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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,- 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
Zwikker, Ria Brouwers en Monic Breed (tekstredactie).
Verspreiding Groenvoer: Harris Couwenberg e.a.
Aan dit nummer werkten mee:
Ronald Duin, Gerard Koops, Saskia Kattemölle, 
Janneke Niessen, Wolter Termaat, Marieke Sprey,
Maarten Slot en Willem Kuijpers.
De uiterste inzenddatum kopij voor het zomernummer
2021 is 18 april 2021: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl. 

Colofon

Natuurmoment

 Maarten Slot

In het voorjaar lopen de bomen weer uit en er vormen
zich nieuwe bladeren. Hoe gewoon klinkt dat? Zo ook
de linde hier op de foto. Nog maar nét uitgelopen.
Als je daar in meer detail naar kijkt zie je een isoleren
de laag van haartjes beschermend om het blad heen
zitten. Je weet maar nooit met een late nachtvorst.
Later, als het blad uitgevouwen is, voelt dat prettig
zacht aan vanwege die ‘donshaartjes’.
Toch wel gewoon heel bijzonder.

Foto cover: O. Lyzecka
Alleen langs beken met een hele goede kwaliteit is
goudveil - een Rode Lijst soort - in de schaduw te
vinden, zoals langs de sprengen.

© Maarten Slot
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Thema

 Ria BrouwersKlimaatslim bosbeheer
Zorgen over het bos, zorgen voor het bos

Wat een schrik. In een paar dagen tijd verliest de bruine beuk van de buren alle bladeren; er ligt een dik tapijt
onder. Het is augustus! Ook in het bos staan de beuken er droevig bij, met verschrompelde bladeren. Ze zien er
weliswaar minder tragisch uit dan de beuk bij de buren, maar ook half kale bomen zijn midden in de zomer niet
normaal. In het bos valt nog iets anders op: her en der zie ik tijdens mijn zomerse fietstochten kokers van gaas.
Ze staan daar een beetje voor joker, want binnen de rasters ligt alleen kale bosgrond. Enkele maanden later ver
schijnen er jonge boompjes in de rasters. Het is duidelijk. Maar toch… Wat is er aan de hand met de bomen en
het bos?
 
Slimme bomen
Al is het een treurig gezicht, vroeg bladverlies is nog
niet meteen een ramp. Eigenlijk is het een slimmig
heidje van de boom, een overlevingsstrategie. Om
water vast te houden sluit hij bij droogte de huid
mondjes in de bladeren, die hij uiteindelijk afwerpt. Zo
blijft het water in de rest van de boom op peil. Maar
het moet niet te vaak voorkomen, dan raakt de groei
eruit en zullen de bomen het begeven.
 
Klimaatcrisis velt bossen
En dat punt is al bereikt. De klimaatcrisis laat ook de
bossen niet ongemoeid, zo staat in State of Europe’s
Forests 2020, het rapport over de stand van zaken van
de bossen in Europa, dat eens in de vijf jaar de inven
tarisaties uit alle Europese landen bundelt. De proble
men begonnen eigenlijk al met de keuze van bosbe
heer na de Tweede Wereldoorlog. Door de grote be
hoefte aan hout zijn toen veel naaldbomen aange
plant, wat een eenzijdig bos opleverde. In een derde
van het Europese bos domineert één soort bomen.
Dat maakt het bos nu extra vatbaar voor ‘grootschalige
verstoringen’. Droogte, hitte, heviger stormen en uit
braken van plagen leiden in veel bossen van Europa
tot grote sterfte onder fijnsparren, vooral in Duitsland
en Polen.
Ook in Nederland heeft de fijnspar het moeilijk. Hij
wordt geveld door een insect met de luisterrijke naam
letterzetter, die onder de bast gangen vreet en de
boom uitdroogt. In de warme zomers van de laatste
jaren, legt dit insect wel vijfmaal eitjes. 

Vraatgangen van de larven                       © Yvonne Zwikker

De aanval is enorm. In een paar jaar tijd hebben de
fijnsparren de genadeslag gekregen vertellen bosdes
kundigen van de Universiteit van Wageningen in het tv
programma 'De kennis van nu'. Deze soort is aange-

plant voor de houtindustrie, op droge zandgronden
die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn, zeggen zij.
‘Het ging altijd goed, maar nu krijgen we het deksel op
de neus’. Op hogere zandgronden zijn bomen sterk af
hankelijk van het zogeheten hangwaterprofiel: het be
schikbare water is alleen afkomstig van neerslag die in
de grond blijft hangen voordat deze afstroomt naar la
gergelegen land. Bij droogte wordt het hangwater niet
aangevuld, met watertekort als gevolg.
De kweldruk neemt af en daarmee de aanvoer van mi
neralen uit de kwel. Ook lariksen kwijnen weg, hun
plaaggeest is de bastkever. Eiken zijn op grote schaal
aangetast door de overdosis aan stikstof en andere
bomen zuchten onder de droogte vanwege minder re
genval en ontwatering van de bodem voor landbouw
en drinkwater. Het is een desastreuze mix die de bos
sen doet sterven.

Klimaatslim bosbeheer
Zo’n mengeling van problemen vraagt om diverse
maatregelen om het tij te keren. Er is een buzz-woord
voor: klimaatslim bosbeheer, maatregelen om het bos
aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Aan
passen dus, of met nog een mooie term: klimaatadap
tatie. De aanpak bestaat uit het verbeteren van de wa
tervoorziening en van de bodem, het vervangen van
de monocultuur en het verjongen van het bos. Op zo’n
honderd locaties in Nederland wordt inmiddels kli
maatslim bosbeheer toegepast. Zo ook in Kroondo
mein Het Loo. De alarmbellen gingen af in de hete
zomer van 2018, vertelt Arthur Ebregt, Hoofd Beheer
zaken van Kroondomein Het Loo. ‘De extreme droogte 

Eikensterfte, de Ginkel in Ede                      © Ria Brouwers
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Slim bos
Klimaatslim bosbeheer wil het bos aanpassen aan ver
anderingen in het klimaat, maar het wil het bos ook
beter in staat stellen om CO2 uit de atmosfeer op te
nemen. Nu al nemen de bossen in Nederland 60% van
de vastlegging van koolstof voor hun rekening. Dat kan
nog meer worden door het verhogen van de houtkwa
liteit en het aanplanten van meer bomen. Het is goed
nieuws dus dat Nederland de komende tien jaar
37.000 hectare bos extra wil aanplanten. Zo kan het
bos een nog grotere rol spelen om de doelen van het
Klimaatakkoord te halen en ons helpen in de strijd
tegen de klimaatcrisis. Slim bos.

van toen en van de daaropvolgende zomers laat de
kwetsbaarheid van vooral de naaldbomen zien. Naast
het afsterven van de fijnspar kampen wij met sterfte
onder de lariksen. Lariksen wortelen oppervlakkig en
de wroetende varkens maken het wortelstelsel stuk,
zodat ze sneller verdrogen. Ook Douglas sparren heb
ben het moeilijk, evenals eiken en beuken’. Het was
voor Ebregt en zijn collega’s duidelijk dat een brede
aanpak nodig is. Naast de gebruikelijke verjongings
maatregelen experimenteert men met nieuwe soorten
zoals esdoorns, tamme kastanjes, zwarte noot, trilpo
pulier, lindes en libanon ceder om de diversiteit te ver
groten. Een gemengd bos is weerbaarder. Tevens
wordt onderzocht welke soorten uit warmere gebie
den het hier goed doen. Zo kun je het bos zowel be
houden als voorbereiden op de klimaatveranderingen
van de toekomst.

Vosselt omheind perceel                               © Ria Brouwers

De uitvoering gaat niet vanzelf, want het wild profiteert
graag mee van het nieuwe aanbod planten. Er zijn
maatregelen nodig om vraat tegen te gaan. Dat zijn de
rasters die ik al had gesignaleerd. Ze zijn er in de vorm
van kooien voor een enkele boom en als omheiningen
voor percelen. Boomkooien staan over het hele ter
rein, o.a. in de boswachterij Hoog Soeren. Daarin zijn
moederbomen gezet, zaadbomen die de bron vormen
voor het verder uitzaaien van de soort. Een omheind
perceel van enige hectare is te vinden bij de Vosselt
(Uddel), waar trilpopulieren en esdoorns zijn geplant in
bestaand grove dennenbos. De schaal is vooralsnog
bescheiden, aldus Ebregt. We zijn aan het experimen
teren, het is een zaak van lange adem’.

Andere voorbeelden van klimaatslim bosbeheer in
onze omgeving zijn er in het Lierderbos waar Staats
bosbeheer een proefvlak heeft ingeplant met Noorse
esdoorns, en in het Park De Hoge Veluwe, waar allerlei
nieuwe boomsoorten zijn aangeplant. De Gemeente
Ede strooit schelpenkalk in de Ginkel ter verbetering
van de zure grond die de eikenbomen doet sneuvelen.
De Gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw beheer
plan voor Berg en Bos en Dennenheuvel.

Boomkooi                                                     © Ria Brouwers

Natuurlijke verjonging esdoorn                    © Bos en natuur

Meer weten over klimaatslim bosbeheer:
Informatieve video’s zijn onder andere te vinden op
 You Tube, bijvoorbeeld de video Klimaatslim Bosbe
heer van Staatsbosbeheer. Wouter Delforterie, die
ook workshops geeft, gaat meer inhoudelijk op dit
thema in.  Interessante initiatieven en artikelen van
onder andere Probos en Wageningen Universiteit
zijn te vinden op Google onder Gereedschapskist
Klimaatslim bosbeheer.

4 www.ivn-apeldoorn.nl



Kind en natuur

 Marieke SpreyVan ei tot bij, biodiversiteit op je schoolplein
Egel is bezorgd. Er groeien geen appels aan haar boom. Uil weet waarom: appels gaan pas groeien als de bijen
stuifmeel op de bloemen achterlaten. Maar Egel ziet bijna nooit bijen in haar tuin…(Uit: Blij met een Bij)

Overal kom je de berichten tegen: het aantal soorten
planten en dieren daalt. Wat kunnen we samen met
kinderen doen om die achteruitgang van biodiversiteit
te keren? Plekken maken waar wilde dieren bescher
ming en voedsel vinden! Ook op het schoolplein.
Om voor de natuur te willen zorgen, moet je er eerst
een beetje van gaan houden. En dat gaat gemakkelij
ker wanneer je de natuur leert kennen.
 
En zeg nou zelf: hoe leuk is het om natuur te leren
kennen bij je school!
Gemeente Apeldoorn en IVN Apeldoorn hebben een
Eco Spot voor het basisonderwijs ontwikkeld bestaan
de uit diverse onlosmakelijk verbonden onderdelen.
Een insectenhotel dat bijen, hommels, lieveheers
beestjes en allerlei andere insecten naar het school
plein lokt om te kunnen schuilen en ruimte biedt om
eitjes te leggen.
Zijn er insecten, dan wordt het een aantrekkelijke plek
voor vogels die wel van zo’n smakelijk hapje houden.
Een nestkastje in de buurt geeft bijvoorbeeld mezen,
een schuilplaats en een goede plek om een nest te
maken.
Bloeiende planten vormen belangrijk voedsel voor in
secten. Dat betekent dat er ook beplanting in de buurt
moet zijn van het insectenhotel en de nestkast. Ge
meente Apeldoorn biedt scholen zaden aan uit eigen
oogst: onder meer bolderik, klaproos, korenbloem,
margriet, teunisbloem.
Het bijgeleverde lespakket, dat voldoet aan de kern
doelen, bestaat uit informatie over biodiversiteit, een
beschrijving hoe je aan de slag gaat met de diverse on
derdelen, tips voor monitoring en werkbladen.

Voor wie?
Basisscholen in Apeldoorn ontvangen informatie en
met scholen die subsidie hebben aangevraagd voor
vergroening van hun plein, wordt contact opgenomen.
Voor geïnteresseerde scholen zijn er geen kosten, wel
voorwaarden verbonden!
Want de hotelgasten zijn best kieskeurig… ze willen
een zonnige, beschutte plek en geven de voorkeur aan
een voor hen passende inrichting om eitjes te leggen.
Adopteer je als groep het hotel, nestkast en de beplan
ting dan is het de bedoeling dat je goed in de gaten
houdt wat er gebeurt in je hotel. Beheer, bijvullen met
materiaal, zaaien en verzorgen van wilde bloemen en
natuurlijk goed in de gaten houden welke gasten er op
bezoek komen! De lesbrief helpt daarbij met tips en
werkbladen.
In december 2020 zijn de eerste vier Eco Spots ge
plaatst bij basisscholen De Zonnewende, De
Poort (Loenen), De Eendracht en Willem van Oranje
school.

Door wie?
Gemeente Apeldoorn en IVN Apeldoorn hebben de
plannen ontwikkeld. IVN is verantwoordelijk voor het
contact met scholen, coördinatie rond plaatsing, leve
ring en monitoring van de diverse onderdelen.
Keten Techniek van de gemeente Apeldoorn maakt en
levert het frame van het insectenhotel. Groene aanne
mer Idverde Realisatie zorgt voor stevige verankering
op een geschikte plek. En vervolgens kunnen kinderen
en leerkrachten aan de slag.

Het voorleesboek Blij met een Bij (Klimaatjes) sluit
aan bij het pakket en is een vrolijk verhaal waarin kin
deren beleven en ervaren dat ze met iets kleins grote
dingen kunnen bereiken.

Blij met een bij                                                   © Archief IVN

Plaatsing insectenhotel                              © Nienke Zielhuis
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Reportage

Saskia KattemölleHoe de Sprengvallei ‘mijn spreng’ werd
In 2020 starten met de NGO (Natuur Gidsen Opleiding) deel 1 was een cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ die
voor mij wel doorging¹. Alle vier de IVN-cursussen waar ik mij voor ingeschreven had in het kader van NGO-deel
1 moesten worden gestaakt of zijn zelfs niet begonnen. De paar avonden en de twee excursies die nog net door
konden gaan gaven mij wel de motivatie om door te zetten. Met de individuele opdracht ‘kies een studiegebied
waar je de ontwikkelingen in de natuur volgt en beschrijf je waarnemingen’ kon ik gelukkig wel starten.

Berg en Bos                                                                    

Het gebied wat ik wilde gaan volgen had ik al snel ge
kozen: de spreng in Stadspark Berg en Bos. Het is een
prachtig gebiedje waar ik vaak doorheen loop. De af
stand vanaf de rotonde (via een nieuw pad naast het
AGOVV-terrein) tot het bruggetje leek mij genoeg. De
eerste keer dat ik het pad liep in februari riep het di
rect al veel vragen op. Vragen over het effect van
hoogteverschillen in het gebiedje, over het water in de
spreng, over de bodem, over licht en donker, over de
verschillende struik- en boomsoorten waarvan ik zeker
in de winter de namen niet allemaal kende. De eerste
keer deed ik wel twee uur over de eerste 150 meter. Ik
wilde het mij eigen maken zodat ik verschillen kon
gaan ontdekken. 

Er was al zoveel te zien. Ik zag varens, braam, bosbes
en mos. Er waren wat (rottende) boomstronken met
paddenstoelen erop, struiken met dikke knoppen,
taxus met knopjes, klimop op bomen, een naaldboom
die hars verloor. In de kruidlaag zag ik rozetten, bies
en zaailingen van bomen. Steile trappen van boom
stronken leiden naar beneden naar de spreng. Vogels
zongen, een specht liet zich horen, een buizerd vloog
boven de bomen en eekhoorntjes renden door de
bomen.
Verderop zag ik in het gras bladeren als van een bie
tenplant. In de zomer werd pas duidelijk dat het bloed
zuring is. Het viel mij op dat de takken van de bomen
vaak anders groeien dan je zou verwachten. Wat is het
dat de groei stuurt en een andere groeirichting geeft?
Hulstblad had vreemde plekken, het leek of er gange
tjes in waren gegraven. Later hoorde ik van Yvonne
Zwikker (mijn mentor) dat het inderdaad gaat om lar
ven van insecten die gangetjes graven voor voedsel:
mineerders.
In de maanden die kwamen zag ik steeds meer uitlo
pen, groeien en tot bloei komen. Regelmatig zat ik op 

mijn knieën om plantensoorten die opkwamen van
dichtbij te bekijken. En ik werd verrast door een rijtje
zandhoopjes langs het pad waar graafwespen of graaf
bijen voor voortplanting zorgen. In het najaar genoot
ik van alle soorten paddenstoelen die zichtbaar wer
den en ik ging mij verdiepen in de verborgen wereld
van de schimmels². Ik merkte dat ik steeds meer ging
opzoeken om te leren begrijpen wat ik zag.
Maar het begint bij verwondering en genieten. De
Sprengvallei is een bijzonder stukje in een prachtig na
tuurpark in Apeldoorn. Door er wekelijks rond te lopen
en alles wat ik zie intens te volgen voelt het echt als ‘
mijn’ spreng. In mijn verslag met wekelijkse verhalen
en foto’s blijft dat beeld levend en het is een mooi uit
gangspunt voor mijn ommetjes de komende jaren.

Meer lezen?
¹ Herman Finkers: De cursus ‘omgaan met teleur       
  stellingen’ gaat wederom niet door. 2019
  Uitgever Thomas Rap.
² M. Sheldrake: Verweven leven. Amsterdam,
  Uitgeverij Atlas Contact, 2020

Boomstronk met mos                              © Saskia Kattemölle

Bloedzuring langs de spreng                 © Saskia Kattemölle
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Natuur en duurzaamheid

 Tiphaine Bresser en Yvonne ZwikkerZero Waste is een levensstijl
Tiphaine Bresser verdiepte zich zo’n 12 jaar geleden in de schadelijke effecten van de productie van palmolie. Dit
wekte haar interesse in duurzaamheid. De Française verhuist in 2000 naar Apeldoorn waar ze haar eigen Zero
Waste Project initieert om afval en verspilling te voorkomen of te verminderen. Inmiddels kan zij rekenen op de
steun van 815 leden uit een besloten facebook groep, lokale ondernemers en stichtingen en ook van de ge
meente met het project Heel Apeldoorn Rein.

Zero Waste Apeldoorn
Zero Waste Apeldoorn is een burgerinitiatief dat zich
richt op het minimaliseren van onze ecologische voet
afdruk. Zero Waste wil het publiek bewust maken van
het feit dat alleen wij zelf kunnen zorgen voor een
schoner en gezonder milieu. Het gaat om het aanmoe
digen van die gedragsverandering en daarvoor hand
vatten aan te reiken. Door het kleinschalig en lokaal te
houden, is het heel dichtbij en concreet. Voor Bresser
is het de weg naar een duurzaam leven zonder nega
tieve ecologische impact. Zij is landelijk actief betrok
ken bij het opzetten en opstarten van lokale Zero/Less
Waste communities. Er zijn al meer dan vijftig lokale
communities en dit aantal groeit.

World Cleanup Day                                           © Zero Waste

Acties in Apeldoorn
Zwerfafval roept heel veel irritaties op, maar is ook
zeker een bron van ernstige vervuiling als het bijvoor
beeld om plastic gaat. Zero Waste Apeldoorn organi
seert samen met Heel Apeldoorn Rein van de gemeen
te de jaarlijkse World Clean-up Day. In 2020 verzamel
den 165 deelnemers in Nederland op tien locaties 300
kilo afval. Landelijk verdubbelde het aantal deelne
mers. Iedere tweede zaterdag van de maand verzame
len vrijwilligers vanuit acht locaties zwerfafval. En iede
re derde zondag van de maand gaat een groep spor
ters al joggend zwerfvuil opruimen volgens de ‘Plog
ging’ methode. Los van deze maandelijkse activiteiten
zijn er inmiddels al 150 straten geadopteerd om
schoon te houden, soms door één persoon, soms door
een groep. Al twee keer vond in Apeldoorn een Grote
Peuken Opruim Schoonmaak plaats. Op 5 september
2020 bonden vrijwilligers in achttien gemeenten - ook
in Apeldoorn - de strijd aan tegen deze chemische gif
bommen. Veel mensen bleken geen idee te hebben
hoe vervuilend sigarettenpeuken zijn. Voorlichting kan
een bijdrage leveren aan gedragsverandering.

Ploggen                                                            © Zero Waste

Peuken rapen                                                    © Zero Waste

Tips en ideeën
Het is niet nodig zelf het wiel uit te vinden als je ge
bruik kunt maken van kennis en ervaring van anderen.
Op de website www.zerowasteapeldoorn.com zijn veel
uitgewisselde ervaringen gebundeld. Bijvoorbeeld
onder het kopje ‘Kleine stapjes richting zero waste’ zijn
32 uitgewerkte, toepasbare tips te vinden. Je kunt bij
voorbeeld douchegel in plastic flacons vervangen door
een stuk zeep. Je vindt er een beschrijving om zelf plas
ticvrije deodorant te maken. Nawijn en Polak heeft ge
zorgd voor een overzicht van boeken over duurzaam
heid met een inhoudsbeschrijving erbij. De besloten
facebookgroep van de afdeling Apeldoorn wisselt tips,
ideeën en adressen uit. Op de site is te zien waar je in
Apeldoorn verpakkingsvrij boodschappen kunt doen,
waar Repair Cafés en tweedehands & vintage spullen
winkels te vinden zijn. In 2021 zal de eerste Apeldoorn
se Zero Waste week plaatsvinden, in samenwerking
met de gemeente Apeldoorn.
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IVN in beeld: voorjaar in wandelfoto's

Hoog Soeren                                        © Ten Gevers Grote Leigraaf                                            © Yvonne Zwikker

Vaassen                         © Ten Gevers Kroondomein                 © Archief IVNHet kanaal                   © Monic Breed
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Kerkepad Voorst                                             © Monic Breed

Esdoorn Apeldoorn                                         © Monic Breed

Voorjaar Wetering                                                                         © Yvonne Zwikker

Zonnedauw  Tongeren                                     © Ten Gevers

Bermen Epe             © Ten Gevers

Klinkenberg                  © Monic Breed

Padden liften overal mee                          © Yvonne Zwikker

Sommige IVN-activiteiten kunnen in deze periode niet doorgaan. Maar wandelingen, ommetjes en fietstochten
wel. Activiteiten dus op eigen gelegenheid om het voorjaar te zien ontluiken. De IVN-Route app en de vele wan
delingen op onze website bieden veel mogelijkheden overal in ons gebied. Ter inspiratie deze foto’s.
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Natuur en recreatie

 Ronald DuinVerbeter de insectenstand in je tuin
Begin in je eigen tuin!
Het voorjaar komt er aan en met de komende warmte
komen ook veel insecten weer tot leven. Die kunnen
wel een steuntje in de rug gebruiken. De afgelopen 30
jaar is de biomassa aan insecten met zo'n 75% afgeno
men. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de na
tuur maar ook voor onze voedselvoorziening, plagen
bestrijding, nutriëntencyclus, et cetera. In veel kringlo
pen vervullen insecten een belangrijke rol. Net als voor
alle andere dieren zijn er vier aspecten van belang:
voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie.
In onze eigen tuin, hoe klein ook kunnen we aan alle
vier aandacht besteden en de insecten een beetje hel
pen. Zelfs op een balkon is er altijd wel ruimte voor
een paar potplanten, wat schaduwplekken en wat
water. Het mooiste is natuurlijk wanneer je samen met
je buren actie onderneemt. Dan vergroot je het leefge
bied van de insecten want dat zorgt voor de mogelijk
heid om te reizen en verbinding met andere gebieden
te maken.

Plaats inheemse plantensoorten
Planten dienen niet alleen als voedsel voor volwassen
insecten en hun larven maar ook als plaats waar eitjes
op worden afgezet. Enkele lievelingssoorten van insec
ten zijn: teunisbloem, wilde marjolein, lavendel, vinger
hoedskruid, ijzerhard, lange ereprijs en vuilboom. Zorg
ook in het najaar voor voedsel bijvoorbeeld door de
bloemen van de klimop. Een paar brandnetels worden
zeer op prijs gesteld als waardplant. Er is vast ergens
een rommelhoekje waar die mogen staan.

Hang een bijenhotel op
Bijenhotels zorgen voor nestgelegenheid en die plek
jes worden in de stadse natuur schaars. Zorg er wel
voor dat je een goed bijenhotel koopt of zelf maakt.
Gebruik natuurlijke materialen. Zorg dat de achterkant
van de gangen dicht zijn én dat de ingangen glad zijn
om beschadiging van tere vleugels te voorkomen. Een
goede vuistregel is ook dat de diepte van het gat circa
10 maal de diameter is. Dus een opening van 10 milli
meter betekent een lengte van 10 centimeter. De
plaats is natuurlijk zonnig en dus op het zuiden.
 
Gebruik geen bestrijdingsmiddelen
Het lijkt overbodig maar gif in welke vorm dan ook is 

erg slecht voor insecten. Dus niet alleen geen bestrij
dingsmiddelen gebruiken maar denk ook aan de
vlooienband van je kat of hond. Die kan beter een pil
letje slikken. Slakkenkorrels en mierenlokdoosjes zijn
ook uit den boze. Er zijn genoeg natuurlijke manieren
om overlast van mieren en slakken te bestrijden.

Meer lezen (gratis te downloaden)
Aan de slag met insecten, Vlinderstichting
Uw tuin een vogeltuin, Vogelbescherming
Nederland
Gasten van bijenhotels, Pieter van Breugel

IVN Workshop Levende tuinen
De IVN workshop Levende tuinen gaat dit voorjaar
in op eenvoudige ontwerpprincipes en plantkeuzes.
Je gaat aan de slag met je eigen tuin en krijgt inspi
ratie door mooie voorbeelden, je medecursisten en
natuurlijk de opdrachten tijdens de workshop. Data
en locatie zijn nog niet bekend. De workshop wordt
zowel in Voorst als in Apeldoorn aangeboden.

Marktstraat Apeldoorn                                     © Greet Bothe

Leg een natuurlijk(e) vijver(tje) aan
Altijd leuk en een garantie voor veel insecten en waar
schijnlijk libellen en waterjuffers. Ook zeer gewenst als
drink- en badplek voor vogels. Vooral zonder vissen en
met een flauwe oever. Plant wel wat waterplanten
voor de zuurstofvoorziening onder water. De wortels
zijn weer nestel- en schuilplekken.

Zorg voor beschutting
Een stapeltje oude stenen of resten haardhout bieden
veel insecten een beschutte plek. Zo'n rommelhoekje
in je tuin wordt zeer op prijs gesteld. Allerlei beestjes
vinden er een plek. In het najaar laat je het blad in de
border natuurlijk liggen en plantenresten laat je staan.
De tuin 'winterklaar' maken betekent veel goede en
vaak essentiële plekken van insecten vernietigen. Zo
overwinteren de citroenvlinder en de gehakkelde
aurelia als vlinder tussen bladeren op de grond. Lekker
laten liggen dus. Pas opruimen wanneer het warmer
wordt. Dan worden de insecten immers ook weer ac
tief en zoeken zelf een andere plek.

Bloeiende tuin met bijenhotel                             © J. Van Tuijl
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Voer voor gidsen

 Wolter TermaatHooikoorts in december?!
Langs het wandelpad stond een man voor een bloeiende hazelaar. Bij het passeren zei ik: ‘Prachtig’. Hij keek op
en mompelde met meewarige blik: ‘Hooikoorts bedoel je?’.
Hooikoorts in december? Dat verwacht je niet, maar toch is het zo. Hooikoorts wordt veroorzaakt door stuifmeel
dat in de slijmvliezen van daarvoor gevoelige mensen een afweerreactie oproept. Dat stuifmeel in het vroege
voorjaar is vooral afkomstig van hazelaar en els. Beide bomen bloeien volgens de Flora in februari/maart. Maar
door warme herfstmaanden en zachte winters houden ze zich daar niet aan. De bloeitijd is vervroegd met zelfs
bloeiwaarnemingen in december. Vooral hazelaars kunnen dan al stuifmeel geven. Dat stuifmeel wordt door de
wind verspreid.

Vrouwelijke bloem van de hazelaar           © Wolter Termaat

De Hazelaar
Hazelaars kom je overal tegen dankzij de verspreiding
door gebruikers van de hazelnoot. Hazelaars zijn een
huizige planten, mannelijke en vrouwelijke bloemen
zitten op dezelfde plant. De mannelijke bloemen zijn
gegroepeerd in lange katjes die zich al in de nazomer
ontwikkelen. Ze produceren veel stuifmeel dat op
warme dagen vrijkomt. De vrouwelijke bloemen zijn
minder opvallend. Herkenbaar zijn ze aan de uit de
bloem stekende rode stijlen met stempels. Stuifmeel
korrels die daar opkomen groeien naar binnen en
gaan dan in rust. De bevruchting wordt uitgesteld tot
de omstandigheden voor het ontwikkelen van de
vrucht gunstiger zijn. Iets dergelijks zie je ook bij die
ren als vleermuis, ree en das. De toverhazelaar, vaak in
tuinen te vinden, heeft overigens niets met hooikoorts
en hazelaars te maken.

Katjes van de hazelaar                              © Wolter Termaat

De Els
De meest voorkomende els is de zwarte els. Daarnaast
zijn er veel uitheemse elzen aangeplant. Deze uit
heemse elzen veroorzaken met hun stuifmeel de
meeste hooikoortsproblemen. Elzen zijn vaak bij water
te vinden. Ook elzen zijn eenhuizig. De mannelijke
bloemen staan bijeen in lange katjes, terwijl de vrou
welijke bloempjes met een aantal bij elkaar zitten in
zogenaamde elzenproppen. Deze elzenproppen lijken
op dennenappeltjes.

Elzenproppen en -katjes                             © Wolter Termaat

Troost
Hooikoorts vormt een probleem voor veel mensen.
Maar misschien geeft het troost te weten dat haze
laars en elzen een belangrijke rol spelen bij het in
stand houden van de biodiversiteit. Het stuifmeel van
beide planten is een belangrijke voedselbron voor in
het voorjaar vliegende insecten, zoals hommels. Het
blad van de hazelaar dient als voedsel voor veel insec
ten, terwijl het in de herfst gemakkelijk verteert en zo
het bodemleven verrijkt. De hazelnoten worden verza
meld (en soms vergeten) door bijvoorbeeld eekhoorns,
muizen, spechten en gaaien.
Ook het blad van elzen dient als voedsel. Elzenhaan
tjes eten zich er vol mee, planten zich dan voort en
enige weken later komen hun larven om het blad nog
eens kaal te eten. Deze larven zijn voedsel voor vogels,
spinnen en jagende insecten. De els heeft bovendien
aan zijn wortels knollen waarin stikstofbindende bac
teriën stikstof vastleggen. Zo bemest het stikstofrijke
blad van de els in de herfst de bodem. De elzenprop
pen worden in de winter vanwege de zaden druk be
zocht door sijzen en mezen. Beide planten zijn zo voor
meerdere organismen belangrijk.
Gelukkig zijn er voor mensen met hooikoorts goede
medicijnen om de symptomen van hooikoorts te on
derdrukken.
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Natuur in de buurt

 Gerard KoopsGoudveil en gouden klok

De oudere inwoners van Ugchelen kennen nog wel het café-restaurant De Gouden Klok. Later zat daar de kroeg
Back in Town. En er is inmiddels een nieuwe kroeg met de naam De Gouden Klok. Die naam Gouden Klok gaat
terug op een oud verhaal, waarbij tijdens een inval van vijandige soldaten op de Veluwe (Vikingen?) een gouden
klok voor de invallers verborgen werd door monniken in het Salamandergat, vlak bij de Bakenberg. Naar verluidt
is die klok nooit teruggevonden. 

Salamandergat                                                                                                                                                     © Yvonne Zwikker

Dat klopt. Wetenschappelijk is aangetoond hoe dat
komt. De bodem van de Veluwe heeft een merkwaar
dige samenstelling. Zo is bekend dat er vroeger ijzer is
gewonnen op de Veluwe. En er zitten meer metalen in
de Veluwse bodem. Waaronder ook zware metalen. En
die zijn vaak giftig. Zo zit er zoveel arsenicum in de
bodem, dat het maaisel van heide soms als chemisch
afval behandeld moet worden.
Maar zware metalen kunnen ook goud aantasten.
Denk maar eens aan kwik: goud lost op in kwik! Dat is
ook met die gouden klok gebeurd. De klok is volledig
opgelost in de bodem. Bij onderzoek naar het grond
water is dat dan ook aan te tonen. Er zijn sporen van
goud in het grondwater aanwezig. Goud, afkomstig
van die gouden klok. Helaas, niet voldoende om te
winnen. Daarvoor is de concentratie te laag.
Jaren nadat de gouden klok in het Salamandergat
werd verborgen, zijn de Koppelsprengen gegraven.
Watermolens en papierfabrieken maakten van dit
water gebruik. Watermolens hebben geen last van die Excursie koppelsprengen                                © Monic Breed

Koppelsprengen                                         © Yvonne Zwikker

verontreiniging. En ondanks die sporen van zware me
talen is het water schoon genoeg om als proceswater
te dienen voor papierfabrieken. Ook de latere wasse
rijen hadden geen problemen met de waterkwaliteit.
Eeuwen later was die kwaliteit wel een probleem. Toen
van Gelder Papier stopte met het oppompen van
grondwater, begon in Ugchelen de grondwaterstand te
stijgen. Het Lucas ziekenhuis had daar als eerste last
van en ging het grondwater oppompen en lozen. Het
(toenmalige) Zuiveringsschap Veluwe ontdekte echter
dat er te veel zware metalen in het grondwater zitten
om te mogen lozen! Het pompen is gestopt. Het par
keerterrein bij het Lucas is verhoogd. En het herstel
van de Winkewijert heeft het probleem van te veel
grondwater definitief opgelost.
Maar terug naar onze gouden klok. In de natuur is
terug te zien, dat dit goud van de klok in het grondwa
ter zit. Dankzij de aanwezigheid van dat goud, groeit er
al jaren lang langs de Koppelsprengen goudveil, dat
hier anders geen geschikt milieu had kunnen vinden.
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Opinie

 Yvonne Zwikker

Quiz

Waar of niet waar?
In het voorjaarsnummer van Groenvoer gaat deze quiz over stinsenplanten. Zes foto's met de vraag: Waar of
niet waar. In de rubriek Prikbord vind je de antwoorden.

Is een gele bosanemoon een
bolgewas?

Is in het Matenpark daslook te
vinden?

Is de herfstbloeiende herfsttijloos
ook een stinsenplant?

Zijn er wilde hyacintjes in de kleu
ren: wit, roze, licht blauw en
zachtgeel?

Verspreiden mieren de zaden van
sneeuwklokjes?

Is dit een bostulp?

Hoe eco is de Ecofactorij?!

Ecofactory                                                  © Yvonne Zwikker

Wanneer je over de Ecofactorij, het bedrijventerrein
ten oosten van Apeldoorn, wandelt zie je geen vervui
lende dampen uit schoorstenen komen. Er staan im
posante strakke gebouwen. Gebouwen met ideale
daken voor zonnepanelen. Maar er blijkt maar een dak
die bestemming te hebben. Op de site van de
Ecofactorij kan je zien wat die 2100 panelen opbren
gen. Nog een dak vullen en het probleem in Wenum-
Wiesel is opgelost, inwoners en dassen blij. Een wind
molen zou hier niet misstaan.
Bij de ontwikkeling van de Ecofactorij stond efficiency
en duurzaamheid centraal, maar als je Ecofactorij heet
mag, nee, moet het ecologisch belang voor de omge
ving toch ook aandacht krijgen. Bij de aanleg werd ge
vraagd de kavels groen in te richten. Er is veel gemilli
meterd gras. En er is heel veel asfalt, alsof die chauf
feurs geen bocht kunnen maken. Dit terrein heeft het
prachtige landgoed Woudhuizen als buur. Hoe mooi
zou het zijn om meer aan te sluiten bij deze groene
kwaliteit.
Het bedrijf Wasco heeft begrepen wat er mogelijk is
met ‘groen inrichten’. Er is op het uitgestrekte terrein
een heuvel met planten en een insectenhotel, een

hele natuurlijke poel en een ooievaarsnest. De meeste
vijvers op het terrein kunnen aantrekkelijker voor in
secten en vogels zijn. Het aanleggen van ecologische
verbindingslinten met bomen en bes-dragende strui
ken is niet zo moeilijk. Natuurinclusief bouwen was
nog niet aan de orde bij de bouw, maar plekken ge
noeg om kansen te creëren voor huiszwaluwen, mus
sen, gierzwaluwen door een oeverzwaluwwand bij een
vijver of een wand met klimop te maken.
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Op pad met

 Corine SchimmelJanneke Niessen bij het Kootwijker Zand
Janneke is een echte wandelaar, die van afwisselende wandelingen houdt en inmiddels op de mooiste plekken
van onze aarde heeft gewandeld. Ze heeft een passie voor bomen en planten en is een frequent gebruiker van
de IVN wandelapp, omdat je daarmee onderweg veel informatie krijgt en de weg niet kwijtraakt. Wij hebben een
mooie dinsdagmiddag in januari afgesproken bij het beginpunt van de route ‘Tussen Assel en Kootwijk’ van de
IVN routeapp. Janneke wordt heel blij als ze in dit gebied wandelt. Het is een mooi gebied met veel afwisseling.
De bouwstijl van Radio Kootwijk en het 50 kV transformatorstation hebben echt een bijzondere uitwerking op
haar. De mooiste wandeling, die ze hier heeft gemaakt was een volle maanwandeling van Staatsbosbeheer. Het
was koud en het vroor die avond en er waren allemaal lichtjes onderweg; ook het gebouw van Radio Kootwijk
was verlicht.

Uitzicht  op Regelbergen                          © Corine Schimmel

Kootwijker Zand
De wandeling start bij Halte Assel. Een voormalig trein
station dat gebouwd is door Willem III om makkelijk
naar zijn jachtchalet het Aardhuis te kunnen komen.
Het lag aan het spoor tussen Amsterdam Centraal en
Zutphen. Tegenwoordig is Halte Assel een eethuis. Het
gebied wordt gekenmerkt door natte en droge heide
velden, stuifduinen, landduinen en prachtige verge
zichten.
Het stikstof minnende pijpenstrootje voert op veel hei
develden de boventoon. We lopen op verschillende
Hessenwegen. Wegen, waarover handelslieden vanuit
Duitsland hun handelswaar vervoerden op Hessenwa
gens. De wandeling leidt ons ook langs het markante
50 kV transformatorhuis. Het gebied is door menselijk
handelen ontstaan. Er zijn nu echter weer delen waar
de natuur zijn gang mag gaan. We komen voor deze
tijd van het jaar veel paddenstoelen tegen, waaronder
de berkenzwam en de gele trilzwam.

Hessenweg                                              © Corine Schimmel

Liefde voor de natuur en kunst
Na jarenlang met veel plezier als verpleegkundige op
de intensive care te hebben gewerkt is ze 5 jaar gele
den met pensioen gegaan. Hierna bloeide haar passie
voor de natuur op. In 2018 heeft ze de gidsencursus
afgerond en is inmiddels coördinator van de bomen-

cursus. Ze wil vooral graag dingen leren over de na
tuur. Ook de ontstaansgeschiedenis van een gebied
vindt zij interessant, aangezien dit veel vertelt over de
natuur. Naast natuur houdt ze ook van kunst. Ze voelt
zich met name aangetrokken tot kunst die ongewoon
is. Een voorbeeld hiervan is Jeroen Bosch, die ze de
hippie van de Middeleeuwen noemt.

Wandelen op exotische plaatsen
Al ruim 25 jaar gaat ze mee met georganiseerde wan
delvakanties, waarbij ze het liefst alleen met haar man
onder begeleiding van een of meer gidsen wandelt. Zo
hebben ze 10 jaar geleden ook in Bhutan een prachti
ge wandeltocht gemaakt, die ging tot 4000 meter
hoogte. Er gingen 5 ezels mee en de nodige mensen
om te gidsen, de weg te wijzen, de tent op te zetten, te
koken en ga zo maar door. Hier bewaart ze bijzondere
herinneringen aan.

Trilzwam                                                    © Corine Schimmel

De magie van de zee
Janneke en haar man hebben op bijna alle kusten van
Europa gewandeld. Het geluid en de aanblik van de
zee hebben een magische uitwerking op hun. Hier tref
je andere soorten planten en vogels.
Volgens Janneke wil de mensheid graag ingrijpen, han
delen en verbeteren in de natuur. We zouden de na
tuur veel meer zijn gang moeten laten gaan.

Uitgestrekte heidevelden                         © Corine Schimmel
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Antwoorden van pag. 13
1 Nee, een gele bosanemoon heeft 
   een wortelstok.
2 Ja.
3 De plant bloeit vreemd laat, niet   
   gebonden aan tijd: tijdloos dat in 
   het Oudhollands verbasterde tot 
   tijloos.
4 Nee, niet zachtgeel.
5 Ja, mieren verspreiden de zaden   
   van sneeuwklokjes vanwege een   
   zoet wit aanhangsel: het mieren- 
   broodje. Maar sneeuwklokjes ver-
   meerderen zich voornamelijk       
   door verwildering van de bolle-
   tjes.
6 Ja, maar hij lijkt wel veel op de       
   gele hondstand, ook een stinsen-
   plant.

Bijentelling
In het weekend van 17 en 18 april
vragen we heel Nederland om bijen
te tellen in eigen tuin, het park of
op het schoolplein. Als we meer
weten over bijen, kunnen we de bij
beter helpen. En dat is hard nodig,
want van de 358 soorten wilde
bijen in Nederland is de helft be
dreigd. Zie www.nederlandzoemt.nl

Bezorging Groenvoer in Vaassen
Met ingang van 1 maart 2021 wordt
Groenvoer in Vaassen voortaan
door Post NL bezorgd.
De bezorging via Post NL is tijdbe
sparend voor de distributeur en
kostenbesparend voor de afdeling.
Er zijn nl. geen meerkosten voor de
bezorging door Post NL.

Grote populariteit vogeltelling
Massaal werd er dit jaar meege
daan aan de Nationale Vogeltelling
op 28-30 januari. Bijna 200.00 men
sen deden mee, waarvan vele voor
het eerst met pen en overzichts
kaart voor de ramen zaten.
De top 3 bestaat dit jaar uit de huis
mus, koolmees en pimpelmees.
Daarmee wijkt het beeld niet af van
vorig jaar. Door het recordaantal
deelnemers werden dit jaar ook
een recordaantal vogels geteld,
bijna 3 miljoen. Toch werden er ge
middeld per tuin minder vogels ge
zien: 30 vorig jaar, tegenover 19

dit jaar. Door het zachtere winter
weer van de afgelopen periode ver
bleven veel vogels nog in bossen en
weilanden, waar nog voldoende
voedsel beschikbaar was. Dit beeld
wordt bevestigd door het groter
aantal tjiftjaffen en zwartkoppen 
dan normaal dat in de tuinen werd
gezien. Deze vogels zoeken het ’s
winters steeds vaker dichter bij
huis, waar ze voorheen in zuidelij
ker streken overwinterden.

Foutje, bedankt!
De goede vraag stellen in een quiz
is zo makkelijk nog niet. Bij de Vo
gelquiz in de vorige Groenvoer
bleek dat bij de vraag over het
goudhaantje. Met zijn 10 gram kan
een goudhaantje de winter in Ne
derland overleven. De vraag was: is
dat waar of niet? Dat een goud
haantje 10 gram weegt klopt niet
voor het lichtste vogeltje in onze
regio.  Het is gemiddeld 5,5 gram.
Hij blijft in de winter in Nederland,
dat klopt wel. Maar hoe het kon is
niet duidelijk, maar in het antwoord
stond ook dat die niet in ons land
overwintert. En dat doet die wel.
Kijk maar goed naar ze als je de
kans krijgt, want met het verminde
ren van de naaldbossen ga je ook
minder goudhaantjes zien.

Bericht nieuwsbrief
De IVN Nieuwsbrief komt elke
maand uit met o.a. verenigings
nieuws. Maar we willen eigenlijk ac
tueler zijn en meer leden betrekken
bij onze vereniging, de onderlinge
contacten bevorderen en veel meer
tot uitwisseling te komen.
Dat kan via OnsIVN, het intranet
binnen de landelijke vereniging.

© Willem Kuijpers

© Evelien Schermer

Op OnsIVN kun je zelf nieuws plaat
sen, maar ook reageren op door
anderen geplaatste nieuwsberich
ten en er is zelfs een chat functie.
Per artikel kunnen meer foto’s of
filmpjes worden geplaatst. Al met al
dus uitgebreidere mogelijkheden
dan de Nieuwsbrief.
Het is in het begin even wennen,
maar je hebt het vast snel onder de
knie. Meer informatie vind je op
www.ivn-apeldoorn.nl in het menu
Voor Leden.

Met de digitale IVN natuurgids
op pad
Er staan al meer dan 300 routes in
heel Nederland in de IVN Routes
App. En elke maand komen er nieu
we wandelingen bij. Alle IVN Rou
tes zijn offline te gebruiken als je de
route hebt gedownload. Je bent
dan niet afhankelijk van het be
schikbaar zijn van internet. Via het
zoekscherm kan je een route zoe
ken aan de hand van diverse crite
ria. Zo zijn er routes voor onder an
dere kinderen en ouderen en kan je
zoeken op verschillende onderwer
pen zoals stadsroutes, paddenstoe
len en of strandroutes. Naast de
route is ook interessante natuur-
en historische informatie opgeno
men. Je ziet onderweg op de
smartphone waar je bent en krijgt
interessante informatie op diverse
punten langs de route. Zo heb je je
eigen – digitale -IVN Natuurgids bij
je. Samen met vrijwilligers van af
delingen door het hele land is de
app IVN Routes gerealiseerd. Ge
maakt door natuurvrijwilligers voor
natuurliefhebbers.
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WWW.IVN-APELDOORN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/IVN.APELDOORN/

WWW.INSTAGRAM.COM/IVNAPELDOORN

www.editoo.nl

ACTIVITEITENAGENDA 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.

      Op pad met IVN Apeldoorn

Bakenberg-Leesten        © Archief IVN

Motketel Vaassen          © IVN ArchiefSpeurtocht                     © Archief IVN

Van der Huchtbos           © Archief IVN

Water voor nu en later   © Archief IVN

Park Zuidbroek              © Archief IVN

Tongerense beek           © Archief IVN


