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IVN Apeldoorn
IVN Natuureducatie is een vereniging van vrijwilligers
die mensen betrekt bij hun (groene) leefomgeving, na
tuur, milieu en landschap. IVN telt 26.000 leden ver
deeld over 161 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 voor en door 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, Saskia Kattemölle en Monic
Breed (tekstredactie).
Verspreiding Groenvoer: Harris Couwenberg e.a.
Aan dit nummer werkten mee: Annelies de Jong, Gert
Reijnen, Ans Weenk, Wolter Termaat en Wim Vanhees
De uiterste inzenddatum kopij voor het winter num
mer 2021 is 17 oktober 2021:
groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Colofon Inhoud

Natuurmoment

Annelies de Jong

Heksenboter
Een spannende naam voor een klein organisme. Het
komt voor op dood hout en voedt zich met micro-or
ganismen. Heksenboter is meestal felgeel van kleur.
Het meest bijzondere is dat de heksenboter zich kan
verplaatsen. Daarbij laat het een glanzend kruipspoor
achter. Als je goed kijkt op de foto, kan je zien dat de
heksenboter zich iets naar de voren heeft verplaatst.
Linksachter zie je het kruipspoor.
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De heldergele tot baksteenrode zwavelzwam is
vooral parasitair op oude eiken. Deze dakpansgewij
ze groeiende zwam komt vanaf de zomer tot in de
herfst toch ook voor op andere loofbomen. 
© Ruud Knol
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Thema

Ria BrouwersEten van 'eigen' erf
De oogst is overvloedig. Als een heuse herenboer incasseer ik mijn weke
lijkse portie groenten. Sla, tuinbonen, wortelen, koolrabi, komkommers,
en nog veel meer. Tassen puilen uit. De regen van juni en juli doet de ge
wassen goed op de Herenboerderij Wenumseveld, maar ook de aandacht
en zorg van de boeren en de herenboeren in dit nieuwe project. En een
beetje geluk.
2021 is eerste volle jaar dat de boerderij draait. In juli 2020 klonk het
startsein, de eerste producten kregen we in augustus: enkele eieren en
een plantje sla om zelf verder te kweken. Al gauw kwam er meer van de

grond, maar voor een complete opbrengst was het te
laat in het seizoen. Wel werd hard gewerkt aan de pro
ductie voor de toekomst, met de aanplant van 1800
fruitbomen, de bewerking van de grond, de bouw van
kassen, de aankoop van runderen en varkens, en de
optuiging van een hele infrastructuur van middelen en
mensen. De kale weilanden in het Wenumse veld zijn
omgetoverd tot een lusthof.
 
Hoe het begon
Elf Apeldoorners namen in juli 2019 het initiatief om
een eigen coöperatieve boerderij op te zetten volgens
de formule van Herenboeren. Die houdt in dat je pro
duceert met behoud van biodiversiteit, zonder de na
tuur uit te putten, aangepast aan de bodem, met mini
male bestrijdingsmiddelen; dat je eet met de seizoe
nen en vlees gebruikt van dieren die een goed leven
hebben gehad. De formule is bedacht door mensen
die niet willen wachten tot het gangbare voedselsys
teem veranderd wordt, door een minister, of een Euro
pees bestuurder. Gewoon doen, is hun adagium: pacht
met een groep gelijkgezinden een stuk land, zoek een
vakkundige boer, verzamel en deel kennis die nodig is,
en zet samen de schouders eronder. In 2016 begon de
eerste Herenboerderij in Boxtel, intussen zijn er bijna
tien in het hele land. Stichting Herenboeren Nederland
biedt ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf,
ook in Apeldoorn. Vol enthousiasme timmerde het
Apeldoornse elftal aan de weg, al snel waren de beno
digde 200 huishoudens gevonden die mee wilden

Een Herenboerderij is een kleinschalig coöperatief
gemengd boerenbedrijf van 15 à 20 hectare. Elke
coöperatie bestaat uit ongeveer 200 huishoudens.
Zij zijn de eigenaren, ze hebben €2000 ingelegd voor
de ontwikkeling van de boerderij. Daarnaast betalen
ze een contributie die afhankelijk is van het wekelijk
se pakket, van hoeveel ‘monden’ je afneemt, zoals
dat in het jargon heet. Je kunt een groentepakket
nemen, of een gemengd pakket, met vlees. Samen
hebben de eigenaren een boer in dienst, de spil van
het bedrijf. Het geproduceerde eten is alleen be
stemd voor de leden van de coöperatie, het wordt
niet verkocht aan derden.

Mijn wekelijkse portie                                 © Ria Brouwers 

doen. Het is de tweede Herenboerderij in onze regio;
Groote Modderkolk in Loenen was al eerder van start
gegaan.

Herefordkoeien                                                                                                                                                       © Ria Brouwers
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Wat gebeurt er zoal op de boerderij
Herenboerderij Wenumseveld is 15 hectare groot. De
200 leden van de coöperatie halen wekelijks eieren en
groenten, voor in totaal bijna 500 mensen. Ruim 300
gebruiken ook vlees en krijgen per kwartaal een inge
vroren vleespakket. Achter deze droge cijfers schuilt
een mierenhoop van nijverheid en een slimme organi
satie. Veel herenboeren (m/v) staan met hun voeten in
de modder en steken de handen uit de mouwen. ‘We
hebben met z’n drieën een courgetteteam gevormd’,
vertelt een van de leden, terwijl hij de gele en groene
courgettes afsnijdt, ‘om het courgetteveld te oogsten
en onkruid te wieden. Een paar uur per week zou dat
kosten. Nou, twee dagen zou nog onvoldoende zijn,
met zoveel mooie courgettes, maar ook zoveel on
kruid.’ De meeste groenten liggen kant en klaar bij de
wekelijkse uitgifte, sommige kun je zelf oogsten, peul
tjes en tuinbonen. Leden van de werkgroep tuinbouw
houden alles nauwkeurig in de gaten.

Courgette oogst                                             © Ria Brouwers

Annabel met biggen                                      © Ria Brouwers

Samen oogsten                                              © Ria Brouwers

De kippen vragen aandacht. Ongeveer 200 stuks lopen
gezellig te pikken, blij dat ze weer naar buiten mogen
na de ophokplicht wegens de vogelgriep. De stress die
deze veroorzaakte is nog te merken aan de lage eier
productie. Nu zijn ze weer buiten, wel met een stroom
hek eromheen, want op de wildcamera is een vos ge
signaleerd. De varkens vermeerderen zich in rap
tempo. Drie fokzeugen zorgen voor een regelmatige
aanwas. Begin juli is Annabel bevallen van 12 bigge
tjes. In maart kreeg Julia er vijf, die nu in de wei lopen.
Iets verderop grazen de Hereford runderen; vijf zijn
drachtig. De werkgroep dierhouderij leidt alles in
goede banen.

Biologisch en duurzaam?
Strikt gesproken is de Herenboerderij niet ‘biologisch’,
want dat is een officieel keurmerk waardoor kopers
weten dat de producten biologisch geteeld zijn. Heren
boeren komt daarvoor niet in aanmerking, want zij
produceert niet voor de markt. De organisatie spreekt
zelf van ‘natuur gedreven landbouw’, die uitgaat van
een gezonde bodem in een gezond landschap. 'We
zoeken naar de draagkracht van de natuur, bepalen
zelf hoe we werken aan een duurzame voedselproduc
tie’, vermeldt de website. Dat verwijst naar ‘duurzaam
heid’ in ecologische zin.
Duurzaamheid heeft ook organisatorische aspecten en
misschien zit de zwakste schakel wel daarin, dat een
compleet bedrijf blijvend kan draaien op het enthousi
asme van vrijwilligers, op de inzet van leden. Intussen
maakt het project Herenboeren duidelijk dat veel men
sen te porren zijn voor een andere vorm van voedsel
productie dan de grootschalige en voor een betere
manier van omgaan met de natuur.
Meer informatie, zie www.herenboeren.nl en https://
wenumseveld.herenboeren.nl.

dag, en er is een werkgroep communicatie. Verder
bevat het organogram een klein bestuur en twee deel
tijd beroepskrachten, de boeren.
 
Bodem en bemesting
‘We hebben mazzel met de grond’, zegt boer Fabian.
Dat verklaart mede de geweldige oogst van dit eerste
jaar. Of het echt ligt aan de kwaliteit van de grond
weten we volgend jaar pas, vertelt zijn collega Mas. Dit
eerste jaar profiteren we ervan dat ons land voormalig
weiland is, met een rijke bodem. Hopelijk is de mazzel
blijvend, dat moeten we afwachten. Fabian wijst op de
bladrammenas, een veld vol prachtige witte bloemen.
Het is een groenbemester, die in plaats van radijsjes te
vormen alle energie in de plant zelf steekt en minera
len vasthoudt. Bladrammenas is net als wikke en kla
ver een natuurlijk alternatief voor kunstmest.
Traditionele landbouw leidt tot problemen zoals ver
droging, vermesting en verlies aan biodiversiteit. Hoe
zal de Herenboerderij het in dat opzicht doen? Om het
te volgen is het Biodiversiteitsteam aan de slag ge
gaan. Op verschillende plaatsen van het terrein is een
nulmeting verricht naar de aanwezigheid van planten,
vogels, vlinders en insecten. Het biodiversiteitsteam
gaat tevens de waterhuishouding monitoren en zal de
kwaliteit van de bodem volgen door het bestuderen
van bodemstructuur en bodemleven.

De coöperatie kent vijf werkgroepen. Naast de ge
noemde productiewerkgroepen tuinbouw en dierhou
derij, is er een voor de inrichting van het terrein, een
voor de uitgifte van producten op woensdag en zater-
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Kind en natuur

Yvonne ZwikkerSpeurneuzenroute Stadspark Berg en Bos
Ooit was waar de speelweide in Stadspark Berg en Bos nu te vinden is een wild en bijster land met vooral heide
en bosschages. Na de aankoop van het gebied in 1917 door de gemeente Apeldoorn verrees, na de nodige
strubbelingen, de wijk Berg en Bos en ontstond Park Berg en Bos. Er kwam onder andere een speelweide die,
dankzij de herinrichting met fraaie uitdagende speelmogelijkheden, een enorme trekpleister voor scholen en ge
zinnen is.

Gezinsroute
Al heel lang had ik een gezinsactiviteit met natuurop
drachten op die speelweide in gedachten. Daar werd ik
me weer van bewust toen iemand vroeg: ‘Komt die
paddenstoelenroute er dit jaar weer? Dat is zo leuk. En
het was zo fijn vorig jaar dat die in de herfstvakantie
bleef staan. We zijn twee keer geweest.’
IVN’s Scharrelkids is heel actief, vooral met scholen. De
vraag naar begeleiding en ontwikkeling van nieuwe ac
tiviteiten wordt steeds groter. De slootjesdagen waar
kinderen met (groot)ouders het waterleven kunnen
ontdekken zijn vaak direct volgeboekt. Deze prima
opzet vraagt veel gidsen. Een natuurspeurtocht voor
kinderen zonder begeleiding van schoolgidsen, die da
gelijks gratis bruikbaar is zou een mooie aanvulling
zijn.

The Making Of
Marieke Sprey dacht gelijk mee. Ook zij zag het als een
aanvulling op het aanbod dat er voor de jeugd al is.
Dankzij corona ontwikkelde het plan zich in sneltrein
vaart. Toen we bij Accres, die het park beheert en ex
ploiteert, aanklopten vonden we direct gehoor. Na
tuureducatie staat bij hen hoog genoteerd en de sa
menwerking met IVN wordt zeer gewaardeerd. Een
route waar kinderen van paaltje naar paaltje kunnen
sprinten en de opdrachten of weetjes zelf kunnen
lezen zou het niet worden. Hierbij speelden vandalis
me een rol en de wens van Accres om minder borden
te plaatsen. Onze werkgroep Routes zag kansen om
deze gezinsroute ook in de IVN Route app op te
nemen. Zowel Luc Timmen als Richard Zunnebeld van
Acress liepen mee bij de test van de route. Verschillen
de providers zorgden voor verrassingen in het veld.

Nestkast voor vleermuizen                                © IVN Archief

zoals de kool- en pimpelmees en de boomkruiper. En
een voor vleermuizen. Direct toen de nestkasten hin
gen, werden ze allemaal bezet. Het verhaal bij de nest
kast voor boomkruipers moest herschreven worden
want er zat een pimpelmees in. Volgens de medewer
kers was er een ‘pimpelmezenplaag’. Ook moest de
nestkast van de boomkruiper gedraaid worden want
de speciale opening was niet goed te zien. Een bijen
hotel kreeg een bijzondere vormgeving. De zaagvlak
ken van boomstronken werden op een speciale ma
nier behandeld waardoor de jaarringen beter zicht
baar zijn. De ervaring zal leren hoe deze opzet aan
slaat en waar misschien wijzigingen nodig zijn.

Opening
Op woensdagmiddag 7 juli vond de feestelijke opening
plaats op een zonnige middag voorbereid door Marie
ke Sprey IVN en Accres samen. Carla Maessen, direc
teur van Accres sprak haar waardering uit voor de sa
menwerking met IVN Apeldoorn. Kinderburgemeester
Jorn mocht als eerste een opdracht uitvoeren. Kinde
ren op de speelweide deden spontaan mee.
Met deze opzet spelen we in op een van de leuzen
waarmee Apeldoorn zich profileert: Apeldoorn gezins
stad. 

Bijenhotel                                                           © Archief IVN

18 Natuurstops
De opdrachten nodigen uit om te kijken, luisteren, roe
pen, voelen en soms zijn het ook weetjes. Accres heeft
gezorgd voor zeven nestkasten en die hoog en zicht
baar in de bomen bevestigd. Zes zijn er voor vogels

Testen speurneuzen                                   © Yvonne Zwikker
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Reportage
                                                                                                                                                                 Saskia KattemölleEerste online workshop: vol inspiratie
Een cursus die dóór ging: de online workshop Levende Tuinen.
Wim Vanhees ontvangt mij in zijn eigen tuin om te laten zien waar het is begonnen. Wim was in 2020 net van
start gegaan met de NGO-2 (NatuurGidsenOpleiding-2) toen de Corona-pandemie de meeste andere natuurcur
sussen stil legde.
De NGO-2 werd zo goed mogelijk voortgezet en heeft tot mooie initiatieven geleid zoals deze workshop. Wim
vertelt gedreven hoe het zo is gekomen: hoe hij zijn studiegebiedje de Ruetbron ging vergelijken met zijn eigen
tuin met 85% bestrating en daardoor op het spoor werd gezet van het belang van tuinen als uitbreiding van de
natuur als een levensvatbare biotoop. Talloze boeken en websites las hij om zich op het onderwerp te oriënte
ren.

© Scherm Workshop Levende tuinen

IVN workshop Levende Tuinen
Zo kwam Wim bij de door IVN Natuureducatie ontwik
kelde workshop Levende Tuinen. Aardig detail: ons re
dactielid Corine Schimmel heeft nog aan de opzet van
het cursusboek meegewerkt.
Het bracht Wim bij Ronald Duin van het IVN-project
team Groenplan Apeldoorn en er werd besloten om de
workshop als stageopdracht voor de NGO-2 te organi
seren. Behalve Ronald Duin heeft Wim ook alle cursis
ten van de NGO-2 groep enthousiast gekregen om
mee te werken. Een pilot met de NGO-cursisten gaf
nieuwe input voor verbeteringen. 
Zo is het plan uitgegroeid tot een zeer succesvolle onli
ne cursus in twee dagdelen, waarbij veel mensen zijn 
betrokken als spreker, expert en coach in de kleinere
online subgroepen. De eerste cursus was zo snel vol
geboekt dat een tweede werd georganiseerd. Volgens
Wim past het bij deze Coronatijd waarin het verlangen
naar natuur een boost heeft gekregen. Totaal 60 men
sen hebben meegedaan in mei en juni. De 4-vragen
poll na afloop gaf een 80% goede tot zeer goede be
oordeling.

© Scherm workshop levende tuinen

van vier diersoorten naar tuinen gekeken: is er Voed
sel, kan ik mij Voortplanten en is het er Veilig: de 3 V’s.
Zo kon concreet gesproken worden over wat er nodig
is voor een vertaling naar de eigen tuin. Voor de twee
de avond was de opdracht om een ‘vlekkenplan’ mee
te nemen van de eigen tuin met in grote lijnen nieuwe
ideeën voor een natuurlijker en diervriendelijker tuin.
De ontwerpen werden besproken in kleine groepjes en
er was de mogelijkheid om vragen te stellen aan een
expert. De eerste avond was dat Gert Reijnen van IVN-
Apeldoorn, de tweede avond Mart Nederhof van Groei
& Bloei Apeldoorn.

Inhoud workshop Apeldoorn
Wim vertelt dat de cursus in twee avonden is gegeven,
opdat deelnemers de tijd hebben om te gaan broeden
op mogelijkheden voor de eigen situatie. De eerste
avond werden de deelnemers uitgenodigd om stil te
staan bij mooie tuinervaringen om de zintuigen te prik
kelen en werden de redenen om een levende tuin te
willen onderzocht. Daarna werd vanuit het perspectief 
 

Vervolg
Het uitgebreide draaiboek ligt klaar voor een volgende
keer en er wordt nagedacht over een vervolg door
middel van een verdiepingsavond.
Deze ervaring bracht Wim zelfs tot een loopbaan-
switch naar ecologisch geïnspireerde tuinarchitectuur
waarvoor hij een fulltime studie gaat starten in
september.

Inspiratie:
- Boeken uit webshops van IVN en KNNV zoals:
  Katja Staring, Anna Kemp en Kim Veenman. Maak   
  je eigen jungle. Meer dierenleven in je tuin.
  2020. KNNV Uitgeverij. ISBN 9789050117296.
- Websites van Vogelbescherming,
  Egelbescherming, Ravon, Nederlandzoemt.nl
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Natuur en duurzaamheid

Gert ReijnenBokashi: gericht gebruik natuurlijke kringloop
In een bos zetten bodemorganismen gevallen blad om in humus. Deze humus wordt in de loop van de tijd om
gezet in voedingsstoffen die oplossen in het regenwater. Verspreid over het seizoen krijgen alle planten zo hun
voedingsmineralen. Het is een natuurlijke kringloop, die altijd door kan gaan en zorgt voor een goed functione
rende bodem.

In de stad
Maar in een stad met bomen is amper ruimte voor de
natuurlijke kringloop ter plaatse. Het blad wordt van
wegen, trottoirs en uit plantsoenen verwijderd, om
een smeerboel te voorkomen en te zorgen dat er geen
gladheid ontstaat en het gras verstikt. In Apeldoorn
gaat het om 7.000 ton blad. De afgelopen jaren mag
wel steeds meer blad in de plantsoenen blijven liggen.
In veel gevallen wordt dit blad verwerkt tot compost,
samen met het GFT afval. De compost kan weer ge
bruikt worden voor plantsoenen. Het is een kringloop,
maar deze vergt veel transport over langere afstand.
Composteren kost bovendien veel tijd (4-5 maanden)
en de hoeveelheid organische stof neemt flink af door
vorming van CO2.

Experiment met Bokashi
De gemeente Apeldoorn experimenteert daarom met
Bokashi, een grondverbeteraar. Dat is een systeem dat
is ontwikkeld voor het composteren van bijvoorbeeld
blad, gras en mest. De omzettingsprocessen vinden
plaats door natuurlijke micro-organismen. Maar de
omstandigheden worden zodanig gestuurd, dat er in
kortere tijd een grondverbeteraar ontstaat, die goed is
te gebruiken voor bijvoorbeeld plantsoenen. Als alles
goed verloopt ontstaat er geen ammoniak (NH3) en
zwavelwaterstof (H2S). Ook wordt er geen organische 
stof omgezet in koolstof dioxide (CO2), waardoor er

Hoe werkt Bokashi
Een shovel kiept het blad in een shredder waarin het
blad fijner wordt gemaakt en gemengd met geselec
teerde bacteriën en schimmels. Ook wordt er granu
laat van een bepaald gesteente toegevoegd om verzu
ring te voorkomen. Het ontstane fijne mengsel wordt
ingekuild, zoals we dat kennen van het persgras op de
boerderij. Het wordt met de shovel dichter gedrukt,
zodat er weinig zuurstof overblijft. Vervolgens wordt
het materiaal afgedekt met landbouwplastic, een stevi
ge luchtdichte folie. Na 10 weken is het proces klaar en
kan de Bokashi worden verspreid over plantsoenen.
De grondverbeteraar wordt snel opgenomen door de
bodem, mede door het werk van wormen. Na enkele
weken zie je er niets meer van. Een bijkomend voor
deel van Bokashi is dat er geen afname van de hoe
veelheid organische stof plaatsvindt. Dat is gunstig
voor de bodemstructuur. Een bijkomend nadeel is de
onaangename geur die een verse lading Bokashi ver
spreidt, maar die is van korte duur.

Onderzoek in 50 gemeenten
Apeldoorn doet samen met 50 gemeenten en regio’s
mee aan een onderzoek dat wordt begeleid door de
WUR (Wageningen University Research). Het effect van
de Bokashi wordt vergeleken met andere bodemver
beteraars en werken zonder bodemverbetering. Ook
wordt nagegaan welke gevolgen de regelgeving heeft
voor het toepassen van Bokashi.

Verantwoording
Geraadpleegd zijn Sievert Glazenburg, vakspecialist
openbare ruimte, de website van de gemeente Apel
doorn en de website van het bedrijf Bij de oor
sprong dat kennis en materialen levert.

© Sievert Glazenburg

© Sievert Glazenburg

geen gewichtsverlies optreedt. Werken met de natuur,
maar via een weg die ons goed uitkomt en een bruik
baar product oplevert. Dat doen we bijvoorbeeld ook
bij het bereiden van bier, wijn en karnemelk. Bokashi
is feitelijk een beïnvloede kringloop.

© SIevert Glazenburg
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IVN in beeld

© Lidia Wijnbergen

© Corine Schimmel

© IVN Archief© Hans Hogenbirk

© Wout Zwikker

School De Zevensprong, Tiny forestles
12 mei 2021 

Leerlingen school Het Web Tiny forestles, 10 juni 2021

Natuurgidsenopleiding-2, 26 jui 2021 Boomkleveroverleg, 8 juli 2021

Overleg redactie Groenvoer, 27 mei 2021
Opening speurneuzenroute Berg en Bos, 7 juli 2021
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© Frans van den Born

© Michiel Visch

© Wout Zwikker

© Zero Waste Apeldoorn

© IVN Archief

Internationale schakelklas Matenpark, 5 juli 2021

Natuurgidsenopleiding, 26 juni 2021
Wandeling voor zwerfvuilverzamelaars van
park Zuidbroek, 21 juli 2021

Coördinatorenoverleg, 14 juli 2021
Peukenopruimactie, 10 juli 2021
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Natuur en recreatie

                                                                                                                                                                     Saskia KattemölleRecreatiezonering Veluwe: emoties spelen op
Je bent het woord recreatiezonering misschien al tegengekomen in de media of in een uitnodiging om mee te
praten over de conceptplannen. Deze plannen hebben veel vragen opgeroepen over de consequenties voor ge
bruikers van de Veluwe.

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het
conceptplan en legt het uit als ‘Samen werken aan een
sterke en gezonde Veluwe’. De motivatie is dat de na
tuur op de Veluwe achteruit gaat. Jarenlange monito
ring door de provincie en specifiek onderzoek heeft
dat aangetoond. Twee oorzaken waar de provincie
plannen voor ontwikkelt zijn stikstofneerslag en droog
te. Een andere belangrijke oorzaak is verstoring door
een toename van recreatie. Dat heeft jarenlang veld
werk sinds de jaren zeventig aangetoond. Vanuit de
Natura2000 opdracht om Europese natuur te bescher
men heeft de provincie Gelderland stappen gezet.
Samen met natuurbeschermingsorganisaties, gemeen
tes en grondeigenaren is het conceptplan ontwikkeld.
De hele Veluwe is ingedeeld in zes recreatiezones
waardoor Veluwe-breed één methode wordt toege
past om de balans tussen ‘rust voor de natuur’ en het ‘
gebruik van de Veluwe’ te verbeteren en te kunnen
monitoren.

Consequenties van de zonering 
De zones gaan van zone A met veel recreatievoorzie
ningen tot zone D met afsluiting in het broedseizoen
en zone D* die jaarrond is afgesloten. Veel zone D* ge
bieden zijn al afgesloten als stilte-rustgebied. Onge
veer 17% valt nu onder stilte-rustgebied en na de ‘zo
nering’ zal het zo’n 19 á 20% zijn. Ook zullen er paden
verlegd worden die door natuurgebieden gaan.
Het is niet duidelijk wanneer het percentage van 17%
afgesloten gebieden is vastgesteld. Regelmatige be
zoekers van onder andere de Kroondomeinen zal het
niet ontgaan zijn dat in de afgelopen jaren al veel
paden zijn afgesloten. Om wandelingen te plannen vol
doet de Topografische kaart van Nederland daardoor
niet meer. Ook in Natuurpark Berg en Bos zijn er plan
nen om ter bescherming van bijvoorbeeld de zwarte
specht paden af te sluiten of te verleggen.

© Recreatiezonering Provincie Gelderland

Proces
De provincie Gelderland bespreekt dit jaar het con
ceptplan met vertegenwoordigers van gebruikersgroe
pen, ondernemers en bewoners. Plannen kunnen
daardoor nog aangepast worden. Op de website van
sprekend.gelderland.nl/recreatiezonering kan je de
vragen en antwoorden vinden uit deze gesprekken.
Veel (kritische) vragen gaan over de aanleiding en on
derbouwing van de maatregelen, andere oorzaken van
de achteruitgang van de natuur en over het gedrag
van recreanten met de meest blitse vervoersmiddelen
(zoals Quad, Buggy en E-chopper) en de handhaving
van regels. Praktische vragen gaan over concrete con
sequenties van het verleggen of afsluiten van paden
en over stuifzanden die tijdens het broedseizoen ge
deeltelijk afgesloten gaan worden. Het dilemma is
voelbaar, de belangen van de gebruikers van de na
tuur zijn groot. Maar wát is in het belang van de na
tuur in ons dichtbevolkte land, wat weegt het zwaarst?

Wil je nog meepraten? Zie op sprekend.gelderland.nl/
recreatiezonering per gebied naar mogelijkheden. In
november geeft de provincie Gelderland Veluwe-breed
presentaties over de plannen, waarbij dan nog gele
genheid is voor vragen en opmerkingen.

Informatie:
- www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl met de hele 
  concept-recreatiezoneringskaart van de Veluwe.
- https://provincie.gelderland.nl/recreatiezonering-   
  veluwe-2021
- www.veluweop1.nl
- Bijlsma, R, Kerken van goud, dominees van hout.   
  Over de verwording van de Nederlandse natuur-     
  bescherming. Uitgeverij Atlas Contact, 2021.
  ISBN 978 90 450 44637 (met veel meetgegevens     
  van veldwerk)

© Saskia Kattemölle
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Voer voor gidsen

Ans WeenkDemarcatielijnen: verrassend en puur natuur 
Ooit, tijdens een paddenstoelenexcursie in de stromende regen in het Kroondomein, kwamen we een heel
vreemd verschijnsel tegen. De naam wist ik nog wel, maar hoe het precies zat was ik vergeten. In het blad De
Vier Jaargetijden van de Apeldoornse KNNV afdeling (2020-4) kwam ik een artikel van Ans Weenk tegen over dit
fenomeen. In overleg met haar mogen we haar artikel gebruiken, waarin ze de oorzaken van het verschijnsel ‘
grillige, schilderachtige lijnen in het hout’ beschrijft.

© Yvonne Zwikker

Ans Weenk: ‘Zo’n tekening in het hout heet een demar
catielijn en hebben wel degelijk te maken met padden
stoelen. Wat zijn demarcatielijnen? Schimmels die hout
afbreken. Hoe ontstaan ze?
De verklaring is als volgt: schimmels zorgen voor af
braak van dood hout. Sommige soorten kunnen cellu
lose afbreken en ander behalve cellulose ook lignine
(houtstof). Dit noemen we bruinrotters en witrotters.
Al die verschillende schimmels bewonen met hun my
celium (zwamvlok) een eigen territorium in het hout.
Dat kunnen soms één of meer soorten paddenstoelen
zijn.
Maar als je elkaars nabijheid niet accepteert, krijg je
een tweestrijd tussen verschillende individuen. Waar
ze elkaar tegenkomen worden zwarte stofwisselings
producten uitgescheiden, die het gebied met lijnen
blokkeren voor de concurrent.
Deze zwarte lijnen worden demarcatielijnen genoemd
en vormen als het ware een grenslijn tussen soorten
onderling of soortgenoten. Ieder individu is geschei
den van de buren door een eigen plek in het hout, op
deze manier worden de voedingsstoffen veiliggesteld.
Hiermee voorkomen ze dat de buurman het voor
eigen gewin gebruikt.

© Ans Weenk

pen. Ikzelf bezit 2 voorwerpen, afgebeeld op de foto.
De donkere lijnen, afgewisseld met licht en donker
hout veroorzaakt door de wit- en bruinrotters, geven
het effect van een soort landkaart.

Momenteel zijn veel boomsoorten aangetast door de
droogte en daardoor kwetsbaar voor allerlei ziektes,
ook voor schimmels. Met een beetje speurwerk vind je
een tak met dat wonderlijke lijnenspel (let wel: de tak
moet ontschorst zijn). Ook op het zaagvlak van omge
zaagde bomen kun je die lijnen aantreffen. Dat de na
tuur ook in de laatste fase niet alleen interessant maar
ook mooi kan zijn, bewijst dit verschijnsel op dood
hout.’

© Ans Weenk

‘Demarcatiehout’ is zeer geliefd bij houtbewerkers en
meubelmakers, het hout wordt ‘slaap in hout’ ge
noemd; men verwerkt het in allerlei gebruiksvoorwer-

Herfst

© Arend van Werven

Teder en jong, als werd het voorjaar
maar lichter nog want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tussen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.
M. Vasalis, (1909 - 1998)
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Natuur in de buurt

Wolter TermaatVleermuistelling op de fiets

Gewone dwergvleermuis                           © Wolter Termaat

Vleermuiskasten                                        © Wolter Termaat

In het voorjaar zie ik ze weer vliegen. Vleermuizen be
doel ik dan. Net voor zonsondergang komen ze uit hun
schuilplaatsen en vliegen dan rond het huizenblok op
jacht naar voedsel. Het betreft hier de gewone dwerg
vleermuis. Vliegen vind ik overigens in dit geval niet
zo’n goede omschrijving, fladderen is een beter woord.
Soms zie ik ook een laatvlieger langskomen op weg
naar zijn foerageergebied. Ze zijn groter dan de gewo
ne dwergvleermuis en hebben een ander vliegpatroon.
De paring van vleermuizen heeft al voor de winter
slaap plaatsgevonden. De vrouwtjes bewaren daarna
het sperma om in het voorjaar de eicellen te bevruch
ten. Voorwaarde daarvoor is wel dat de winterslaap
niet teveel energie heeft gekost en dat er voldoende
aanbod van voedsel is. De jongen worden in broedko
lonies gezoogd in daarvoor geschikte ruimtes. Manne
tjes leven in deze periode solitair.

Batdetector
Vleermuizen zenden geluiden uit, die voor de mens
meestal niet hoorbaar zijn. Deze geluiden gebruiken ze
om met elkaar te communiceren en om prooien en
obstakels waar te nemen. Prooien en obstakels weer
kaatsen het geluid dat de vleermuis uitzendt, waar
door de vleermuis zijn positie kan bepalen. Voor het
waarnemen van vleermuizen wordt een batdetector
gebruikt. De batdetector is een apparaatje dat de
vleermuisgeluiden omzet in een voor de mens hoor
baar signaal. En omdat elke soort vleermuis zijn eigen
kenmerkende geluiden maakt, zijn deze zo met de bat
detector van elkaar te onderscheiden.

Vleermuizen in Apeldoorn
In Apeldoorn loopt, in samenwerking met de provincie,
een 10-jarig vleermuisproject waarbij soorten en hun
aantallen worden geteld. De broedkolonieplaatsen zijn
daarvoor al geïnventariseerd. Om duidelijkheid te krij
gen over welke soorten vleermuizen er in Apeldoorn
zijn en in welke aantallen ze voorkomen, zijn er vier

fietsroutes ontworpen. Deze routes bestrijken het
grootste deel van Apeldoorn. Vrijwilligers fietsen jaar
lijks in de zomerperiode tweemaal deze routes na
zonsondergang met een professionele batdetector op
de fiets gemonteerd. Deze batdetector slaat tijdens de
fietstocht alle vleermuisgeluiden op. Na uitlezing van
de detector weet men het aantal soorten en het aantal
waargenomen vleermuizen per soort. Zelf fiets ik de
zuidwestroute, een fietstocht van anderhalf uur door
Ugchelen en Apeldoorn-Zuid.
In de zomer van 2020 werden op de vier routes de vol
gende soorten en aantallen waargenomen: 737 gewo
ne dwergvleermuis, 112 laatvlieger, 26 rosse vleer
muis, 2 gewone grootoorvleermuis, 18 ruige dwerg
vleermuis, 4 kleine dwergvleermuis en 7 onbekend.
Totaal werden er 906 vleermuizen vastgelegd.

Wat levert het op?
De telgegevens worden uiteindelijk gebruikt voor de
bescherming van vleermuizen. Daarbij kun je denken
aan het beschermen van broedkolonies bij restaura
ties van (oude) gebouwen en het afgeven van bouw-
en sloopvergunningen. Het kan aanleiding zijn om als
compensatie extra vleermuizen- onderkomens te bou
wen.
 
Zonder batdetector
Ook zonder batdetector kun je vleermuizen waarne
men. In de buurt van een lantaarnpaal, liefst met een
boom in de buurt, kun je ze in de schemering van een
warme avond niet missen. En soms vind je ze zelfs in
huis. Met name jonge vleermuizen willen nog wel eens
een open slaapkamerraam invliegen. Niet schrikken,
maar voorzichtig oppakken met een doek of hand
schoen en buiten neerzetten. Liefst op een plek waar
katten niet bij kunnen.
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Quiz

Janneke Niessen

Paddenstoelen. Zeker 50 miljoen jaren bestaan ze al. Ze zijn bijzonder, boeiend, spannend, nuttig, eetbaar en
soms giftig. Ze zijn er niet alleen in de herfst.
Welke paddenstoel kun je in welk jaargetijde zien? Antwoorden pagina 15.

Opinie

Yvonne ZwikkerGifbommetjes

Peukentegel bij café Confetti                    © Yvonne Zwikker

Ze passen tussen een paar wijkende klinkers of stoep
tegels. Ze zijn wit met beige en vallen daardoor erg op.
Omdat het er zoveel zijn, zijn ze voor velen ergernis
nummer één op straat. Maar wat velen niet weten is
dat het gifbommetjes zijn, die peuken.
Een breder publiek informeren is een van de doelstel
lingen van Zero Waste Apeldoorn, die dit jaar voor de
derde keer de handen uit de mouwen stak. Dit jaar slo
ten 81 andere steden en dorpen aan bij de landelijke
opruimdag getiteld 'Plastic Peukmeuk' en er werd lan
delijk een slagvaardig Plastic Peukencollectief opge
richt.
 
Elk jaar belandt 10 miljoen kilo aan peuken op straat
(bron: Milieu Centraal). Daarvan wordt 80% opge
ruimd. 2 miljoen kilo (niet stuks, maar kilo!) peuken
blijft dus rondslingeren.
Veel mensen denken dat sigarettenfilters biologisch af
breekbaar zijn. Niets is minder waar. Dieren lopen het
risico om te stikken in de peuken. Bovendien bevatten
veel filters cellulose acetaat (plastic), arseen (ratten
gif!), lood en pesticiden. Zodra een filter uit elkaar valt
(bijvoorbeeld doordat het in contact komt met water)
sijpelen die chemicaliën dus het water of de grond in.
De tabakslobby lacht mooi naar de peukenopruimac
ties. Onderzoeken naar de effecten van peuken tonen 

heel verschillende effecten aan. Soms worden de ef
fecten zelfs als onwaarachtig gunstig bestempeld. Fi
nanciering door de tabakslobby?
Wie had ooit gedacht dat er niemand meer in de trein,
op het perron, in uitgaansgelegenheden en in over
heidsgebouwen zou roken? Dan is de stap de peuken
door voorlichting in de goede afvalstroom te krijgen
het best haalbare voor dit moment. Het zal langer
duren voor er een wettelijk verbod op dit soort filters
komt waar landelijk op aangedrongen wordt. Van de
tabakslobby valt niets te verwachten

© Ruud Knol © Kick Niessen © Ruud Knol

© Ruud Knol © Ruud Knol © Ruud Knol

1. Grote parasolzwam 2. Gele trilzwam 3. Blauwgroen trechtertje

4. Plooivlieswaaiertje 5. Beekmijtertje 6. Witte kluifzwam

Paddenstoelen en jaargetijde
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Op pad met

Corine SchimmelSaskia Kattemölle naar de sprengen in Ugchelen

© Corine Schimmel

Saskia vroeg tijdens onze eerste fysieke redactievergadering in juni aandacht voor de prachtige IVN-route Drie
Sprengen in de buurt van Ugchelen, die zij onlangs had ontdekt. Deze bijzondere route geeft je het gevoel dat je
midden in de natuur loopt langs prachtige beken en sprengen. Dit vraagt om een nadere kennismaking; zowel
met het gebied als met Saskia, die onlangs redactielid van Groenvoer is geworden en natuurgids in opleiding is.

Van Delft naar Apeldoorn
Saskia groeide op in Delft in een actief gezin, dat graag
ging wandelen en kamperen. Ze hebben zelfs examen
gedaan om op bijzondere campings te mogen staan.
Hiervoor moesten ze 3 weekenden proefkamperen
onder leiding van ANWB-mentoren. Als je slaagde,
kreeg je een paspoort waarmee je toegang kreeg tot
die bijzondere campings. Zij hebben er veel gebruik
van gemaakt voor een camping in Oostvoorne, die
midden in de duinen lag en alleen was voorzien van
toiletten en wasbakken met koud water.
 
Na haar middelbare school is Saskia een jaar naar
Zweden gegaan, waar ze genoot van de rust en de
ruimte. Deze zocht en vond ze ook in Apeldoorn, waar
ze inmiddels 23 jaar woont.
Ze is opgeleid tot diëtiste en heeft in deze functie een
aantal jaar in het ziekenhuis van Delft gewerkt. Daarna
is ze als diëtiste bij Verian in de wijk gaan werken. Haar
loopbaan heeft ze afgesloten bij de HAN als docent
Voeding en Diëtiek. Ze is gegrepen door de natuur en
wilde hier na haar pensionering meer tijd aan beste
den. Daarom is ze vorig jaar begonnen met de natuur
gidsencursus.

‘een oud kerkenpad’, dat van Ugchelen naar Beekber
gen liep. Van daaruit komen we bij de Winkewijert met
vijf sprengenkoppen. Hier stond vroeger papiermolen
Winkewijert. Een oude eik markeert de plaats waar de
molen heeft gestaan. We vervolgen onze route en
komen bij de Kayersbeek. We lopen over romantische
bruggetjes, ontdekken dubbelloofvaren en rodolm en
komen tot slot bij de Zwaanspreng met bijzonder hel
der water. De begroeiing langs de route is bijzonder af
wisselend en ondanks het feit dat de route langs
woonwijken en vlak bij wegen ligt, waan je je in nie
mandsland.
 

Spreng Ugchelen                                    © Corine Schimmel

Drie sprengen
We hebben op een koele ochtend begin juli afgespro
ken bij de parkeerplaats aan het begin van de route,
die 5,5 km lang is. Saskia komt breed lachend aangelo
pen en we starten direct met de route op het fietspad Spreng Ugchelen                                    © Corine Schimmel

Geniet van het onbekende
Saskia is geïntrigeerd door sprengen. Het maakt een
gebied bijzonder, omdat beken eeuwen geleden met
de hand werden gegraven om water te leveren voor
de aandrijving van molens. Ze hadden een duidelijke
functie en liepen vaak door tot in de stad. Een voor
beeld hiervan is De Grift.
Verwonder je over wat je ziet en geniet zonder het di
rect te benoemen! Dat was de belangrijkste les, die ze
van Yvonne Zwikker meekreeg, haar (natuur) mentor
tijdens de natuurgidsencursus. Haar studiegebied was
de sprengvallei in park Berg en Bosch. Soms was ze
wel drie uur bezig om in detail te zien wat er allemaal
gebeurde op dat bijzondere stukje van 200 meter. Ze
vindt de gidsencursus ondanks de coronatijd erg leuk.
Ze voelt zich betrokken, omdat Yvonne haar regelma
tig vraagt om een nieuw of herschreven ommetje na te
lopen. Dat doet ze met veel plezier.
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Antwoorden quiz
1. Grote parasolzwam: zomer en     
    herfst.
2. Gele trilzwam: hele jaar, valt het 
    meest op in de winter.
3. Blauwgroen trechtertje: late
    najaar, vroege voorjaar.
4. Waaiertje: hele jaar.
5. Beekmijtertje: voorjaar.
6. Witte kluifzwam: zomer en           
    herfst.

De Gelderse Plantentuin en
Leemkuil.
Drie (Berg en) Bosmannen hebben
afscheid genomen als beheerders
van Natuurpark Berg en Bos. Om
hun kennis niet verloren te laten
gaan heeft de gemeente Apeldoorn
SAGA-rapport 13 ‘Het verborgen
verleden van natuurpark Berg en
Bos’ laten verschijnen. IVN-er Sas
kia Kattemölle schreef mee. In het
rapport komt de geschiedenis van
de Gelderse plantentuin aan de
orde, waar ook IVN-Apeldoorn deel
van is. De tuin met wel 400 soorten
was aangelegd op de plek van de
huidige Leemkuil. IVN-leden heb
ben tot de jaren negentig meege
holpen aan het onderhoud van de
tuin. Je komt er via het IVN Natuur
pad. Je kunt het rapport downloa
den via de site van erfgoedplatform
Apeldoorn

© Saskia Kattemölle

Verzending IVN Nieuwsbrief
Elke laatste week van de maand
wordt de IVN Nieuwsbrief ver
stuurd naar leden, vrienden en re
laties van onze vereniging.
Zo'n 20 leden ontvangen deze niet
omdat er geen mailadres van hen
bekend is. Ontvang je geen nieuws
brief en heb je wel een mailadres?
Stuur dat adres dan naar ledenad
ministratie@ivn-apeldoorn.nl. Je
ontvangt de volgende IVN Nieuws
brief dan in je mailbox.

Paddenstoelenroute
herfstvakantie
Ook dit jaar weer zetten IVN na
tuurgidsen op zondag 17 oktober
een gemarkeerde route uit in Park
Berg en Bos die iedereen in zijn
eigen tempo kan lopen vanaf 11
uur. De route is bewegwijzerd en
houdt rekening met de dan gelden
de corona voorschriften. Onderweg
maak je kennis met verschillende
soorten paddenstoelen die van
namen zijn voorzien. Vergeet voor
al geen spiegeltje mee te nemen, 

om onder de hoedjes te kunnen kij
ken. Op 17 oktober kun je wande
len onder begeleiding van IVN Na
tuurgidsen. De IVN-kraam is op 17
oktober van 11 tot 16 uur in het
Theehuis te vinden. Er is een aantal
gratis paddenstoel zoekkaarten be
schikbaar, maar, op is op. De hele
herfstvakantie kan je nog op eigen
gelegenheid genieten van de route.
Voor meer informatie zie www.ivn-
apeldoorn.nl

Open monumentendagen
september
Al sinds 1987 worden jaarlijks in
september de open monumenten
dagen gehouden.
Op 11 en 12 september stellen al
lerlei monumenten zich speciaal
open voor het publiek. Het thema
van dit jaar is ‘Mijn monument is
jouw monument’, waarbij de na
druk ligt op de aanpak om een zo
groot mogelijk publiek te bereiken
met Open Monumentendag en ie
dereen zich welkom te laten voelen.
IVN Apeldoorn verzorgt op die
dagen samen met Berg & Bos een
speurneuzenroute vanuit het thee
huis in Berg & Bos.
Het programma in de verschillende
steden tref je aan op de www.open
monumentendag.nl.

Landelijke natuurwerkdag
november
Vrijdag 5 en zaterdag 6 november is
er weer de Landelijke Natuurwerk
dag, het grootste vrijwilligersevene
ment in het groen. Op meer dan
500 locaties verspreid door het hele
land zetten jong en oud zich in voor
natuur en landschap en dragen zo
bij aan een groene leefomge
ving. Iedereen kan meedoen aan
de Natuurwerkdag, ook als je geen

Nieuwe speelse locatie
In de groenstrook tussen de
Kayersdijk en de Talmastraat in de
wijk Zuid is een aantrekkelijk speel
terrein gekomen met een glooiend
grasveld en speeltoestellen. Langs
de oevers van de Kayersbeek zijn
plasdras gedeelten aangebracht en
is er een grote verscheidenheid aan
wilde bloemen ingezaaid. Een ge
schikte locatie voor nieuwe initiatie
ven voor de scharrelkids. De eerste
contacten met scholen uit de om
geving zijn al gelegd.  

ervaring hebt met klussen in de na
tuur. Het is een mooie manier om
kennis te maken met het werken in
de buitenlucht en iets te doen voor
natuur en landschap in Nederland. 
Vanaf september staan de eerste
klussen op de website en is het mo
gelijk om je aan te melden. Meer in
formatie kun je vinden op natuur
werkdag.nl

© Yvonne Zwikker

© IVN Archief
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WWW.IVN-APELDOORN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/IVN.APELDOORN/

WWW.INSTAGRAM.COM/IVNAPELDOORN

www.editoo.nl

ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

      Op pad met IVN Apeldoorn

     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 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.

 zaterdag    4 september Bijeenkomst gidsen publieksexcursies 2022 vanaf 13 uur
aanmelden

 zondag 19 september Wandeling Koningspark Kerschoten vanaf 14 uur
aanmelden

 vrijdag 24 september Wandeling Park Zuidbroek in kader Zero
Waste week

vanaf 10 uur
aanmelden

 zondag 17 oktober Paddenstoelenwandeling  Park Berg en Bos
onder begeleiding van IVN Natuurgidsen

vanaf 11 uur
 

 17 oktober t/m 24 oktober Paddenstoelenroute Park Berg en Bos individueel

 

Voor aanmelden: bij de betreffende activiteit op www.ivn-apeldoorn.nl

IVN Natuurgidsenopleiding (NGO)
De modulaire opzet van de Natuurgidsen opleiding
(NGO) bij IVN Apeldoorn, maakt het mogelijk de oplei
ding te volgen naast andere prioriteiten. 
 
NGO deel 1: Verdieping in de natuur
Je volgt natuurcursussen en een aantal gezamenlijke
bijeenkomsten. Je voert een aantal gidsopdrachten uit
om de kennis toe te passen en te verdiepen, onder be
geleiding van een (natuur) mentor.
Deel 1 is een individueel traject. Je kunt het traject zo
snel doorlopen als je zelf wilt.
NB: In november 2021 gaat weer een nieuwe NGO-1
van start.
 
NGO deel 2: Gidsvaardigheden en praktijk verdiepen
Als je al een behoorlijke natuurkennis hebt, kun je je
inschrijven voor de NGO-2. 
De volgende NGO-2 zal naar verwachting starten in
september 2022.
 


