
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijkdom aan Biotopen

Vasthouden dat water

De bloemetjes buiten zetten Apeldoorn
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Colofon Inhoud

Natuurmoment

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: Margriet Winter, Wolter
Termaat, Marieke Sprey, Chris Griffioen, Henk van de
Ende en Hans Hogenbirk.
De uiterste inzenddatum kopij voor het herfstnummer
2021 is 18 juli 2021: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl. 

Larven vliegend hert in kastanje
Van IVN-lid Margriet Winter uit Wiesel ontving Groen
voer de foto van larven van een vliegend hert in een
bijna vermolmde kastanje die omgevallen was. Meest
al zijn de larven van een vliegend hert te vinden in
eiken. De brokstukken van het onderste deel van de
stam zijn met de larven over de houtwal verspreid. En
nu maar hopen dat ze het overleven en uitkomen. Heb
je ook een bijzondere ontdekking gedaan? Laat het
Groenvoer weten.

© Margriet Winter

Foto cover: Michiel Visch
Op de Veluwe is het ’s zomers mogelijk een Vliegend
hert te ontmoeten. Het is een van de grootste
kevers van Europa met een totale lengte van zo'n
9 centimeter. De naam dankt hij aan de enorme
kaken van de mannetjes.
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Thema

 Corine Schimmel en Yvonne Zwikker

Het ene bos is het andere niet
Bossen beslaan 10% van de oppervlakte van Nederland. Dat percentage gaat komende jaren groeien. In de ge
meente Apeldoorn is 2/3 van de kaart groen gekleurd, zeer bosrijk dus. Maar het ene bostype is totaal anders
dan het andere.

Geurende naalden
Om de stuifzanden te beteugelen werden rond 1900
miljoenen grove dennen aangeplant. Deze naaldbos
sen hebben een speciale uitstraling en geur. Wanneer
het stuifmeel de lucht bezwangert, kunnen plassen op
de paden intens geel kleuren. Dennenappels die met
warm weer openspringen geven een knisperend ge
luid. Goudhaantjes en kuifmezen bivakkeren bij voor
keur in naaldbossen, maar het areaal aan naaldbossen
wordt minder. De biodiversiteit is minder dan in loof
bossen. Bij gemengde bossen met loof- en naaldbo
men van verschillende leeftijd ligt de biodiversiteit
weer veel hoger.

Beukenbos, een zuilengalerij
Een beukenbos op leeftijd kan een intense beleving
geven. De rechte, gladde stammen staan als zuilen
onder een heel dicht bladerdak dat per seizoen van
kleur verandert. Op de bodem wil niets kiemen door
lichtgebrek en de samenstelling van de strooisel-laag.
Beukennootjes zijn voer voor tal van zoogdieren en vo
gels. Aftakelende beukenbossen zijn een lustoord voor
allerlei schimmels, waaronder tonderzwammen. Als je
bij oudere exemplaren gaatjes onder en op de hoed
ziet, is dat het bewijs dat insecten deze paddenstoelen
gebruiken als onderkomen. 

Grillig eikenbos
Een eikenbos dat onderdeel was van de eikenhakhout
cultuur waar de spaartelgen konden overleven, is nu
sprookjesachtig. Je ziet er bomen met een verbrede
voet, vaak overdekt met talrijke mossensoorten. De
grillige takkenstructuur van eiken is opvallend. Wat de
biodiversiteit betreft gaat de eik aan top als gastheer
van allerlei organismen. In een eikenbos is ook onder
groei van bijvoorbeeld bos- en vossenbes. Deze drie
bostypen zijn volop aanwezig in de Kroondomeinen.
 
Bos met natte voeten
Een totaal ander beeld geven elzenbroekbossen zoals
in het Beekbergerwoud. Elzen en wilgen zijn boom
soorten die tegen natte voeten kunnen. Daar waar zich
een rietkraag vormt, komen meteen watervogels kan
sen benutten, vliegen libellen en zetten in het voorjaar
amfibieën hun dril of snoeren af.

Rijkdom aan biotopen

Dennenbos                                                 © Yvonne Zwikker

Loofbos                                                      © Yvonne Zwikker

Wanneer je als afdeling zoveel verschillende landschapstypen in je directe omgeving hebt is dat een grote rijk
dom. Die verschillende landschapstypen hebben allemaal hun specifieke kenmerken en bijhorende leefgemeen
schappen en lopen in elkaar over. Het grootste deel wordt ingenomen door bossen met de daarbij kenmerken
de sprengen en beken. Daarachter liggen de zandverstuivingen en de heide. Ten oosten van de bossen liggen de
boeiende uiterwaarden. Stadsnatuur neemt een aparte plaats in.
Per landschapstype in willekeurige volgorde gaan we in op de typische kenmerken, de gemeenschappen van
planten en dieren en hun samenhang. In feite vragen alle typen om beheer. Wanneer je geen beheer toepast
verandert het landschap. In dit artikel vooral aandacht voor wat kenmerkend is voor die biotoop.
Ons advies: ga erop uit en beleef het landschap!

Ervaar de bossen zelf. Op de site van IVN Apeldoorn
tref je verschillende wandelroutes aan die door al
lerlei typen bossen lopen.
Tip: de wandelroute Op zoek naar Moeflons en Het
Uddelsche-buurtveld.
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Rijkdom aan biotopen

Ten Gevers

Het is nog vroeg in de morgen, de zon komt net op. Het is stil, overal om je heen witgeel zand, zover als je kunt
zien, omzoomd door een bosrand in de verte. Pootafdrukken in het zand laten zien dat er dieren voorbij zijn ge
komen. Wauw, wat is een zandverstuiving een prachtig, bijna tijdloos, maar ook woest landschap. Wat leeft hier?
Wie kan het uithouden onder zulke barre omstandigheden?

Van plaag naar zegen
Zandverstuivingen op de Veluwe waren vroeger een
ware plaag. Ze ontstonden in vroeger eeuwen door
overbegrazing en het afplaggen van de heide voor de
akkerbouw en het kappen van de bossen voor houts
kool. Het stuifzand bedreigde hele dorpen. Op allerlei
manieren probeerde men het opdringende zand tegen
te houden. Van het planten van eikenstekken tot het
aanleggen of versterken van stuifwallen. Een voor
beeld is de grote Zandhegge in Wiesel, nu gelegen
midden in het bos, die vroeger het stuivende zand en
de vruchtbare akkers scheidde. In onze tijd is de zand
verstuiving een zeldzame biotoop, die we mogen koes
teren. Op de Veluwe zijn we er rijk gezegend mee. Met
het Kootwijkerzand als het grootste stuifzandgebied
van heel West-Europa.

Zandverstuivingen

Zandzegge                                                        © Ten Gevers

Extreme omstandigheden
De zandverstuiving is levend zand. Je kunt het zien aan
de wind die steeds andere vormen in het zand tekent.
Het is een extreme wereld voor planten en dieren:
bloedheet in de zomer, bitterkoud in de winter, gort
droog, zuur en voedselarm. Je moet sterk zijn (of slim)
om daartegen te kunnen. Toch zie je begroeiing, als je
goed kijkt. En planten en dieren die je bijna nergens
anders tegenkomt. Op sommige plaatsen proberen
vliegdennen met hun grillige vormen zich staande te
houden. Door uitzaaiing zijn zij in het zand terecht ge
komen en door hun lange penwortels kunnen ze het
water diep aanboren en zich zo staande houden.

Zandverstuiving                                                 © Joop Bothe

Pioniers in de woestijn
Op de grond zie je op veel plekken algen en korstmos
sen. Er groeien vele tientallen soorten. Je moet er wel
voor dichterbij komen, want ze vallen bijna niet op in
het zand. In het voorjaar zijn de korstmossen mooi
groen, in de zomer verdrogen ze en zijn alleen bruine
puntjes te zien. Bekermos is overal te vinden. Andere
planten zijn heidespurrie, buntgras en zandzegge. Die
laatste vormt lange kettingen in het zand en belem
mert daarmee verstuiving. Er is een hele plantenge
meenschap te vinden die zich juist prima thuis voelt in

Zandbeestjes
Ook dieren hebben zich aangepast aan de harde om
standigheden. Als je aan komt wandelen, zie je soms
een zandhagedis wegschieten. Als het heet is kruipen
ze onder het zand en gaan pas op pad als het wat koe
ler is. Andere dieren zoeken juist de hitte op, zoals de
zijdebij, een solitaire wilde bij die zijn nest in het zand
heeft, of de mierenleeuw. Die houdt van de hitte en is
gespecialiseerd in het vangen van insecten die over de
bodem kruipen, zoals mieren. De larven maken een
rond kuiltje in het zand en alle dieren die daarin vallen
zijn de klos.

Laat maar lekker stuiven
Werden de zandverstuivingen vroeger steeds groter,
nu wordt het actieve stuifzandgebied steeds kleiner.
Daarom is men druk bezig om het zand open te hou
den en de wind vrij spel te geven. Om zo dit unieke
landschapstype op de Veluwe te bewaren.

deze open zandvlakte. Zij zijn de pioniers die als eerste
deze kale zandvlakte bewonen. Als ze afsterven, ont
staat humus. Met vocht van dauw ontstaan daardoor
betere omstandigheden voor andere soorten, zoals
bijvoorbeeld ruig haarmos en struikheide.

Zandhagedis                                                      © R.J. Moree

Een zandverstuiving beleven? Kijk op de IVN Route
App. Probeer eens de route Caitwickerzand en
Maanschoten.
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Rijkdom aan biotopen

Corine SchimmelUiterwaarden van de IJssel
‘Uren kan ik kijken, in gedachten vaar ik mee. Eeuwig draagt de IJssel levend water naar de zee. Altijd in bewe
ging, van de bergen tot de kust. In een hectisch leven brengt de IJssel zoveel rust’.
Eerste regels van het gedicht IJsel van Jan Terlouw.

Uiterwaarden IJssel                                  © Corine Schimmel

Foeragerende ooievaars                           ©Corine Schimmel

Knaagsporen bever                                 © Corine Schimmel

De dynamiek van de IJssel
De IJssel kronkelt vanaf Arnhem door het landschap,
waar hij uitmondt in de IJsselmeerdelta bij Kampen. De
uiterwaarden zijn al eeuwenlang een speelbal van de
rivier. Bij hoog water stroomt de kolkende massa het
gebied in en bij laag water vallen zijtakken, strangen,
kolken en moerasgebieden droog. Het grootste deel
van de uiterwaarden is in gebruik als grasland. Ken
merkende elementen in het landschap zijn: dijken,
stroomrichels, zandoevers, rietzomen, moerasstroken,
beken, kolken, strangen, bosschages, verspreide
bomen en meidoornhagen. De grote veelzijdigheid
draagt eraan bij dat het gebied voor veel verschillende
soorten dieren, vogels en planten een aantrekkelijke
habitat is.

Ooievaars
In het voorjaar zijn de baltsende ooievaars regelmatig
te horen en te zien. Nesten van takken bouwen ze in
grote hoge bomen, op daken van huizen en op de
door de mens vervaardigde palen met wielen. De ooie
vaar houdt van de IJsseluiterwaarden met hoge water
standen en zijn extensief beheerde weilanden. Vaak
struinen ze in groepjes de weilanden en de hooilanden
af op zoek naar muizen, kikkers, mollen, hagedissen
en insecten. Ook bij de poelen en strangen zoeken ze
naar vissen en amfibieën.

Knaagsporen
Het grootste knaagdier van Europa ‘de bever’, laat zijn
sporen duidelijk zichtbaar achter in het landschap in
de vorm van afgeknaagde bomen, struiken en schors.
Met de afgeknaagde stammen bouwen ze burchten en
dammen. Ze hebben een voorkeur voor zachte hout
soorten als wilg, populier en els. De bever is vooral ac
tief tijdens de schemering en ’s nachts. Ze zijn vooral te
vinden in de langzaam stromende zijtakken van de IJs
sel en in de moerasachtige gebieden. Het zijn echte ve
getariërs, die naast bast, takjes en bladeren van
bomen ook waterplanten, wortelstokken van moeras-
en rietplanten, kruiden en grassen eten.

Bloeiende have
In de zomer is het een komen en gaan van insecten,
waaronder vlinders, bijen en libellen, die afkomen op
de kleuren en geuren van de bloeiende planten op de
wegen, dijken, op de weilanden en in en langs het
water. Een bijzondere vegetatiesoort is het stroomdal
grasland, dat voorkomt op hooggelegen stroomruggen
en oeverwallen met een droge zandige kalkrijke bo
dems. De planten die hierop groeien kunnen goed
tegen droogte.  Karakteristieke soorten zijn glansha
ver, sikkelklaver en veldsalie.

Altijd in beweging
De IJssel is de verbindingsweg tussen de verschillende
natuurgebieden langs de IJssel. Veel van die gebieden
zijn al Natura 2000 gebied, waarbij maatregelen wor
den genomen ter verbetering en herstel van de na
tuurlijke waarden. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg
van meer bloemrijke graslanden en verbetering van
het leefgebied voor (water)planten; zoals meren met
krabbenscheer en fonteinkruid. Door de klimaatveran
dering zullen we enerzijds te maken krijgen met meer
overstromingen en anderzijds met langere drogere pe
riodes. Maatregelen zullen erop gericht zijn om hier de
balans tussen te vinden.

Beleef de uiterwaarden met de IVN Routes app: Ha
zepadroute Ossenwaard bij Deventer, Cortenoever
bij Brummen of Bandijk en Heggenlandschap bij
Voorst.
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Rijkdom aan biotopen

Ten GeversHet heidegebied

Heide in bloei                                            © Gerard van Tuijl

Adder                                               © Yvonne Verhoef-Witz

Schapen bij heideven                                       © Ten Gevers

Warkruid                                                  © Yvonne Zeegers

Eens was het ‘woeste grond’, nu houden we ervan. In de winter is het er vooral stil en ongerept. In het voorjaar
duiken de fietsers op die graag de slingerpaden volgen. In de zomer geniet iedereen van de bloeiende paarse
vlakte. Op de Veluwe hebben we vele heidegebieden. Je bent eraan gewend. Soms realiseren we ons niet hoe
veel rijkdom in natuur we daarmee hebben.

Groeien door symbiose
Afhankelijk van het weer en het seizoen is de hei
steeds anders. Ieder ervaart dit op zijn eigen manier.
De sfeer wordt in belangrijke mate bepaald door de
struikheide. Iedereen kent wel deze kleine paars bloei
ende dwergstruik met houtige stengels en smalle
blaadjes, die prima groeit op voedselarme en droge
grond. Vroeger maakte men er bezems van. Minder
bekend is dat de struikheide alleen kan overleven
dankzij symbiose met een schimmel. De plantenwor
tels zijn helemaal doordrongen van schimmeldraden.
De heide voedt de schimmel met suiker en krijgt water
en voedingsstoffen terug. Ze ondersteunen elkaar in
de groei in het extreme heideklimaat

Overal staan planten
Op vochtigere plekken groeit dopheide. Die bloeit in
juni. De bloemetjes lijken op kleine vaasjes. En ben je
op de goede plek, op de noordelijke kant van de Velu
we, dan tref je ook kraaiheide aan. Die krijgt na de
bloei blauwzwarte bessen, die kraaien graag eten. Tus
sen de heideplanten tref je nog veel meer planten aan,
zoals walstro of warkruid. In het voorjaar zie je flinke
bossen gele brem. Op andere plekken staat jenever
bes. Sommigen noemen hem de ‘Cyprus van het Noor
den’, toch is het een van de weinig naaldbomen die
hier van nature voorkomt.

krioelt het op de heide. Bijen en wespen die zich te
goed doen aan de nectar, maar ook veel van hun vijan
den die zich tegoed doen aan hen. Spinnen, wespen
zoals de bijenwolf, maar ook veel vogels zoals de
bonte specht houden van bijen als voedsel. Andere
dieren zie je alleen als je een beetje stil bent. Dan kan
je de zandhagedis zien die lekker in de zon ligt. Of je
ontmoet de enige gifslang die we in Nederland heb
ben: de adder. Bijten doen ze alleen als ze zich be
dreigd voelen. Maak je een beetje lawaai dan zijn ze
verdwenen voordat je ze gezien hebt. Of je ziet de hei
vlinder of je hoort de nachtzwaluw. Leven volop.

Vochtige hei en vennetjes
Vochtige delen van de hei hebben hun eigen kenmer
ken. Klokjesgentiaan, zonnedauw en veenmos kunnen
er voorkomen. Vennetjes op de heide ontstaan als re
genwater blijft staan en niet in de grond wegzakt,
omdat er een moeilijk doordringbare oerlaag onder
zit. Daar ontstaat een fantastische biotoop met heide
kikkers, salamanders, libellen en allerhande vogels.
In juni zijn ze vaak wit van de bloeiende veenpluis met
zijn grote pluizenbollen. Als ze rijp zijn laten ze los en
drijven op de wind naar nieuwe plekken.

De grote stille heide!?
Vanaf juli tot september is de hei één grote paarse
vlakte. Het lijkt vredig. Niets is minder waar. Juist dan

De heide beleven? Kijk op de IVN Routes app. Kies ‘
zoek uitgebreid’ met onderwerp ‘heide’. Dan zie je
vele wandelmogelijkheden. Probeer eens de route
Rond Leesten en Spelderholt
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Rijkdom aan biotopen

Wolter TermaatBeken en sprengen
Aan de oostzijde van het Veluwemassief komt grond
water als natuurlijke beek of, door de mens gegraven,
als sprengenbeek aan de oppervlakte. Deze beken
voeren het water af naar de IJsselvallei. En dat levert
een bijzondere biotoop op, de beekbiotoop. Vaste
waarden in deze biotoop zijn (snel)stromend, helder
en zuurstofrijk grondwater met een natuurlijk mine
raalgehalte en een lage temperatuur. De hardheid van
het water en het ijzergehalte kunnen in de biotoop wel
variëren.
De wisselwerking tussen deze biotoop en zijn omge
ving leidt tot veel variatie in de levensgemeenschap
pen. Zo zijn er beken die grotendeels door bebost ge
bied stromen en er zijn beken die door het veld stro
men. Ook zijn er verschillen tussen bovenloop, mid
denloop en benedenloop van de beken. Snelstromend
water wisselt daarin af met minder snelstromend
water of zelfs stilstaand water.

Bosbeken en veldbeken
Bosbeken zullen zich meer in de schaduw bevinden,
waardoor schaduwminnende planten als dubbelloof
en paarbladig goudveil op de oevers kunnen voorko
men. Het water zal ook minder snel opwarmen, zodat
het over een groter beekverloop zuurstofrijker is. Er
zal blad in het water terecht komen dat slibvorming in
de hand werkt. Het slib heeft invloed op de beekbo
dem en op de stroomsnelheid en zodoende op de aan
wezigheid van organismen die een bepaalde bodem
gesteldheid of stroomsnelheid prefereren. Het slib
biedt ook bescherming aan organismen en levert hen
voedsel en broedplekken. Zo voeden bacteriën, schim
mels, kiezelwieren, waterslakken en waterpissebedden
zich met het slib en met elkaar. Zij worden op hun
beurt gegeten door de larven van schietmotten en wa
terkevers. Driedoornige stekelbaars en bermpje vin
den daarin weer hun voedsel en uiteindelijk vangt de
ijsvogel de visjes. Dankzij het stromende water met
zijn constante temperatuur vindt de ijsvogel zelfs in de
winter zijn kostje.
Snelstromend zuurstofrijk water is ook van levensbe
lang voor de beekprik. Op de snelstromende beekde
len met grind op de bodem zet de beekprik in het 

voorjaar eitjes af. De bevruchte eitjes veranderen in
larven die, ingegraven onder het slib, na 6 á 7 jaar vol
wassen zijn en zich weer voortplanten.
Een veldbeek vangt meer zonlicht dan een bosbeek en
zal daardoor eerder opwarmen. De oevervegetatie is
soortenrijker en uitbundiger, met als gevolg een rijkere
insectenwereld.
Langs de oevers en in de beek ontwikkelen zich zo le
vensgemeenschappen met voor de veldbeek specifie
ke organismen. Ook is de veldbeek voor kikkers, sala
manders en ringslangen toegankelijker, evenals voor
veel vogelsoorten.
Uit de bovenstaande korte beschrijving blijkt wel de
ecologische waarde van de Beekbiotoop voor het be
vorderen van de biodiversiteit.

Lichteffect op oevervegetatie                     © Wolter Termaat

Stroomversnelling in koppelsprengen        © Wolter Termaat

Toekomst
In het verleden werden beken onderhouden om aan
voer van water te waarborgen voor watermolens, was
serijen en vijvers. De vorige eeuw zijn echter veel
beken verwaarloosd met als gevolg droogvallende
sprengenkoppen en verdwenen beken.
Gelukkig is er tegenwoordig meer erkenning en waar
dering voor de cultureel historische en ecologische
waarde van de beken en sprengen en vindt herstel
plaats. Beken worden weer opgegraven en sprengen
koppen worden uitgediept. Ook worden er stroomver
snellingen in de beken aangelegd om meer mogelijk
heden voor organismen te creëren.
Deze verbeteringen gaan gepaard met het aanleggen
van wandelpaden langs de beken. En om de verbin
ding tussen omgeving en beken te bevorderen worden
er poelen in de nabijheid van de beken aangelegd.
Wandelend of intensiever speurend, de beekbiotoop
levert iedereen een stukje natuurbeleving op.

IVN Apeldoorn Ommetje Orden: Beken verdwijnen
en verschijnen
Het begin- en eindpunt: +Punt Orden, hoek Laan
van Orden / Germanenlaan
Lengte: ongeveer 3,5 km
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Rijkdom aan biotopen

Yvonne ZwikkerStadsnatuur
Groenplannen buitelen over elkaar heen, maar de natuur trekt haar eigen plan ook in het stedelijk gebied. Mid
den 21ste eeuw woont 2/3 van de 9,3 miljard mensen in steden. Steden zijn dynamisch maar de natuur daarin
ook. Soorten verdwijnen en verschijnen, vooral wat planten betreft. De natuur ontwikkelt een urbaan ecosys
teem. Een ecosysteem dat steeds meer als zeer belangrijk wordt gezien voor het welbevinden van de mens, het
vergroten van de biodiversiteit en een gezond leefklimaat

Planten
Onderzoek wijst uit dat de biodiversiteit aan planten in
steden verrassend groot is. Groter dan tegenwoordig
op het platteland. In Stadsflora van de Lage Landen
(2020) geeft Ton Denters een zeer uitgebreid en boei
end beeld over de ontwikkeling van die stadsflora. Ver
anderingen in de stadsflora worden veroorzaakt door
klimaatverandering, veranderd landgebruik, stedelijke
verdichting, groei van de wereldwijde handel en inten
siever reisverkeer. Ook verwilderende tuinplanten
kom je op de meest onverwachte plaatsen tegen. Twee
derde van onze natuurlijke flora huist in steden vol
gens Ton Denters.

Dieren
Het is een bekend verhaal dat de bange bosmerel ver
anderde in een stoere geïntegreerde stadsmerel. Dat
gaat gepaard met ecologische, morfologische en gene
tische veranderingen. De koolmees en veel andere
soorten passen bijvoorbeeld hun zang aan om in de
stad boven het verkeerslawaai uit te komen. De enor
me hoeveelheid voederplanken waar veel kleinere
stadsvogels hun kostje bij elkaar scharrelen zijn ideale
plekken voor sperwers om een mus te grazen te
nemen.
De ooit ontsnapte, grappige halsbandparkieten bevol
ken al schreeuwend met duizenden de grote steden.
Zodra je maar het woord steenmarter laat vallen
nemen gedupeerden het woord die je kunnen vertel
len wat een onrust het beest in stedelijk gebied ver
oorzaakt als ongewenste inwoner, die nog wel op de
lijst van beschermde dieren staat. Vraag eens na bij de
garagehouders in Apeldoorn hoe vaak ze doorgebeten
kabels moeten vervangen. Je zal versteld staan in hoe
veel wijken deze marterachtige zich gevestigd heeft.

Ommetje
Loop eens een ommetje in het stedelijk gebied en ont
dek eens hoe de tegelspleetplanten, ook wel voegen
vullers genaamd, zich een plek weten te veroveren en
te overleven onder minimale omstandigheden. Neem
een muurtje met een kleed van muurleeuwenbekjes.
Luister eens op een zwoele zomeravond naar de gie
rende gierzwaluwen in het centrum van Apeldoorn. De
vogel die honderd dagen in ons land verblijft, bieden
wij steeds meer nestplekken. Of luister in juli eens hoe
de bijen in de linden aan de Loolaan ’s avonds over
uren maken. Doordat de stad steeds bloemrijker
wordt verschijnen er ook meer imkers in de stad. Er
komen opvallend meer insectenhotels om de wilde
bijen aan een nestplek te helpen. Onder veel bruggen
zijn open stenen gebruikt waardoor graafbijen hier te
recht kunnen. In het stedelijk gebied is buiten veel
meer te beleven dan steen, asfalt en beton.

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen geeft kansen aan tal van dier
soorten. Bij nieuwbouw, renovatie en restauratie moet
in Apeldoorn rekening gehouden worden met de aan
wezigheid van onder andere vleermuizen, gierzwalu
wen en huismussen. Daar waar deze dieren in bepaal
de wijken voorkomen moet vervangende nest- en
woonruimte aangeboden worden. Bij de afbraak van
de Veenkamp in Kerschoten kwamen op veel plekken
vleermuizenkasten te hangen. De architecten Jacques
Vink, Piet Vollaard en Niels de Zwarte schreven het
boek 'Stadsnatuur maken'. Daarin vind je vele kleine
en grote projecten wereldwijd.

Muur                                                         © Yvonne Zwikker

Muurleeuwebek                                      © Yvonne Zwikker

Stadsnatuur: De fietsroute Bomen in Beeld. (https://
www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/fietsroute-bomen-in-
beeld)
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Kind en natuur

 Marieke SpreyIn ontwikkeling...

Tiny forest Ichthusschool                                  © Elke Melody

Voorjaarsexcursies, slootjesactiviteiten, in gewone tijden is het een drukte van belang voor de schoolgidsen. Veel
kan niet doorgaan, wat kan wel?

Samenwerking IVN en PC Daltonschool Ichthus
Vanwege COVID maatregelen hebben basisschoolleer
lingen regelmatig digitaal les gehad. Een deel van de
leerlingen heeft daardoor achterstand opgelopen,
vaak een taalachterstand. De directeur van basis
school Ichthus heeft het initiatief genomen leerlingen
na de zomervakantie extra uren onderwijs aan te bie
den in de vorm van modules waarin praktische activi
teiten als koken, toneelspelen, kunst en natuur gecom
bineerd worden met taalonderwijs. Vanaf begin sep
tember gaan IVN schoolgidsen gedurende zes weken
op de woensdagmiddagen ‘natuur ontdekken’ met zo’n
15 leerlingen uit de groepen 5 en 6.
Twee schoolgidsen en twee natuurgids-cursisten zijn in
overleg met de begeleidende leerkracht bezig met de 
programma’s waarin de combi ‘taal’ en ‘natuur’ vorm
krijgt.
Wauw, wat een mooie samenwerking!

 

Tiny Forests in Apeldoorn
Natuur ontdekken met de leerlingen van basisschool
Ichthus kan onder meer in hun Tiny Forest Het Buur(t)
bos, grenzend aan het schoolplein. Kinderen noemen
het al een ‘oerwoud’ want de boompjes die in 2019 ge
plant werden, groeien als een tierelier. Kinderen uit
groep 3 zochten dit jaar geen Paaseieren maar ‘letters’
in hun bos!
Een Tiny Forest is een dicht beplant inheems bos ter
grootte van een tennisveld. De concurrentie tussen de
boompjes maakt dat ze extra hard groeien. 
Het eerste Apeldoornse Tiny Forest Het Groene Bos
werd aangeplant bij basisscholen Het Web en De Ze
vensprong. De namen van de bosjes worden bedacht
door de leerlingen die als échte boswachters voor hun
bos zorgen: regelmatig monitoren, zwerfvuil opruimen
et cetera. 
Een derde Tiny Forest zal dit jaar geplant worden bij
station Osseveld vlakbij basisscholen De Regenboog

Tiny forest na twee jaar                             © Yvonne Zwikker

en Het Woudhuis en het vierde bos staat gepland bij
basisschool De Gong. IVN Apeldoorn is vanaf 2018 be
trokken bij dez projecten.
Dit jaar werd vijf jaar Tiny Forest gevierd en publiceer
de Wageningen University & Research onderzoeksre
sultaten waaruit blijkt dat Tiny Forests enorm bijdra
gen aan biodiversiteit. Gedurende de afgelopen vijf
jaar werden maar liefst 634 verschillende diersoorten
en 298 plantensoorten geregistreerd. Ook de bijdrage
aan klimaatadaptatie is verrassend. 

Groene schoolpleinen
Voor IVN schoolgidsen de vraag: hoe kunnen wij groe
ne schoolpleinen inzetten om kinderen in contact te
brengen met natuur? Planten, bomen, struiken, insec
ten en vogels rond de school bieden mogelijkheden.
Dankzij een regeling van gemeente Apeldoorn is er
vanaf 2019 jaarlijks voor circa 10 scholen subsidie om
een groen plein te realiseren waardoor spelen en leren
op het plein aantrekkelijker wordt. Bij steeds meer
Apeldoornse scholen gaan de tegels eruit en onder
gaan saaie grijze pleinen een ware metamorfose.
Ruimte om te spelen, te rennen, te ravotten maar ook
de gelegenheid om te kijken naar bijvoorbeeld insec
ten, en talenten te ontwikkelen, wat een verbetering. 
En de schoolgidsen? Die fietsen wat af om al die groe
ne pleinen te bekijken!

Ruiken waar je heen wilt
Bijen, hommels en vlinders vliegen meestal niet in
een rechte lijn van bloem naar bloem. Dat komt
onder andere omdat ze slecht zien. Ze vinden hun
route door te ruiken. Met de antennes op hun kop
vangen ze geurpluimen op. En daardoor stellen ze
tijdens de vlucht steeds hun route bij. Eenmaal op
de bloem kunnen ze vormen  en strepen van de
bloem beter onderscheiden.
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Natuur en duurzaamheid

Chris Griffioen en Yvonne ZwikkerVasthouden dat water
Chris Griffioen is 34 jaar werkzaam geweest bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta en sinds kort gepensio
neerd. Hij is afgestudeerd als hydroloog en altijd in verschillende functies bezig geweest met watermanagement.
Nu nog is hij bestuurslid bij het KIVI, afdeling Landgebruik en Watermanagement en betrokken bij de Waterwij
zers voor de Landbouw en Natuur. Hij is geboren en getogen Apeldoorner. Al jaren geleden fronste hij zijn wenk
brauwen als ik enthousiast over al die beekherstelactiviteiten in Apeldoorn vertelde. Ik hoor hem nog zeggen;
‘Het is eeuwig zonde dat al dat zuivere water zo maar wegstroomt. Daar komen we nog op terug. Hoe kijkt hij
daar nu tegenaan?

Waardevol water
Uit de sprengenkoppen op de Veluwe stroomt dag in
dag uit water van een bijzonder goede kwaliteit en dat
zoekt zijn weg door de gegraven sprengenbeken. Dat
water was toen hard nodig voor de vele molens en
wasserijen op Veluwe. Ze hadden een puur economi
sche functie. Uit cultuurhistorisch oogpunt zijn de
sprengen nu zeer waardevol. Ook hun natuurwaarde
nu is groot, maar al die sprengen onttrekken water uit
de waterbel onder het Veluwe massief. Daarnaast voe
ren de diepe en kleine en grotere sloten in het land
bouwgebied rondom de Veluwe elke dag onnodig veel
water af. Die onnodige afvoer door de sprengen en
sloten veroorzaakt verlaging van de grondwaterstan
den op de Veluwe en in het landbouwgebied.

Droogte versus verdroging
Water afvoeren staat ook aan de basis van een project
zoals Ruimte voor de rivier: een miljoenen project uit
veiligheidsoverwegingen. Omdat misschien eens in de
duizend jaar een overstroming dreigt is rigoureus inge
grepen. De bedenkers van dit grootse project hebben
zich nauwelijks afgevraagd wat de werking op het hele
watersysteem is. De grote nieuwe geulen voeren weer
water af uit het Veluwe massief en veroorzaken meer
verdroging.
Het is goed om de begrippen droogte en verdroging
helder neer te zetten. Droogte is het gevolg van droge
en hete zomers, zoals de afgelopen drie zomers. Ver
droging wordt vooral veroorzaakt door verkeerd ont
werp van het watersysteem volgens Griffioen. Het zijn
de kleine waterlopen, die veel te veel water afvoe
ren. De oplossing ligt in het verkleinen van de afvoer
capaciteiten en daarnaast vergroten van de waterber
gende capaciteit van kleine waterlopen door ze te

Vergroting biodiversiteit
Het idee dat de verdroging significant te verminderen
is door alleen het peil in de winter op te zetten werkt
niet. De aanpak van de Buurserbeek in de uitzending
van Vroege Vogels op 6 november 2020 is hier een
goed voorbeeld van. In aaneengesloten natuurgebie
den liggen betere kansen. Daar heb je met minder ver
schillende grondeigenaren te maken, die ieder hun
zienswijze hebben. Landelijk gebeurt dit nog veel te
weinig. Trucs zoals water uit het kanaal oppompen en
kilometers verderop inbrengen zijn technisch vernuf
tig, maar ze gaan voorbij aan het werkelijke probleem,
de werkelijke oorzaak van de verdroging. Een dergelijk
grootschalig project als dit lost de verdroging niet op.
Bovendien water dat langer vastgehouden kan wor
den, zoals vroeger op vloeiweides, verrijkt de biotoop
en vergroot de biodiversiteit. Waterbeheer regel je niet
door een knop om te zetten. Het is een complex vraag
stuk waarvan de oplossing bij de afvoer in kleine slo
ten ligt!

Vasthouden dat water                               © Yvonne Zwikker

De wetering in het voorjaar                       © Yvonne Zwikker

verbreden en minder diep te maken. De waterberging
zorgt ervoor dat de boeren in een natte periode niet
verzuipen. Dit kost wel landbouwgrond.

Nat, maar toch droog
Sinds 1854 houdt het KNMI het weer in Nederland
bij. Hierdoor zijn trends zichtbaar. De meeste regen
valt gemiddeld in Apeldoorn. Vochtige lucht vanuit
het westen botst op warme lucht rond de Veluwe en
wordt mee omhoog gevoerd, waar de lucht afkoelt
en het vocht condenseert. Zo ontstaan rond de Ve
luwe, en vooral rond Apeldoorn, relatief veel regen
buien. Door de zandgrond vloeit het wel weer heel
snel weg.
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Reportage

 Ria BrouwersDe bloemetjes buiten zetten
over kruidenrijke akkerranden

Pinsterbloemen, margrieten, boterbloemen, klaprozen, dotterbloemen en nog veel meer. Als kinderen plukten
we ze in de berm, de slootkant, het weiland. Een touwtje eromheen en ziedaar, een fleurig boeket waar altijd wel
een tante een stuiver voor over had. Of een dubbeltje. Tegenwoordig komen wilde bloemen niet meer zomaar
overal op. Er is een beetje hulp nodig om wat vroeger vanzelfsprekend was terug te brengen.

'Logisch boeren' in Beekbergen
Ik ga langs bij de ‘Boerderij van Bertus en Riek’, waar
Else-Mein Jochems vertelt hoe zij dat doen. Aan de
rand van Beekbergen heeft zij met haar familie de 4
hectare grote boerderij van opa Bertus en oma Riek
weer nieuw leven ingeblazen. 'Logisch boeren' was het
devies van de grootouders die in 1950 de boerderij be
gonnen, een gemengd bedrijf waar zij met gezond ver
stand aan de slag gingen. Hun ideeën over bodem,
dieren en gewassen heeft het nageslacht in 2018 weer
opgepakt. Else-Mein vertelt er enthousiast over op een
ochtend in april, terwijl zes bonte Bentheimers op haar
roep komen aangesneld. Kunstmest, chemische be
strijdingsmiddelen en anti-biotica komen er niet aan te
pas. De kippen en de varkens eten wat het land op
brengt aan tarwe en haver; 'geen mais, dat is onge
zond vanwege de genetische manipulatie, ze worden
er te vet van'. Het stro van de gewassen wordt ge
bruikt voor de huisvesting van de dieren en restpro
ducten dienen als compost voor het land. In de verte
zijn Gert en Gerbert bezig het land klaar te maken voor
het zaaien, dat binnenkort gaat gebeuren. Rondom het
hele perceel wordt dit jaar een kruidenrijke akkerrand
aangelegd.

Toen Else-Mein hoorde van de subsidieregeling voor
akkerranden heeft zij een aanvraag gedaan, die door
de gemeente Apeldoorn is gehonoreerd. Om in aan
merking te komen moet je minimaal een strook van 

Akkerrandenproject
Het akkerrandenproject heeft acht deelnemers, vertelt
Martine van Oostveen van de gemeente Apeldoorn.
Verspreid door de hele gemeente realiseren zij ruim 7
hectare kruidenrijke akkerrand. In totaal trekt de ge
meente er € 15.000 voor uit, driemaal meer dan aan
vankelijk begroot. De uitvoerder van de regeling is het
Agrarisch Natuur Collectief Veluwe, schakel tussen
overheid en ongeveer 700 boeren en particuliere na
tuurbeheerders. Voor de deelnemers heeft het collec
tief nieuwe zaadmengsels samengesteld, bestaande
uit vooral inheemse planten, niet giftig voor het vee,
krachtige bloeiers en planten die sterk genoeg zijn om
de druk van snelgroeiende akkeronkruiden te weer
staan.

De familie Jochems is blij met de ondersteuning. 'Tot
nu toe plantten we zonnebloemen langs de randen,
maar de bijdrage helpt om het nu uitbundiger te
doen', zegt Else-Mein. Als ik goed kijk, zie ik tussen
mijn oogharen door de bloemenpracht al opdoemen.
Ik ga van de zomer weer langs, wetend dat bloemen
die mij vroeger weleens een paar centen opleverden
tegenwoordig goud waard zijn.

Akkerrand                                                    © Flickr Piet Grim

6 meter breed en 100 meter lang kunnen inzaaien. De
grond moet onkruidvrij worden gemaakt en ge
freesd, dan mag de natuur twee jaar lang zijn gang
gaan.De subsidie is om 'gederfde inkomsten' te ver
goeden. De gemeente wil zo biodiversiteit stimuleren,
graslanden en bermen met een veelheid aan planten
mooier maken, dekking en voedsel bieden aan vogels,
insecten en zoogdieren. 'En', voegt Else-Mein eraan
toe, 'de bodem verbeteren. Bodem, de basis voor het
boerenbedrijf, voor al ons eten'.

Else-Mein Jochems: 'Het land is klaar'         ©  Ria Brouwers
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Natuur in de buurt

 Henk van de EndeDe boomklever
Op de Sovon verspreidingskaart van de boomklever
kun je zien dat deze vogel bijzonder veel voorkomt in
de bossen rond Apeldoorn maar ook steeds vaker in
de buurt van bebouwing. De landelijke broedpopulatie
is in het laatste kwart van de twintigste eeuw ruim ver
dubbeld, dankzij ouder en gevarieerder bos.
De boomklever hoor je eerder dan dat je hem ziet. Dat
geldt wel voor meer vogels, tenzij je een zwarte kraai
bent. De boomklever heeft een typisch en hard geluid
dat direct opvalt. Het meest voorkomend geluid klinkt
als wiet – wiet – wiet, wat vaak wordt herhaald. Maar
hierop zijn ook variaties. Tijdens een wandeling door
het bos bij Woudhuizen in maart hoorde ik zo’n varia
tie. Ik pakte mijn app BirdNET erbij en die gaf aan:
boomklever. Dat is trouwens harstikke leuk als je on
derweg een vogel hoort, maar je weet niet precies
welke vogel dat is, kun je met BirdNET een heel eind
komen. Je neemt een stukje geluid op, laat het analy
seren en voilà. Je krijgt het resultaat met een zeker
heidsfactor gepresenteerd. Op die manier leer je tij
dens je wandeling aardig wat vogels herkennen. Dat
maakt je wandeling extra leuk.

meestal elk jaar een nieuw nest. Met een toenemend
aantal spechten, neemt het aantal beschikbare holtes
voor de boomklever ook toe. Het vrouwtje past vaak
nog wel de opening wat aan. Deze is voor de boomkle
ver te groot. Zij verzamelt hiervoor klei. In kleine balle
tjes brengt zij deze aan aan de bovenkant van het
vlieggat. Hierdoor ontstaat er vaak een soort luifeltje.

Op Ons IVN kun je diverse geluiden van de boomklever
horen en een voorbeeld van de smidse van de boom
klever.
Zie https://ons.ivn.nl/tijdlijn/henk-van-den-ende/1360?
postId=132242

Boomklever                                                     © Michiel Visch

Aangepaste opening                               © Peter Oosterkamp

Boomklever bij nest                               © Peter Oosterkamp

Terug naar de boomklever. Het is een prachtige vogel
met zijn oranje borst, blauw-grijze rug en die markante
zwarte oogstreep. Het is een echte bosvogel. Hij is het
hele jaar door aanwezig. Hij loopt met gemak over de
boom van boven naar beneden en andersom. De
bouw van zijn klauwtjes met lange tenen en nagels
maken dit mogelijk. Vooral zijn achterteen is hiervoor
belangrijk. Hierdoor kan hij over de boomstam wande
len. Zijn staart is kort, maar zijn snavel is naar verhou
ding vrij lang. Daarmee kan hij moeiteloos insecten,
spinnetjes en ander klein spul oppikken. In de winter
gaat hij over op een vegetarisch dieet van vooral beu
kennootjes en hazelnoten. Als je tijdens je wandeling
soms deze noten in de groeven van een boomschors
ziet zitten, dan is dat het werk van de boomklever. Hij
gebruikt de schors als smidse, zodat hij met zijn snavel
het voedzame binnenste van de noot kan opeten. 
De boomklever is een holenbroeder. Hij maakt dank
baar gebruik van oude spechtennesten. Met name
die van de grote bonte specht. Spechten maken

De gemeente Apeldoorn heeft de boomklever uitge
roepen tot adoptievogel. In samenwerking met IVN en
andere groene organisaties heeft de gemeente een
projectgroep gevormd waarin maatregelen voor en be
wustwording over de boomklever worden besproken.
Namens IVN zit Ronald Duin in deze projectgroep. Zo
wordt gekeken hoe er meer nestgelegenheid voor de
boomklever kan worden gecreëerd, door bijvoorbeeld
behoud van oude bomen en het stimuleren van het
ophangen van nestkasten. Ook voorlichting aan inwo
ners over hoe zij hun tuin boomklever-vriendelijk kun
nen maken is hierbij van belang.
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Verenigingsnieuws

 Hans Hogenbirk (waarnemend voorzitter)

Quiz

Als bestuur hadden we twee speerpunten: huisvesting
en de coördinatoren/bestuurssamenstelling. De huis
vesting is gerealiseerd in het Praktijk Centrum Bomen.
Daarmee hebben we weer ‘een vaste stek’. Ook in de
vervulling van coördinatoren en bestuursfuncties zit
nu schot. Susanne Rasing is de coördinator van de
werkgroep Natuur in de Zorg geworden en Yvonne van
Loon doet de coördinatie van de publiekscursussen.
Voor het bestuur hebben Hayo Canter Cremers en
Chantal Meijerink een tijdje ‘gesnuffeld’ en zijn formeel
door de ALV als bestuurslid aangesteld. Nu nog een
secretaris en het bestuur is weer compleet. Wie meldt
zich? Zodra het weer kan, gaan we als bestuur kijken
welke taken er liggen en hoe we ze verdelen. Ook wil
len we vaker overleggen met de vertegenwoordigers
van de werkgroepen, zonder dat dat gepaard gaat met
veel extra tijdsinvestering.
Binnen de afdeling zijn diverse nieuwe initiatieven: Na
tuur in de Zorg biedt een presentatie via film aan met
een materialenkist (wie heeft er nog opgezette die
ren?). 
Het groenplan team houdt 2 digitale workshops over
levende tuinen (meer dan 50 aanmeldingen). Ook bij
het landelijk IVN is een belangrijke aanpassing gaande.
Waren voorheen de beroepskrachten (zo’n 120) geor
ganiseerd in de Stichting IVN en de vrijwilligers in de 
Vereniging IVN, vanaf dit jaar worden we één vereni-

ging. Doel daarvan is – naast een vereenvoudiging van
de organisatie – dat beroepskrachten en vrijwilligers
makkelijker en frequenter samenwerken.
En dan tot slot: OnsIVN (het intranet van IVN) is uitste
kend geschikt voor het uitwisselen van ervaringen en
doen van oproepen. Zo kunnen we elkaar ook digitaal
ontmoeten en meer samendoen. Kijk maar eens op
www.ivn-apeldoorn.nl in het menu ‘voor leden’. 112
leden gingen je al voor.Ik zeg: doen!
Heb je vragen? Stel ze gerust aan de bestuursleden.

Het vliegend hert, de grootste kever in Europa is beschermd in ons land. Een van de vier gebieden waar ze in Ne
derland voorkomen is hier op de Veluwe. De kever is afhankelijk van vermolmd hout, bij voorkeur eiken. Klop
pen onderstaande beweringen? Waar of niet waar?
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Op pad met Marian Schut

Corine SchimmelIn Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Marian is een bevlogen 80-plusser, die alles wat op haar pad komt en haar belangstelling heeft, oppakt. Ze weet
ontzettend veel over (nacht)vlinders, libellen en reptielen. Hiervoor heeft zij vaak inventarisaties gedaan onder
andere in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ze houdt van wandelen, reizen en fotograferen en heeft een
goed oog voor details. Op een heerlijke zonnige dag eind maart heb ik met Marian afgesproken bij de ingang
van het park. Het wordt een bijzondere ontmoeting

Marian Schut                                            © Corine Schimmel

Van gids tot specialist
Marian groeide op in Apeldoorn. Zij heeft jarenlang als
secretaresse gewerkt en toen zij halverwege de jaren
90 minder ging werken, wilde ze graag meer over de
natuur weten. Daarom besloot ze de gidsencursus te
volgen. Haar ‘eigen plek’ voor de cursus was een ven
netje in het Orderbos. Daar vond ze bij toeval een bij
zonder spinnenweb. Aangezien ze wilde weten wat het
was, kwam zij via IVN-er Arend van Werven, die ze nog
uit haar jeugd kende, in contact met Nely Honig, een
autoriteit in vlinderland. Zij kon haar alles over dit web
vertellen, het was van de tijgerspin die nog maar net in
Nederland was waargenomen.
Al tijdens de gidsencursus volgde Marian de vlinder
cursus van KNNV/IVN. Ze voelde zich thuis bij de insec
tenwerkgroep van KNNV, waar haar werd geadviseerd
om zich in libellen te specialiseren, omdat dit een ‘
makkelijke’ groep zou zijn. Al snel werd ze specialist op
dit gebied en voor IVN/KNNV heeft ze een aantal keer
een libellencursus gegeven. Door haar kennis en en
thousiasme werd ze in 2004 door Nely Honig voorge
dragen als lid van de faunawerkgroep om vlinders en
libellen te gaan inventariseren op hiervoor aangewe
zen plotjes in Het Nationale Park. 

Gladde slang met zandhagedis                     © Marian Schut

Van het een kwam het ander en toen er niemand te
vinden was als coördinator bij de reptielenwerkgroep,
heeft zij dit op zich genomen. Na een lezing door ie
mand van de VU werd ze direct enthousiast over rep
tielen, mede omdat ze een gave huid van een slang
hadden gevonden. Inmiddels mag ze door het berei
ken van de 80-jarige leeftijd niet meer als vrijwilliger
werkzaam zijn in Het Park, maar Marian is nog steeds
overal zijdelings bij betrokken.

Europese prijs voor biodiversiteit
Het Nationale Park De Hoge Veluwe wint in 2017 de
Europese prijs voor biodiversiteit. Er leven dan ook
veel insecten, waaronder vlinders en libellen, maar ook
reptielen zoals de levendbarende- en zandhagedis,
gladde slang, adder, ringslang en de hazelworm.
Onze eerste stop is bij het Otterlose zand. Hier gaan
wij op zoek naar de zandhagedis. Deze laat zich on
danks het mooie weer niet zien. Het aantal zandhage
dissen is drastisch teruggelopen door de droge zomers
van de afgelopen jaren. De eieren zijn waarschijnlijk
verdroogd. Op sommige plekken is het aantal afgeno
men tot wel 80%. Marian vindt dit een zorgelijke ont
wikkeling.
Onze tweede stop is bij de vijver van de landschaps
tuin. We zoeken hier naar libellen, maar ook deze laten
zich niet zien. Geen winterjuffers en ook geen blauw
tjes.

Nooit te oud om te leren
Rond haar 70ste is Marian begonnen met fotograferen
omdat ze in haar telgebied een gladde slang zag en
RAVON daaraan twijfelde. Ze had tot die tijd nog nooit
een camera in haar handen gehad, maar inmiddels
heeft ze meer dan 1100 foto’s op www.vlindernet.nl
staan. Haar enthousiasme voor vlinders gaat zo ver
dat ze deze ook zelf heeft opgekweekt in haar eigen
huis van ei-rups-pop tot vlinder.

Nationaal Park De Hoge Veluwe             © Corine Schimmel
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Antwoorden van pag. 13 
1. Nee, een vliegend hert kan niet   
    bijten met zijn kaken. Hij ge
    bruikt ze bij een territorium
    gevecht in de paringstijd met een
    soortgenoot.
2. Ja, de mond van een vliegend
    hert heeft een oranje penseel-
    achtige, zachte structuur.
    Ze likken sappen op.
3. Nee, een vrouwelijke kever pro-
    duceert enkele tientallen eitjes
    en zelden twee keer per jaar.
4. Nee, de larve komt na 2 tot 4
    weken uit een ei. 
5. Ja, afhankelijk van de voedzame
    omgeving en temperatuur duurt
    het larvestadium 4 tot maximaal
    8 jaar. De witte larve met drie
    paar oranje poten kan maximaal
    10 cm lang worden.
6. Nee, na 2 tot 4 weken is de kever
    klaar om in juni/juli uit de bodem
    te kruipen met als enig doel: 
    voortplanten. De trage kevers
    leven kort en kennen veel preda-
    toren.

Koninginnepages melden
Op 10 mei 2020 zag ik de eerste ko
ninginnepage op de IJsseldijk bij het
Gelders Hoofd, lopend richting
Rammelwaardsdijk. Als je precies
een jaar later naar de kale bermdijk
kijkt, word je heel nieuwsgierig of
er dit jaar weer zoveel koninginnep
ages zullen vliegen. Vorig jaar heb
ik daar één keer vijf koninginnepa
ges waargenomen en later in de
tijd nog twee keer twee exempla
ren. Ook van andere wandelaars op
dat deel van de dijk kreeg ik mel
dingen door. Het is goed voor het
Waterschap, die het beheer uit
voert om te weten dat hier een po
pulatie van deze vlindersoort zit om
het gefaseerd maaien zorgvuldig uit
te voeren. Dus als jullie daar wan
delen en deze soort waarneemt
graag doorgeven aan waarnemin
gen.nl, een vraagbaak voor de Wa
terschappen en de Vlinderstichting.

Koninginnepage             © IVN Archief

Speurneuzen gezocht
Op de speelweide in stadspark
Berg en Bos zijn veel speeltoestel
len te vinden. IVN Apeldoorn werkt
er nu aan speelse natuureducatie
onder de naam 'Speurneuzen ge
zocht'. Van de kant van Accres is er
alle medewerking.
Zo zijn er bijvoorbeeld nestkasten
opgehangen. Een van de kasten is
specifiek voor de boomkruiper,
kruipt er een pimpelmees in. Ook
zijn er bewerkte boomstammen ge
plaatst waarop kinderen jaarringen

kunnen tellen en grote insectenho
tels. De werkgroep routes brengt
op een speciale manier 18 ontdek
plekjes - stops- in beeld waardoor
kinderen via een app met hulp van
hun ouders aan de slag kunnen.
Hou de nieuwsbrief in de gaten
voor de start van de route.

Jaar van de otter
De otter is bezig met een stevige
opmars. Daarom is 2021 door de
Zoogdiervereniging uitgeroepen tot
het jaar van de otter. Omstreeks
1900 kwamen otters nog in het
hele land voor. Door allerlei oorza
ken, zoals bejaging en verkleining
van de leefgebieden nam het aan
tal otters sterk af.
Eind van de 20e eeuw was hij ge
heel uit Nederland verdwenen.
Omdat er geen zicht was op een
natuurlijke terugkeer is een pro
gramma opgezet om ze te herintro
duceren in Nederland, te beginnen
in de laagveengebieden van Zuid
oost-Friesland. Vanaf 2002 is er
weer een gestaag groeiende popu
latie aanwezig, Dankzij verbetering
van de waterkwaliteit, het verbin
den van natuurgebieden en het op
lossen van verkeersknelpunten
gaat het goed. Ook het gebied waar
otters voorkomen is sterk uitge
breid. De otter, nu Rode Lijst soort,
leeft ook in Gelderland langs de IJs
sel nabij Voorst en Doesburg en de
Oude IJssel.

Vlindertelling in juli
Van 3 tot en met 25 juli is er weer
de landelijke Tuinvlindertelling, ge
organiseerd door de Vlinderstich
ting. Tijdens de Tuinvlindertelling
worden gegevens verzameld om te
kijken hoe het met de verschillende
soorten vlinders gesteld is en om
de vlinders beter te kunnen be
schermen. Iedereen kan eraan
meedoen door op een zonnig mo
ment een rondje te maken door de
tuin en de vlinders te noteren die je
ziet. Via de site van de Vlinderstich
ting of via de App Vlindermee kun
je de resultaten doorgeven.

Minder windmolens, meer
zonnepanelen
In het winternummer van Groen
voer hadden we het er al over: de
Regionale Energiestrategie (RES).
Per regio worden plannen gemaakt
hoe de regio duurzame energie wil
opwekken én welke locaties daar
voor geschikt zijn. Voor onze regio
kwam in het najaar 2020 het eerste
concept plan uit. Het gaf veel dis
cussie. Daarna verscheen een rap
port dat windmolens het leefgebied
van de wespendief op de Veluwe 

bedreigden. Nu is er een nieuwe
versie van het plan uit: RES 1.0. In
plaats van de eerder gehoopte 62
windmolens wil de regio in 2030
slechts 12 nieuwe turbines realise
ren. Daar staat tegenover dat men
veel zwaarder wil inzetten op het
winnen van duurzame energie via
zonnepanelen op daken van bedrij
ven en stallen. De regio wil 33 pro
cent van alle daken hiervoor benut
ten. Dit vraagt wel aanpassingen
aan het netwerk en opslagmogelijk
heden voor elektriciteit. Informatie
bijeenkomsten en plan vind je op
https://cleantechregio.nl/res/
nieuws.

Speelweide             © Yvonne Zwikker
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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

     Groencursus najaar 2021
     Data cursusavonden:  woensdag 1, 15 en 29
     september, 13 en 27 oktober van 19.30 tot 22 uur in
     het IVN leslokaal.
     Data excursies: zaterdag 4 en 18 september,
     2 , 16 en 30 oktober van 10 tot 12.30 uur
     in de omgeving van Apeldoorn.

     Landschappencursus-1 2021
     Data cursusavonden: dinsdag 7 en 21 september,
     5 oktober van 19.30 tot 22 uur in  het IVN           
     cursuslokaal.
     Data excursies: (één wandel- en twee
     fietsexcursies) 
     zaterdag 11 en 25 september van 10 tot 12.30
     uur, 9 oktober van 9.30 tot 12 uur in de omgeving
     van Apeldoorn.

     Cursus Samenhang in de natuur 2021
     Data cursusavonden: maandag 27 september, 4, 11
     en 25 oktober, 1 en 8 november van 19.30 tot 22
     uur in het IVN leslokaal.
     Data excursies: zaterdag 6 en 13 november van 9.30
     tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.

     Cursus Winterwatervogels 2021
     Datum cursusavond: woensdag 24 november van
     19.30 tot 22.00 uur in het  IVN leslokaal.
     Datum excursie: (weersafhankelijk) zaterdag
     27 november van 8.00 tot 14.00 uur (uitwijkdatum
     zaterdag ?). De locatie wordt op de cursusavond
     bekendgemaakt.

     Uiteraard geldt onder de gegeven omstandigheden
     nog steeds een voorbehoud voor de doorgang van
     cursussen.  Zie ook de informatie onder het blokje 
     IVN en Corona op de homepagina.

Zuidbroek                                                    © WillemKuijpers


