen, overheersen. De term
broek in de naam Zuidbroek duidt op nat gebied.
Langs de oevers van de waterlopen zijn in juni veel
rietorchissen te vinden. In overleg met de gemeente
zijn veel bermen en weiden met bloemenmengsels in
gezaaid die belangrijk zijn voor insecten en vogels. Ook
zijn er struiken en bomen gekozen die dit belang die
nen.

aanvankelijk voordat het via een duiker onder de A50
doorging een grote plas. Foto’s laten zien dat er op ge
schaatst werd. In de beginfase zagen vogelaars er veel
bijzondere soorten, maar het kan niet anders of de
druk op het park wordt groter doordat er steeds meer
woningen komen. Het onstuimige riet maakt er ook
meer een plas-drasgebieden van. De Stichting Vrien
den van Park Zuidbroek zet zich in voor invulling van
de recreatieve functie van het park en de natuur. Zij
hebben de wens om meer open water te behouden
vaak naar voren gebracht. Toch weet de ijsvogel het
park te vinden net zoals een aantal rietvogels. Voor de
huiszwaluwen is een zwaluwtil geplaatst. In een bloe
mencirkel, een levend kunstwerk, zijn 42 verschillende
plantensoorten ingezaaid: over biodiversiteit gespro
ken.

Duurzame wijk
Aan de rand van het park komen tien Tiny Houses in
de omgeving van het veld met de zonnepanelen. Deze
huisjes  hebben een oppervlakte van 26 vierkante
meter en zijn ‘off-grid’, dat wil zeggen, ze zijn niet aan
gesloten op de kabel, water, gas en elektriciteit. De
plannen van de bewoners werden getoetst op duur
zaamheidscriteria zoals: minimale uitstoot, circulari
teit, materiaalgebruik en de energieprestatie. Ze
mogen hier voor een periode van 5 jaar wonen. Er zijn
huizen op wielen bij. Die bewoners zijn op de toe
komst voorbereid. Deze huizen horen bij personen die
hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk willen
houden. En dat past bij een wijk die duurzaamheid
hoog in het vaandel heeft met onder andere wadi’s,
een warmtenet, klinkerbestrating en afgekoppelde rio
lering.

Aandacht voor biodiversiteit
Water in het park komt vanuit Zevenhuizen en vormde

Bloemenweide Zuidbroek                        © Yvonne Zwikker
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Verenigingsnieuws

 Hans Hogenbirk (waarnemend voorzitter)

 Quiz

Waar of niet waar?

© Archief IVN © Archief IVN © Evelien Schermer

© Walter van Os © Evelien Schermer

Alle ooievaars trekken in de herfst
naar warmere gebieden?

IJsvogels zijn ijsbestendig? Boomkruipers kruipen soms wel
met ’n tienen bij elkaar in een
koude nacht.

Een bosuil kan al in februari op eie
ren zitten.

Met zijn 10 gram kan een goud
haantje de winter in Nederland
overleven.

Vanwege de strengere Corona maatregelen moesten
veel activiteiten toch weer worden afgelast. Ook het
overleg met de werk/projectgroep coördinatoren en
de Algemene Leden Vergadering konden niet door
gaan en worden schriftelijk en/of digitaal afgehandeld.
Formeel zou het allemaal nog moeten kunnen, maar
we willen niet de grenzen van de maatregelen opzoe
ken. Afhankelijk van de situatie kijken we hoe en wan
neer we de cursussen weer kunnen starten. Daarbij
ligt de prioriteit bij de NatuurGidsenOpleiding (NGO)
en de natuurcursussen die in oktober moesten wor
den onderbroken (Groencursus-najaar, Samenhang in
de Natuur). Duimen dus maar.
 
De komende maanden zal er bij het Praktijk Centrum
Bomen worden ge- en verbouwd. De schilschuur
wordt vervangen door een nieuw gebouw met twee
klaslokalen. De oplevering staat gepland voor 1 april
2021. De kantine wordt nog behoorlijk verbouwd. Dat
zal dan rond de zomer plaatsvinden.

Het huidige gebruik voldoet voor ons, maar we zouden
in de toekomst de kantine meer willen gebruiken met
wat extra opslagruimte. Er is nog een klein kantoortje
dat we extra willen huren voor opslag en overleg over
dag. Of dat kan is niet zeker, maar wordt meegeno
men. Begin volgend jaar - als de plannen wat duidelij
ker zijn - overleggen we weer.
 
Er is met een bestuurs-delegatie van KNNV-Apeldoorn
afgesproken dat de IVN/KNNV Nieuwsbrief vanaf janu
ari weer de IVN Nieuwsbrief wordt. De bijdrage van
KNNV is zeer beperkt. KNNV ontvangt de Nieuwsbrief
nog wel als relatie en kan zelf besluiten om hem naar
de leden te verzenden.
 
We hebben met Yvonne van Loon een nieuwe coördi
nator voor de cursussen gevonden. Nu nog een secre
taris en een voorzitter en het bestuur is weer com
pleet. Wie meldt zich?
Heb je vragen? Stel ze gerust aan de bestuursleden.

Stand van Zaken

 

’s Winters komen er wel 50.000 bui
zerds in ons land overwinteren

© Peter Oosterkamp
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Op pad met 

 Corine SchimmelMarieke Sprey
Met onze coördinator van Scharrelkids, de werkgroep die actief is voor basisschooljeugd, heb ik afgesproken in
Stadspark Berg en Bos, de plek waar Marieke Sprey regelmatig met Scharrelkids komt. Voor kinderen is dit een
heel leuke plek. Ze kunnen kennis maken met herten en wilde zwijnen en er zijn ontzettend veel paddenstoelen
te vinden. Er is een prachtige vijver en een speelweide. Normaal komt ze hier wel 30 keer per jaar, voor de
maand oktober zijn al 20 activiteiten gepland. In totaal worden er ongeveer 90 Scharrelkidsactiviteiten per jaar
georganiseerd.

Passie voor de natuur
Als kind ging Marieke met haar vader, die amateur na
tuurfotograaf was, mee de natuur in om wild te foto
graferen. Toen het gezin naar Hattem verhuisde kwa
men de weidevogels in de prachtige uiterwaarden
erbij. De aandacht voor de natuur stond een tijd lang
op een laag pitje, maar toen ze in 1999 samen met
haar vriend in Apeldoorn ging wonen in een huis met
een grote achtertuin, vlakbij het bos, werd het vuurtje
weer aangewakkerd. Moe van alle reorganisaties stop
te ze in 2007 met haar baan als bibliothecaris, waarbij
ze vooral met schooljeugd werkte. Toen ze door de re
cessie niet snel een nieuwe baan kon vinden, besloot
ze vrijwilligerswerk te gaan doen bij een natuurclub. Ze
kwam terecht bij het Natuurhuis en draaide mee met
de natuurwerkweken van (toen nog) St. Veldwerk Ne
derland in het Woldhuis.

Scharrelkids
Haar belangstelling voor de natuur werd steeds groter
en ze besloot bij IVN de gidsencursus te volgen. Het
verbaasde haar, dat er zo weinig met basisschoolleer
lingen werd gedaan bij IVN. Marieke zag mogelijkhe
den voor een samenwerking tussen het Natuurhuis en
IVN om met kinderen de natuur in te gaan. Zo ont
stond de werkgroep Schoolgidsen, later Scharrelkids
genoemd. In 2013 werd het Natuurhuis wegbezuinigd
en is IVN alleen verder gegaan met activiteiten voor
basisschooljeugd. Het belangrijkste doel is: het aanbie
den van buitenactiviteiten voor kinderen waarbij het
accent ligt op zintuiglijk beleven, zelf ontdekken, genie
ten. Van beleving naar verwondering en kennis, begrip
en respect!

Natuurwijzer Apeldoorn
Marieke is een bezige bij, die zich een groot deel van
haar tijd inzet voor de werkgroep Scharrelkids. Daar
naast houdt ze van tuinieren, lezen en wandelen, en 

© Archief IVN

wandelen, en met haar vriend ruimt ze afval op in de
bossen. Sinds kort werkt Marieke 12 uur per week
voor Natuurwijzer Apeldoorn, een website die activitei
ten rondom natuur, milieu en duurzaamheid bundelt,
gericht op het onderwijs. Het aanbod van deze activi
teiten komt van groene organisaties waaronder Stads
akkers, Haps, IVN Woldhuis en Waterschap Vallei en
Veluwe. Scholen kunnen het aanbod raadplegen en
zich hiervoor aanmelden.
 
Groot hart voor kinderen
Marieke vindt het nog steeds heel bijzonder om met
kinderen bezig te zijn. De verwondering en het plezier
van kinderen geven haar veel voldoening. Sommige
kinderen zijn nog nooit in het bos geweest. Als ze dan
paddenstoelen mogen zoeken, straalt het enthousias
me ervan af.

Meer informatie over Natuurwijzer Apeldoorn?
Zie www.natuurwijzerapeldoorn.nl

Natuur boven economische groei
Marieke vindt dat in de politiek het welzijn van mensen
en het behoud van natuur centraal gesteld moeten
worden en niet alleen economische groei. Ze voelt zich
regelmatig machteloos als ze merkt dat overheden
geen beslissingen willen/durven nemen om bijvoor
beeld het stikstofprobleem en de klimaatverandering
aan te pakken. Door kinderen kennis mee te geven,
hoopt ze ertoe bij te dragen dat kinderen later vanuit
de opgedane kennis, verantwoordelijkheid nemen.

Wereldwijd groeien de meeste kinderen inmiddels
op in steden, waar ze ‘los’ van de natuur leven. Kin
deren actief betrekken bij de natuur is een van de
belangrijkste bronnen van draagvlak voor de na
tuur. A. Hernstra
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Informatie over wolven
De komst van de wolf brengt heel
veel verschillende reacties teweeg.
De emoties kunnen soms hoog op
lopen. Goed onderbouwde feiten
dragen bij aan een beter inzicht in
de werkelijke effecten van de wolf
op onze samenleving. Kijk op:
www.ark.eu
www.wolveninnederland.nl
www.natuur-nieuws.nl/De-wolf-in-
Nederland
www.bij12.nl/Tussenrapportage-
wolf-in-Nederland
www.bij12.nl/faunazaken

Antwoorden van pag. 13
1. Nee, niet alle ooievaars trekken   
    weg, maar 60 %.
2. Nee, ijsvogels overleven bevro-   
    ren waterwegen niet als dat lang 
    duurt.
3. Ja, dat is waar.
4. Ja, dat is waar.
5. Nee, een goudhaantje weegt       
    5,5 gram en trekt weg naar het     
    zuiden.
6. Ja, dat is waar.

Tuinvogeltelling januari
In 2020 deden wel 90.000 mensen
mee aan de Nationale Tuinvogeltel
ling. De huismus, koolmees en pim
pelmees kwamen bij de telling op
nummer 1, 2 en 3. De tuinvogeltel
ling wordt georganiseerd door Vo
gelbescherming Nederland en
SOVON Vogelonderzoek.
In het weekend van vrijdag 29 tot
zondag 31 januari 2021 vindt de
nieuwe uitvoering van de Nationale
Tuinvogeltelling plaats. Iedereen
kan meedoen. Je telt één keer een
half uur de vogels in je tuin of op
het balkon en geeft die door via
een telformulier op de website. Kijk
voor de spelregels op www.tuinvo
geltelling.nl.

Snertwandeling in Berg en Bos
Wandel mee in het winterse Stads
park Berg en Bos en steek wat op
van de natuur! Op de 3e zondag
van de maand, 19 januari, verzorgt
IVN Apeldoorn een excursie in het
Winterse Stadspark Berg en Bos.
Vanaf 10.30 uur ben je welkom bij
Stayokay hostel aan de Asselse
straat en staat er koffie, thee of li
monade klaar.
De wandeling begint om 11.00 uur.
De geschiedenis van het stadspark
zal aandacht krijgen. Kinderen (en
volwassenen) kunnen op zoek gaan
naar verschillende kegels en vruch
ten. Na de wandeling van 5 km, die
2 uur in beslag neemt, staat er in
het gastvrije Stayokay hostel een
kop erwtensoep klaar. Geschikt
voor kinderen vanaf 10 jaar, niet
geschikt voor wandelwagens.

© Vogelbescherming Nederland

Opgeven kan bij:
aanmelden-bergenbos@ivn-apel
doorn.nl. De kosten voor deze wan
deling inclusief de koffie/thee en
erwtensoep bedragen €5 per per
soon, mogelijk gemaakt door Stayo
kay Apeldoorn.

Meer weten over edelherten
Naar aanleiding van de aandacht
voor onze grote zoogdieren op de
Veluwe in dit nummer van Groen
voer een tip. In het archief is een
waardevol document te vinden
over de leefwijze van edelherten
geschreven door Kris Vanopstal ge
titeld: Als ik een edelhert was. Het
is te vinden onder ‘excursies-beek
bergen’ en dan onder ‘beekber
gen – varenna – 08’, dan gaat het
om het bestand IVN-Varenna-Als-ik-
een-edelhert-was.doc. Tijdens een
excursie in 2008 stond het edelhert
centraal en keken de deelnemers
naar het landschap door de ogen
van een edelhert.

© Yvonne Verhoef

Nature Today
Wil je op de hoogte gehouden wor
den van nieuws over de natuur? Al
32 duizend liefhebbers van de na
tuur zijn geabonneerd op Nature
Today. Elke dag krijg je een mail
met verschillende actuele, opvallen
de of leuk-om-te-weten berichten
over de Nederlandse natuur.
Over vlinders, paddenstoelen, in
secten maar ook over landschap en
gebruik van de natuur. Nature
Today is gratis en gaat uit van de
Stichting voor Duurzame Ontwikke
ling en de Wageningen Universiteit.
Aanmelden op www.naturetoday.
com.Toekomst voor asfalt van

olifantsgras
Grasfalt is een stuk duurzamer dan
het ‘traditionele’ asfalt. Wel duur
der. De Adelaarsstraat in Brummen
was toe aan vernieuwing van het
asfalt van het rijwielpad. Toen de
wegenaannemer grasfalt voorstel
de was de verantwoordelijk wet
houder van GroenLinks gelijk en
thousiast. Zo heeft Brummen de
primeur in onze regio gekregen.
Deze nieuwe methode om asfalt
duurzaam te produceren is al op
een aantal plaatsen toegepast. Nor
maal zijn steen, zand, grind en bitu
men de bestanddelen voor asfalt.
De olie in de bitumen wordt in dit
nieuwe procedé vervangen door

Olifantsgras

vervangen door lignine, een rest
product van olifantsgras. Hier mee
wordt 50% van dit olieproduct ver
vangen en bespaart de gemeente
20% aan CO2 uitstoot omdat het
oliehoudende asfalt verwarmd
moet worden en grasfalt niet.
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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.

                                       ZONDAG 19 JANUARI 10.30 UUR
                           Een winterse wandeling van 2 uur die met koffie,
                      of thee in de Stayokay begint en met een kop snert eindigt.
                          Bijdrage deelneming, koffie/wandeling/snert-eten €5,-,
                                 Onder voorbehoud van corona-maatregelen.
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Voor meer info wandeling , startplek enz. zie
                                               www.ivn-apeldoorn.nl
                                             Opgeven wandeling via
                                 aanmelden-bergenbos@ivn-Apeldoorn.


