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Colofon Inhoud
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: Michiel Visch, Carolien
Londerman, Susan Rasing, Arrienne Bosch, Hans Ho
genbirk, Janneke Niessen en Marianne Modderkolk.
De uiterste inzenddatum kopij voor het lentenummer
2022 is: 20 januari 2022, groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Natuurmoment

Michiel Visch

De boommarter leeft een verborgen leven in  bosge
bieden, dat in tegenstelling tot de opdringerige
steenmarter in veel steden. Kenmerkend voor de
boommarter is zijn chocoladebruine vacht, roomge
le keelvlek en zwartbruine snuit. © Lic.: Eumates

© Michiel Visch

Winters genieten
De temperatuur is alweer gezakt tot net rond het vries
punt, mijn lichaam kraakt en piept. Dit betekent niet
dat ik al oud ben maar juist knapperig.
Bij het zien van de foto kan ik niet wachten totdat de
eerste vlokken weer uit de hemel neerdwarrelen.
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Thema 

 Ria BrouwersKijkje bij PCBomen – gastheer IVN Apeldoorn
Met gepaste trots leidt Peter Bongen me rond op Asselsestraat 328b. De verbouwing is bijna klaar: het hoofdge
bouw heeft een grondige opknapbeurt gekregen en erachter is – geheel in stijl - een modern houten gebouw
verrezen, met twee grote leslokalen. Omgeven door bomen aan de rand van de stad met de Veluwe als achter
land is dit het domein van Praktijk Centrum Bomen. Uitgerekend hier heeft IVN Apeldoorn onderdak gekregen.
Tijd voor een nadere kennismaking. Ik spreek Peter Bongen tussen twee trainingssessies in. Het is druk, na de
stilstand tijdens de pandemie zijn de cursussen weer volledig op gang gekomen

Wie en wat is PCBomen?
Praktijk Centrum Bomen is zeven jaar geleden opge
richt door vier enthousiaste collega’s die hun sporen
hadden verdiend in boomverzorging en bos- en na
tuurbeheer. In het voormalige pand van de bosbouw
ploeg van de gemeente Apeldoorn konden zij hun
droom realiseren: een eigen opleidingscentrum waar
zij hun kennis over en vaardigheden met bomen en
bossen kunnen delen met anderen die in de buiten
ruimte werkzaam zijn.
In deze sector komen veel aspecten samen. Bomen
moeten gezond en veilig zijn, er moet rekening gehou
den worden met de natuurlijke bewoners en gebrui
kers, natuurbehoud en milieubescherming zijn centra
le punten, kennis van natuurontwikkeling en wetge
ving op dit gebied zijn essentieel. Boomverzorging is
een vak dat ook veel praktische vaardigheden vereist,
variërend van omgaan met machines tot behendighe
den om in bomen te klimmen.
De vier collega’s zagen dat er aan de opleiding in dit
vak nog wel wat te verbeteren viel. Het persbericht
van PCBomen voor de open dag legt uit, dat door ver
anderingen in de opleidingsstructuur in de jaren

Peter Bongen                                                 © Ria Brouwers

negentig van de vorige eeuw, vakkennis verloren dreig
de te gaan. Het tot dan toe specialistische onderwijs
werd verspreid over alle Agrarische Opleidingscentra
(AOCs) in Nederland, met versnippering van kennis als
gevolg. De vaktechniek werd grotendeels vervangen
door algemene vaardigheden zoals samenwerken,
rapporteren en communiceren. Bovendien werden
veel praktijkvakken op een theoretische wijze aange
boden. PCBomen wil de praktijk weer centraal stellen. 
Zij zoekt, in samenspraak met terreinbeheerders en in
stellingen die actief zijn in de sector, naar onderwer
pen en werkvormen om de kennis en de vaktechni
sche vaardigheden te vergroten.

Bomen zagen                                                    © PC Bomen

Van de redactie
Het is weer bijna winter. De buitenactiviteiten komen langzamerhand weer wat tot rust. En dat na een periode,
waarin iedereen weer vol energie aan de slag is gegaan. Met excursies, cursussen, landschapsbeheer en allerlei
andere activiteiten. Het bloeide aan alle kanten.
In dit nummer zie je dit in een verscheidenheid aan foto’s terug. Daaruit kwam het idee voort om in dit (en de
komende) nummers de verschillende werkgroepen van onze afdeling wat uitgebreider te presenteren. Het geeft
je een idee van de breedte en de veelheid aan activiteiten die IVN Apeldoorn doet en wellicht zijn er activiteiten
waarin je zelf ook wilt meedoen. Je bent welkom. Veel leesplezier.

‘Het is snel gegaan met het instituut: de vier compag
nons hebben intussen veel collega’s gekregen. Er wer
ken nu 15 mensen, plus een kring van specialisten
die aangetrokken worden voor onderdelen van de op
leiding’, vertelt Peter Bongen. De certificering is gere
geld en er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan
met andere opleidingsinstituten zoals de Bedrijfshulp
verlening in Deventer. Het pand aan de Asselsestraat
is gekocht van de gemeente, intensief verbouwd en 
uitgebreid, en er draait een vol trainingsprogramma.
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Bomen en bossen anno 2021
Zo’n veertig jaar geleden ging het roer om in het bos
beheer in Nederland. Dorre takken en gevallen bomen
werden niet meer opgeruimd, de natuur kan sindsdien
meer zijn gang gaan. Wat heeft dat opgeleverd? Peter
Bongen is er niet zeker van dat dit bosbeheer de biodi
versiteit erg heeft beïnvloed. Vergeleken met Duits
land, waar men veel traditioneler opereert, is het aan
tal diersoorten niet per se groter. Integendeel, bij de
oosterburen zie je in soortgelijke gebieden heel wat
meer soorten en grotere aantallen. Maar vergeet niet
dat we in Nederland het bos wel met heel velen moe
ten delen, ‘ieder met zijn eigen sport’. Al met al, vindt
Bongen dat het bos er anno 2021 best goed voorstaat,
zeker in vergelijking met de jaren tachtig toen de bos
sen bezweken onder de zure regen. ‘Wel moet je in het
bosbeheer uiterst voorzichtig zijn, want een boom om
zagen kan maar één keer, het duurt decennia voordat
foute keuzen hersteld zijn, dat moet je goed beseffen’.

Gastheer van IVN-Apeldoorn
De maatschappelijke betrokkenheid van Praktijk C en
trum Bomen ligt ook ten grondslag aan het bieden van
onderdak aan IVN-Apeldoorn. ‘Educatie is wat beide

Een woud van cursussen
‘Boomverzorging staat centraal’, vertelt Peter Bongen.
Zo’n 90% van de opleidingen is daarop gericht: leren
klimmen, zagen, snoeien, vellen, aantastingen herken
nen, verplanten. Dat alles is vooral praktijkgericht, oe
fenen dus, soms in de lokalen binnen, maar vooral bui
ten in het bos. Wie de website raadpleegt ziet wat je al
lemaal kunt leren: ik tel 44 verschillende trainingen en
5 opleidingstrajecten (over de bomen en het bos ge
sproken!). Sommige trainingen zijn een of twee dagen,
andere langer. Opleidingen kunnen een jaar tot ander
half jaar duren. Je kunt bijvoorbeeld de opleiding vol
gen tot Europese Boom Werker, opgebouwd uit modu
les die aangepast zijn aan jouw behoefte.
‘Nee, we doen niet echt aan natuurbescherming, we
zijn geen wereldverbeteraars. Het is aan de beheer
ders om keuzen te maken, wij volgen en delen onze
kennis’, zegt Bongen. ‘Natuurlijk houden we allemaal
van bomen, we zijn graag buiten en we onderkennen
de klimatologische, emotionele en esthetische waarde
van bomen’. De Kroezeboom in Ruurlo is een voor
beeld.

IVN-kast                                                       © Ria Brouwers

Educatie is wat beide organisaties
bindt, educatie op het gebied van bomen,

bossen en natuur. 

De Kroezeboom
De Kroezeboom is 300 tot 400 jaar oud. Hij had
vroeger een speciaal plaatsje voor de boeren, als
grens tussen twee verschillende akkers, een kruis
punt, kroeze. Het is een zomereik met vier grote
stammen, die vlak boven de grond groeien vanuit
één gemeenschappelijke wortelstronk. De gezamen
lijke omtrek van de stammen is ongeveer 10 meter.
Tot voor kort zorgde de Historische Vereniging Old
Reurle voor de monumentale boom, maar bij ge
brek aan financiële en fysieke middelen van de vere
niging heeft de gemeente de boom gekocht. Nu is
PCBomen betrokken bij de verzorging van de boom.
Zij gebruikt hem als studieobject voor de opleiding
van studenten en verzorgt de jaarlijkse onderhouds
werkzaamheden en de (visuele) boominspecties.
Een vorm van maatschappelijke dienstverlening.

Kroezeboom  Ruurlo                                          © PCBomen

organisaties bindt’, zegt Bongen, ‘educatie op het ge
bied van bomen, bossen en natuur. Bij de boomver
zorging kom je vogels en vogelnesten tegen of vleer
muizen. Het is goed om daarover meer te weten. Van
de brede kennis die IVN’ers hebben willen wij graag
profiteren. Misschien via deelname aan cursussen, of
door middel van excursies’. Het lijkt Bongen ook wel
wat als IVN’ers in de toekomst buitenlandse bezoekers
aan het Praktijk Centrum zouden kunnen rondleiden
op de Veluwe, of als PCBomen gebruik zou kunnen
maken van een workshop fotografie. Er zijn zoveel
raakvlakken. Het Praktijk Centrum heeft dan ook be
wust voor IVN gekozen. ‘Na zes uur en in het weekend
staan de gebouwen grotendeels leeg. Prachtig dus, als
IVN daar dan gebruik van kan maken’. Met een eigen
kast vlak bij de kantine en opbergruimte voor het ar
chief op de zolder, zitten we gebeiteld!
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Kind en natuur

 Saskia KattemölleNa schooltijd op onderzoek in de natuur 
Het planten van een Tiny Forest bij de Ichthusschool in Apeldoorn was voor directeur Elke Melody de aanleiding
tot meer natuurprojecten. Er waren al contacten met de werkgroep Scharrelkids en het Mheenpark ligt op loop
afstand van de school. Een plan werd geboren. Het past binnen een groter project van 3 keer 6 weken waarbij
taalonderwijs gekoppeld wordt aan koken, kunst en natuur. En zo ging ik in september een dag mee met de vijf
IVN-schoolgidsen die zes keer per jaar met een natuurthema het Mheenpark intrekken. De kinderen van groep
vijf en zes kiezen er zelf voor op hun vrije woensdagmiddag. Eerst was er door juf Melissa -die ook mee gaat-
een half uurtje voorbereiding op het thema van de dag: kringloop in de natuur.

Op weg naar het park
Enthousiasme, nieuwsgierigheid en plezier was van
alle gezichten af te lezen. De kinderen raapten afval
op, zagen een libel op een bruggetje zitten en signa
leerden een gaai in een boom. Ze hadden al geleerd
om te kijken!
In het park stond een bomvolle bolderkar met allerlei
materialen: dozen met bakjes, lepels, schepjes, potjes
met vergrootglas en grote witte lakens. Alle kinderen
hadden als ketting een houten bordje met hun eigen
naam erop. Ook de IVN-schoolgidsen Barbara, Roely,
Hans, Nico en Margot.
Roely legde kort uit wat de bedoeling was deze week:
de kringloop in de natuur bekijken aan de hand van
gevonden afval en bodemdieren. De kinderen renden
na de instructie weg om te gaan zoeken. Ze hadden
snel door dat er wel erg veel afval lag in de buurt van
onze plek want met een schalks lachje werd de vraag
gesteld of er geen afval was neergelegd.

Al het afval wordt op witte lakens gelegd en de IVN-
schoolgidsen gingen met de kinderen de verhalen er
achter onderzoeken. Er werd van alles gevonden: afge
maaid gras, houtskoolresten van een vuurtje, schillen,
blikjes, plastic, kauwgom. De kinderen wisten van ver
schillende materialen al hoelang het duurt voordat het
verteerd is. Discussies volgden over het wel of niet
weggooien van mandarijnenschillen wat van sommige
moeders wel mag.

Bodemdieren
Daarna volgde de tweede opdracht. Het meegebrachte
materiaal in de bolderkar was hard nodig. De kinde
ren renden weer alle kanten op; op zoek naar de bo
demdieren. Ze groeven met lepels en schepjes tussen
de struiken en bij de bomen. Het viel niet mee maar

het werd een succes toen jongens ontdekten dat ze
plaggen gras die over beton waren gegroeid konden
wegrollen: wormen en pissebedden kwamen eronder
vandaan. De kinderen lieten met veel nieuwsgierigheid
alles wat ze vonden uitgebreid aan elkaar zien, hielpen
elkaar en keken samen op de zoekkaarten. Er werd ge
treurd toen een worm weg leek te zijn. Gelukkig, de
worm werd teruggevonden onder de aarde in het
potje. Veel geleerd, veel gedaan. Volgende week
paddenstoelen!

Je wordt er blij van!
Wat mij opviel deze dag is dat er met plezier veel ener
gie en creativiteit ingezet werden om een succesvolle
middag te organiseren. De motivatie van de werk
groep: je wordt er zo blij van, je krijgt er energie van! Er
zijn nog meer scholen die plannen hebben om dit con
cept over te nemen. Daarom een oproep om mee te
doen: mensen die na een inwerkperiode zelf ook naar
scholen gaan en projecten uitvoeren. De aanvragen
voor nieuwe scholen zijn er al!

Voorbereiding natuurproject                   © Saskia Kattemölle

Afvalbespreking                                     © Saskia Kattemölle

Bodemdieren                                          © Saskia Kattemölle
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Werkgroep Venel

Yvonne ZwikkerLandschapsbeheer winter 2021
Je kunt de werkgroep Landschapsbeheer wel de meest gezondheidsbevorderende van alle IVN werkgroepen
noemen. Bewegen is goed voor iedereen en bewegen in het groen al helemaal. Je bent daar samen met gelijkge
stemden en je levert een bijdrage aan natuurbehoud en/of -herstel. Al vanaf 2002 coördineert Gerrian Tacoma
vanaf begin september tot half maart ongeveer eens in de veertien dagen de werkochtenden op de zaterdag.
Vaak zijn de activiteiten in samenwerking met Staatsbosbeheer. De groep die inzetbaar is omvat wel 50 namen
en gemiddeld komen er 10 tot 15 deelnemers op een ochtend. Het is een prima manier om met de natuur in
aanraking te komen.

Landelijke Natuurwerkdag
Op de eerste zaterdag in november vindt al 20 jaar de
Landelijke Natuurwerkdag plaats. Deze dag is een initi
atief van LandschappenNL in samenwerking met de
provinciale Landschapsbeheerorganisaties en de pro
vinciale Landschappen. Het is het grootste vrijwilliger
sevenement in het groen! De activiteiten zijn per loca
tie zeer verschillend. Samen dragen deelnemers bij
aan meer biodiversiteit in de natuur. Ook de Apel
doornse landschapsbeheerders zijn al jaren actief op
deze dag. In 2018 gaven veel mensen zich op om de
rododendrons in Berg en Bos, die er na die hete zomer
heel akelig bij stonden, in te korten. Ze hebben het
dankzij deze ingreep goed gered. In 2021 stond Berg
en Bos weer op de agenda.

Natuurwerkdag 2018                                © Gerrian Tacoma

Bijdragen aan herstel eikenhakhout
Hakhoutbos stamt al uit de Romeinse tijd. Vooral in de
Middeleeuwen hoorde het echt bij de cultuur. De ei
kenschors (eek) was waardevol omdat het looizuur
bevat, dat werd gebruikt in leerlooierijen. Het hout zelf
werd vooral benut als brandstof.
Met de verdwijning van de leerlooierijen verdween ook
steeds meer eikenhakhout uit Nederland. Tegenwoor
dig is hakhout schaars. Het wordt vooral in stand ge
houden om cultuurhistorische en landschappelijke re
denen en ter verhoging van de biodiversiteit. Het is bij
voorbeeld een gebied waar de bosparelmoervlinder
zich kan vestigen. In een omheind perceel bij de Hoog
Buurlose heide maken vrijwilligers de oude stammen
vrij van opslag zodat het hakhoutbos zich kan herstel
len en niet overwoekerd wordt door opslag van ande
re planten. Een klus die meerdere ochtenden in beslag
neemt. Wanneer het hakhout de vraatgrens gepas
seerd is mag de omheining verdwijnen.

Verrassende ontdekkingen
Op 18 september gingen 18 werkers aan de slag in het
eikenhakhout waaronder voor het eerst ook drie AZC-
bewoners. Bij aankomst om 9 uur was het landschap
in mist gehuld, maar de zon brak al gauw door. Boven
de bruin geworden hoge adelaarsvaren zag je gebogen
ruggen bewegen. Gerrian had die ochtend al een hage
dis en twee sikkelsprinkhanen gezien. Nog nooit eer
der waren gallen op de Amerikaanse vogelkers aange
troffen. Opvallende gallen met een roze kleur. Na
speurwerk geeft Gerrian later aan alle werkers door
dat het vogelkersbladblaasjes zijn. Ze vond ook de
naam van een vreemde gal op een tak van een braam.
Dat was het werk van frambozentakgalmuggen. Zo
komt ook de educatie spontaan om de hoek kijken. 

Vogelkersbladblaasje                                © Yvonne Zwikker

Frambozentakgalmug                              © Yvonne Zwikker
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Werkgroep Publieksexcursies

Yvonne Zwikker en Corine SchimmelMet een natuurgids zie je veel meer

Paddenstoelenroute 17 oktober 2021      © Corine Schimmel

Koningsmantel                                   © Carolien Londerman

Paddenstoelenexcursie
Een van de hoogtepunten dit jaar was de paddenstoe
lenexcursie in Natuurpark Berg en Bos op 17 oktober,
die veel publiek trok. Onder begeleiding van Carolien
Londerman en Michiel Visch werden de deelnemers
op deskundige wijze meegenomen in de wereld van de
paddenstoelen. Michiel is een enthousiaste natuurgids
in opleiding en Carolien verdiept zich al tien jaar in
paddenstoelen door zelfstudie en door deel te nemen
aan excursies.
Het voorwandelen van deze excursie deden ze samen
de woensdag voorafgaand aan de excursie. In totaal
brachten ze 54 verschillende paddenstoelensoorten
op naam. De meest bijzondere paddenstoel die Caro
lien tegenkwam is de koningsmantel: een grote pad- 

denstoel, met een robijnrode hoed, die langzaam ver
vaagt. De lamellen en de steel zijn zachtgeel.
Tijdens zo’n excursie kom je nogal eens verrassingen
tegen doordat paddenstoelen binnen een dag opko
men en ook weer kunnen verdwijnen. Zo werd tijdens
de ochtendexcursie een klein feloranje worteltje ont
dekt in het gras met een lengte van 5 cm. Dit bleek de
rupsendoder te zijn die groeit op poppen van vlinders
die hieraan doodgaan.
Dat paddenstoelen ook een flinke geur kunnen ver
spreiden ervoeren de deelnemers aan het eind van de
excursie toen zij aan 2 doosjes met paddenstoelen
konden ruiken. De gedroogde kruidige melkzwam
heeft met een aangename maggigeur en de narcisrid
derzwam ruikt naar gas.

Voor ieder wat wils
Voor de 8ste keer dit jaar was een paddenstoelentocht
van 2 km uitgezet met bordjes, die de hele herfstva
kantie nog te lopen was. Ook stond de IVN-kraam tij
dens de publieksexcursie in het park bij het Theehuis.
Kinderen konden hier een natuurschilderij maken,
maar ook meer te weten komen over paddenstoelen.
De combinatie van excursie, een paddenstoelentocht
en een kraam is zeker voor herhaling vatbaar.

Uitzetten paddenstoelenroute                        © Michiel Visch

Een uitspraak die we vaak van deelnemers aan excursies hebben gehoord. Publieksexcursies waren lang de
voornaamste activiteit van IVN-afdelingen. Inmiddels is er een breed scala aan educatieve activiteiten. Pu
blieksexcursies zijn er nog steeds, onder auspiciën van de werkgroep Publieksexcursies en als onderdeel van de
cursussen, maar dat is een andere tak van educatie.

Een excursie is een dankbare manier om mensen de
natuur te laten beleven. Sinds 2 jaar nodigt een coördi
natieteam van drie gidsen een keer per jaar alle excur
siegidsen uit om samen het basisprogramma voor het
volgende jaar te maken. Zo zorgen we ervoor dat op
iedere derde zondag van de maand, met uitzondering
van juli en augustus, leden en belangstellenden onder
leiding van een natuurgids kunnen wandelen in een
van de aantrekkelijke gebieden die wij kennen. Daar
naast kan elke natuurgids, alleen of samen met ande
ren, zelf wandelingen organiseren. Sommige natuur
gidsen hebben zo hun favoriete gebieden, anderen
zoeken juist weer meer het onbekende. Een wandeling
voorbereiden betekent dat je je verdiept in een be
paald gebied en daar altijd verrassende natuur ont
dekt. Je maakt je zo’n gebied haast eigen en wat is dan
leuker om ook anderen daarvan mee te laten genie
ten. 
Soms is het juist leuk niet zo lang vooraf te plannen,
omdat je in wil haken op een actualiteit of een festivi
teit. Het is altijd weer een verrassing wat je onderweg
tegenkomt. Ieder seizoen en ieder gebied toont zijn
eigen bijzonderheden. Leuk voor een natuurgids om
die waarnemening te delen.    
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IVN in beeld

Excursie landschapscursus
25 september 2021

© Lizz Tulk

Open Monumentendagen 11 en 12 september 2021

© IVN Archief

© Janneke Niessen

© Venel

Opening insectenhotel door wethouder Wim Willems 
bij de Willem van Oranjeschool. 17 september 2021

Landschapsonderhoud Venel 18 september 2021Binnenles bomencursus 12 oktober 2021

Excursie bomencursus 19 september 2021

© IVN Archief
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© IVN Archief

Voorbereiding paddenstoelenroute 16 oktober 2021

© Tiphaine Bresser

© IVN Archief

Publiekswandeling Zuidbroek 24 september 2021

Cursus Samenhang in de natuur 27 september 2021

IVN-kraam paddenstoelenroute 17oktober 2021

Bijeenkomst excursie gidsen 4 september 2021

©  ?

© Yvonne Zwikker
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Werkgroep Natuur in de zorg

 Saskia KattemölleWerkgroep ontroert en maakt blij
                                                                                                                                                             Susanne, Wouter en Herman brengen de natuur bij mensen die er zelf niet makkelijk naar toe kunnen en dat
missen. Ze vertellen verhalen, laten materialen zien en voelen. En nemen mensen mee naar buiten. Het brengt
daardoor regelmatig een glimlach op het gezicht van de deelnemers.
Susanne Rasing is de (nieuwe) coördinator en loopt over van de ideeën voor activiteiten nu en in de toekomst.

Verhalen over de natuur                         © Saskia Kattemölle

Wandeling Berg en Bos                          © Saskia Kattemölle

Wandeling                                              © Saskia Kattemölle

Op dit moment staan er vooral bijeenkomsten in
woonzorgcentra op het programma, waarbij het genie
ten van de natuur voorop staat. De natuurverhalen
komen met behulp van voorwerpen uit de natuur die
in een belevingskist worden meegenomen. Platen of
dia’s zorgen ook voor het ophalen van eigen ervarin
gen. Bij mensen met dementie kan door het aanraken
van een opgezette vos de herinnering aan een hond
opgeroepen worden waar mooie, leuke gesprekken
door komen. Zintuigen worden geprikkeld en emoties
worden gedeeld.
Zoals in woonzorgcentrum Rumah Saya in Ugchelen
waar met de belevingskist veel plezier beleefd wordt
en waarbij een voorbijvliegend roodborstje aanleiding
kan zijn om het liedje ‘Roodborstje tikt tegen het raam’
met elkaar te zingen. Mensen die om lichamelijke re
denen in een woonzorgcentrum verblijven, hebben
een andere benadering nodig en daar wordt ook op in
gespeeld.
De leden van de werkgroep verzorgen alles zelf of ze
vragen gastsprekers zoals een imker, een boswachter,
een vogelaar. In Coronatijd zijn er digitale opnames ge
maakt om af te spelen in de huizen onder begeleiding
van de zorgmedewerkers. Nu kunnen de bijeenkom
sten gelukkig weer kleinschalig in de huiskamers van
de woonzorgcentra worden georganiseerd.

Wandelen in de zorg
De werkgroep heeft actief meegewerkt aan 17 korte
wandelingen in de buurt van woonzorgcentra. Deze
zijn voor iedereen te vinden en te downloaden op
www.ivn-apeldoorn.nl onder Wandelroutes/Natuur in
de Zorg wandelen. Er zijn wandelspeurtochten vanuit
KleinGeluk huizen, (rol)stoelwandelingen vanuit Casa
Bonita en vanuit Berkenhove. Samen met andere vrij
willigers en begeleiders van GGNet zijn er wandelingen
voor jonge bewoners van GGNet. Met een busje gaat
de groep naar een mooie plek waarbij specifieke af
spraken zorgen dat het veilig voelt. Herman vertelt en
er komen vragen over alles wat er is te zien.

Samen met het bewegen in de natuur zijn het fijne,
vrolijke en ontspannen wandelingen.

Plannen
Omdat het landelijk beleid is om langer zelfstandig
thuis te wonen ziet Susanne dat er een grote doel
groep ontstaat van mensen die niet zelf de natuur in
kunnen. Ze missen daardoor de positieve effecten van
de natuur. Susanne wil graag als werkgroep nadenken
over nieuwe vormen om natuurervaringen te kunnen
bieden.
In het verleden gingen bijvoorbeeld schoolkinderen
samen met ouderen uit woonzorgcentra de natuur be
leven. Susanne kijkt er naar uit om met nieuwe werk
groepleden plannen te maken om een natuurrijk acti
viteitenprogramma aan te kunnen bieden.

Doe je mee?
Door de Corona-periode waarin zeker in woonzorgcen
tra bijna niets mogelijk was, en door verhuizingen is de
werkgroep flink gekrompen tot maar 3-4 werkgroeple
den. Niet alles kan daardoor worden opgepakt waar
vraag naar is en voor nieuwe activiteiten is maar be
perkt tijd. Daarom zou het fantastisch zijn als meer
mensen mee willen doen die gevoel hebben voor ou
deren in combinatie met gevoel voor natuurbeleving.
Loop eerst eens mee! Natuurlijk word je goed inge
werkt.
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Werkgroep Routes

Monic BreedVan ommetje naar meerdaagse trektocht
Een kleine geschiedenis
De fiets- en wandelkaart Apeldoorn (uitgave april 2017 alweer) bevat dan wel geen logo van IVN Apeldoorn,
maar op de kaart zijn vele wandel- en fietsroutes en ommetjes te ontdekken in en rond Apeldoorn die op de één
of andere manier door de (voorgangers van de) werkgroepleden zijn ontworpen en nog steeds worden ‘bijge
houden’.
Kwam in 2002 ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan van IVN Afdeling Apeldoorn het boekje Natuur om de
hoek, 21 wandelingen in en rond Apeldoorn uit; in 2009 kwam de opvolging in de vorm van een aantal aparte
wandelboekjes onder de titel Natuur ontdekken. Negen wandelingen rondom Apeldoorn. Beide uitgaven blijven
springlevend doordat de routes opnieuw beschikbaar zijn gesteld en wel in de vorm van een pdf-je dat een ieder
gratis en voor niets kan downloaden van de website van IVN Apeldoorn.

Werkwijze werkgroep
Inmiddels werden via verschillende projecten allerlei
routes gemaakt. Om dit wat te stroomlijnen werd in
2017 een aparte werkgroep Routes opgericht. De
werkgroep telt nu negen IVN’ers en komt ongeveer
tweemaandelijks bij elkaar. De werkgroep maakt nieu
we routes - ook ‘in opdracht’ -, checkt bestaande rou
tes en werkt ze bij. Dit gebeurt veelal individueel op
dag en tijdstip dat het de leden het beste uitkomt. Dit
bleek ook een gouden werkwijze tijdens de Corona
pandemie, waarbij het ‘werk’ gewoon kon doorgaan.

Bord met routes De Cantharel

IVN Routes app
Een aantal jaren geleden nam ‘onze werkgroep’ het ini
tiatief om samen met IVN landelijk de IVN Routes app
te ontwikkelen om zo nog meer mensen de natuur te
laten beleven. De app bevat vele wandel- en fietsrou
tes die men via de app kan volgen. Je kunt aparte
schermpjes openen met bijzondere natuur- en cul
tuurhistorische informatie. Daarnaast is het voor de
liefhebbers van papier in de handen mogelijk om van
een aantal routes een pdf te downloaden en uit te
printen.

Samenwerking
Dat de IVN Routes in een behoefte voorzien, laten de
cijfers van het aantal downloads zien, vooral via de re
creatiebedrijven zijn er veel downloads. Nieuwe routes
in opdracht komen er in goede samenwerking met op
drachtgevers zoals de Cantharel in Ugchelen, Stayokay
hostel, vakantiepark Miggelenberg, Hoenderloo/
Brunch (voorheen het Broodhuis) via Apeldoorn Mar
keting, Bungalowpark Hoenderloo (Ranger route),

Ontwikkelingen
Gastheren van het Landschap zijn recreatieonderne
mers die een speciale IVN cursus hebben gevolgd om
hun gasten vol trots meer over hun natuurgebied te
kunnen vertellen. Samen met hen en een lokale IVN af
deling biedt IVN Natuureducatie meerdaagse IVN Trek
tochten aan, waarmee deelnemers zich enkele dagen
kunnen onderdompelen in de natuur.
De werkgroep Routes van IVN Apeldoorn heeft de
vraag van IVN Gelderland en de Gastheren van het
Landschap naar een meerdaagse Trektocht aangegre
pen - omdat ontmoetingen weer mogelijk werden - om
nu samen een route te gaan ontwikkelen. Een energie
ke avond met veel ideeën en mogelijkheden mondde
uit in het uitzetten van een interessante route.

IVN routes app                                                  © IVN Archief

appartementencomplex Berkenhove, Casa Bonita, Erf
goedplatform, Archeologische Werkgroep Apeldoorn,
Park De Hoge Veluwe (Moeflonroute), Accres stads
park Berg en Bos (Natuurpad en recent de Speurneu
zenroute).

Waterrad                                                           © IVN Archief
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Reportage

 Arrienne BoschLandschapsbeleving
September en oktober stonden voor een grote groep cursisten en een enthousiast cursusteam in het teken van
landschapsbeleving, dankzij de IVN-cursus Landschappen. De al enige jaren bestaande cursus is in een nieuw
jasje gestoken en gesplitst in twee delen van elk drie lessen en excursies. De cursus Landschappen 1 is net ach
ter de rug; de cursus Landschappen 2 is in het voorjaar aan de beurt.

Vervolg
In maart 2022 start de cursus Landschappen 2. Alle
kennis passen we dan toe op drie specifieke gebie
den: het dalgebied van Staverden, de IJsselvallei en
het voormalig broekgebied Beekbergerwoud.
Landschappen 2 is ook goed te volgen zonder eerst
deel 1 te doen.

De wordingsgeschiedenis van de Veluwe
Op de eerste theorieavond bespreken we de ont
staansgeschiedenis van de Veluwe: de opbouw van het
land uit sediment hierheen gebracht door rivieren en
de vorming van de stuwwal tijdens de ijstijden. De ex
cursie naar het Wilhelminadal is vervolgens sensatio
neel omdat je al wandelend door een sneeuwsmeltwa
terdal ook beeld krijgt van de omvang van de natuur
krachten. Van de kleine zwerfstenen die we al wande
lend verzamelen – kwarts, lydiet, ijzerkiezel en vuur
steen – tot de steilte van het dal dat we tijdens de af
daling ervaren. En ondertussen krijgen we nog wat re
cente geschiedenis mee over de invloed van ons ko
ningshuis op de omgeving. Wilhelmina die geniet van
de vennetjes en bossen, Hendrik die zich toelegt op
bosbouw en Willem III die forten aan laat leggen als
werkverschaffing.

Bodem
De tweede les gaat over water en bodem die bepalen
hoe het landschap gebruikt wordt. Tijdens de excursie
verkennen we op de fiets de omgeving van Hoog Soe
ren. Fietsend ervaren we dat we vooral veel zandgrond
hebben. We glijden regelmatig weg als we over een
onverhard pad langs de ijzerkuilen rijden. Hier maken
we ook een bodemprofiel. Duidelijk te zien dat in het
dekzand een prachtig podzolering is ontstaan. Wat we
op plaatjes tijdens de theorie avond hebben gezien
klopt helemaal met de grondboring in de praktijk.

Bodemprofiel                                             © Arrienne Bosch

Cultuur
Tot slot hebben we het nog een avond over de invloed
van de mens op ons landschap. Van grafheuvels tot
moderne IJsselhoeves. Alles komt aan bod en zien we
ook tijdens de fietsexcursie in de omgeving van Beem
te Broekland. Bijzonder is dat we binnen mogen kijken

bij de molen van Vordeman. (Nog) geen museum,
maar zeer de moeite waard.

Grift                                                             © Arrienne Bosch

Wat de cursus ook dit jaar weer bijzonder maakte is
het enthousiasme en de interesse van de cursisten.
Goede vragen en eigen inbreng. Als cursusteam heb
ben we ons al een paar jaar in de materie verdiept,
Willem Kuijpers voorop. Maar we kunnen niet op tegen
de specifieke kennis die de cursisten toevoegen aan de
cursus. Twee jaar geleden hadden we een specialist op
het gebied van kartering en rijksdriehoeksmetingen.
Dat is nu een vast onderdeel tijdens de excursie. En in
deze editie werden we verrast door een cursist met
kennis van het waterbedrijf en een cursist met erva
ring met ijzerwinning en prachtige foto’s daarvan. Ge
lukkig staat beleving bij de cursus voorop en doen we
dat ook vaak met een humoristische kwinkslag. Een
van de cursisten stuurde ons na elke les onze eigen
‘wijsheden’ op een tegeltje toe.

Werken in en aan het behoud van het landschap
kan bij de IVN werkgroep Natuurbeheer Apeldoorn.
Kijk op de website wanneer en waar ze gaan wer
ken.
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Verenigingsnieuws

Hans Hogenbirk

Quiz

Janneke Niessen

IVN heeft een uitgebreid activiteitenprogramma voor jong en oud. Naast de reguliere activiteiten van de werk
groepen zijn er ook projecten waarbij IVN Apeldoorn samenwerkt met andere organisaties. In dit verenigings
nieuws aandacht voor enkele van deze samenwerkingen.

Kegelraadsel
Naaldbomen zijn te herkennen aan hun verschillend gevormde kegels, waarin hun zaden verpakt zijn. Weet jij
welke kegel bij welke naaldboom hoort? Antwoorden zie pagina 15.
Foto's Kick Niessen

Kegel 1 Kegel 2 Kegel 3

Kegel 4 Kegel 5 Kegel 6

- In onze natuurcursussen zijn regelmatig gastdocen-   
  ten betrokken van de gemeente Apeldoorn,  terrein-   
  beheerders, Waterschap of andere organisaties.
- De paddenstoelendag/week, de speurneuzenroute     
  op de speelweide, de natuurwerkdag en het natuur-   
  pad zijn mooie voorbeelden van de samenwerking     
  met Accres en de beheerders van Stadspark Berg &   
  Bos.
- Bij het Groenplan van de gemeente Apeldoorn wer-   
  ken we aan vergroening van industrieterreinen bij de 
  Zwitsal en Stadhoudersmolen, maar ook het project   
  Wild in de tuin is er een voorbeeld van.
- De werkgroep Routes werkt aan een trektocht langs   
  ‘Gastheren van het Landschap’, samen met IVN Gel-   
  derland, de Gemeente Apeldoorn en diverse recreat- 
  iebedrijven.
- De werkgroep Venel werkt al lange tijd samen met     
  Staatsbosbeheer.
- En dan is daar nog de samenwerking met de Archeo- 
  logische Werkgroep Apeldoorn (AWA onderdeel van   
  de AWN, Nederlandse Archeologievereniging. Voor-   
  beelden zijn de Moerman-wandeling over graf-           
  heuvels en urnenvelden vanaf ‘t Leesten. En Willem Open Monumentendag                              © Hans Hogenbirk

  Kuijpers (lid van zowel IVN als AWA) geeft een les op   
  de Vrijeschool over grafheuvels en Celtic fields.
- IVN is aangesloten bij het Erfgoedplatform Apel-         
  doorn en is betrokken bij de Open Monumentendag, 
  de Atlas van Apeldoorn (dit jaar over de wijk Berg en 
  Bos) en volgend jaar bij een tentoonstelling in CODA   
  over natuurfotografie.

Inspirerende samenwerking
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Verslag

 Marianne ModderkolkHet Nieuwe Ruwe Veen in Epe
De Natuur Gidsen Opleiding 1 die in 2020 van start is gegaan is, door de coronacrisis, met horten en stoten tot
stilstand gekomen. De IVN-cursussen waar ik aan deelnam werden gaandeweg gestaakt of ze gingen helemaal
niet van start… Gelukkig was er een opdracht die wel door kon gaan omdat dit een individueel traject betrof. Ge
lukkig, omdat deze tijdrovende klus dan in ieder geval geklaard was. Dubbel gelukkig omdat met het uitvoeren
van de opdracht mijn enthousiasme voor de NGO-1 op peil bleef!
Als mijn studiegebied voor de observaties (7 maanden) van ontwikkelingen in de natuur heb ik voor een prachtig
- hersteld - veengebied in het buitengebied van Epe gekozen. Dit veen, vroeger in de volksmond het Ruwe Veen,
is in de jaren 1900-1950 ontgonnen ten behoeve van landbouw en veeteelt.

Kaart Wisselse Veen                       © Marianne Modderkolk

Natura 2000 beheerplan
25 jaar geleden is begonnen met de herinrichting als
natuurterrein, hier is men nog steeds mee bezig. De
herinrichting heeft (al) grote gevolgen gehad voor de
flora en fauna in het gebied. Er komen nu meerdere
zeldzame soorten kruiden, vogels, amfibieën en vlin
ders voor. De herinrichting gaat door: de bijzondere
soorten hebben een groter, versterkt leefgebied nodig.
De maatregelen vallen onder het Programma Aanpak
Stikstof, ze zijn opgenomen in het Natura 2000 be
heerplan voor de Veluwe. Belangstellenden kan ik de
Nieuwsbrieven gebiedsproces Wissels Veen (1 t/m 7)
aanraden voor meer informatie.

een stromend beekje en aan de andere kant een sloot
je. Het veld naast het beekje is hersteld en in het beek
je stroomt kwelwater vanuit dit afgegraven veld. Het
veld aan de overkant van het slootje is deels afgegra
ven. De zandweg wordt als een barrière voor het kwel
water gezien. Vandaar dat er plannen zijn om deze
weg te verlagen/te verwijderen. Ik was benieuwd naar
verschillen tussen de twee bermen, vooral qua krui
dengroei. Mijn verwachting was dat in de berm naast
het stromende beekje (gevoed door kwelwater) meer
kruiden zouden voorkomen die van wat schralere
grond houden. Deze verwachting heb ik moeten bij
stellen: bijna alle kruiden die ik heb waargenomen
groeien op een voedselrijke bodem. De grond naast
het slootje bleek zelfs iets schraler. Gelukkig was Ten
Gevers mijn mentor. Naast een paar wandelingen
waarin hij als mijn klankbord en raadgever fungeerde
kwam hij ook met de nuchtere constatering dat de
bermen hoogstwaarschijnlijk nog niet zijn afgegraven.

Ik heb genoten
Wat is er ontzettend veel te zien in twee stukjes berm
en twee watertjes!! Ik heb ongeveer 60 kruiden, vaak
met namen om van te smullen leren kennen, zoals tor
mentil, stijve ogentroost, kikkerbeet, kale jonker. De
grote ratelaar is de enige indicator van de aanwezig
heid van een vergevorderd stadium in het verschra
lingsproces.
Ook aan torretjes, vlinders, padden(trek), kikkers, libel
len geen gebrek en in de velden zijn reeën zwijnen,
vossen, edelherten, ganzen, buizerds, reigers, eenden,
kieviten te horen en te zien.
Echt een aanrader om hier te wandelen, je waant je
bijna in een uitgestrekte toendra.

Wisselseveen                                   © Marianne Modderkolk

Kikkerbeet                                        © Marianne Modderkolk

Tussen twee bermen
Als ‘mijn’ gebiedje heb ik 50 meter van de bermen van
een zandweg genomen. Met ernaast aan de ene kant
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Antwoorden quiz
1 Grove den
2 Douglasspar
3 Fijnspar
4 Hemlock
5 Japanse larix
6 Mammoetboom

Eindejaars plantenjacht
Zoek van kerst tot 3 januari naar
bloeiende planten, dat is het motto
van de Eindejaars Plantenjacht die
Floron voor de 8e keer organiseert.
In de winter zijn er nog aardig wat
bloeiende planten te vinden. Het
gaat dan bijvoorbeeld om soorten
die bij het uitblijven van serieuze
nachtvorst de bloei nog wat weten
te rekken of om soorten die het
hele jaar door bloeiend te vinden
zijn. Misschien een goed idee om, al
of niet met familie, rond de feest
dagen een wandeling te maken en
met behulp van de aangeleverde
zoekkaart te kijken waar de bloei
ers staan. Je kunt de resultaten van
je wandeling ook doorgeven. Kijk
op www.floron.nl/plantenjacht.

Bermbloemenroute Stadspark
Berg en Bos zomer 2022
Komende winter gaan Janneke
Niessen en Yvonne Zwikker wetens
waardigheden opzoeken van ruim
30 planten die komende zomer
weer de bermen in stadspark Berg
en Bos zullen opfleuren. Met be
hulp van gele insteek-etiketten en
mini-tekstborden kunnen planten
liefhebbers in de maand juli meer
te weten komen over namen en
wetenswaardigheden van een aan
tal van die planten. Ooit werd er
een IVN-vlindertuin in Berg en Bos
aangelegd en onderhouden. Voor
bijgangers hielden vaak halt om de
namen te lezen. Vandaar dat we die
ervaring weer gebruiken en verder
uitwerken.

Aandacht voor Apeldoornse
boomklevers
Komend jaar komen de boomkle
vers in Apeldoorn in de schijnwer
pers te staan. De gemeente Apel
doorn gaat deze soort het predi
caat adoptievogel meegeven. Aan
IVN Apeldoorn is de vraag voorge
legd deze aandacht vorm te geven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een projectgroep van vier natuur
gidsen en een natuurgids in oplei
ding is hiermee aan de slag gegaan.
De groep vindt het bijzonder dat
gekozen is voor een soort die het
juist in onze omgeving heel goed
doet. Voorbereidingen voor onder
andere nestkasten timmeren, een 

Bomencursus gaat landelijk
Afgelopen najaar kwamen de cur
sisten van de bomencursus onder
andere uit Den Haag, Utrecht en
Doetinchem. Bomen zijn hot en er
zijn landelijk weinig afdelingen die
een bomencursus aanbieden. Voor
het coronatijdperk hadden leden
van het cursusteam van de Bomen
cursus al contact gezocht met het
landelijke IVN Cursushuis om onze
bomencursus aan te bieden als
basis voor andere afdelingen. Begin
september vond het eerste overleg
met het Cursushuis plaats. Wat
volgt is een heel traject waar ook
andere afdelingen in gaan meeden
ken. De medewerkers van het Cur
sushuis toonden zich enthousiast
over al het materiaal, zowel wat
kwaliteit als kwantiteit betreft, dat
IVN Apeldoorn beschikbaar stelt.

IVN Klimaatcursus 2022
Klimaateducatie met impact, dat is
het doel van de IVN Klimaatcursus.
Naast informeren heeft deze cur
sus ook als doel mensen handvat
ten te bieden om zelf in actie te
komen. Tijdens de lockdown heeft
IVN besloten de klimaatcursus ook
online aan te bieden. IVN gaat daar
mee in 2022 door. De cursus be
staat uit 8 online bijeenkomsten via
Zoom. Data vanaf februari 2022.
Er is ook een organisatiehandlei
ding om zelf deze cursus te gaan
organiseren. Meer info op www.ivn.
nl/klimaateducatie-met-impact.

2022 jaar van de merel
Het is de talrijkste en misschien wel
de bekendste vogel van ons land:
de merel. Merels nemen in recente
jaren in aantal af. Hoe kan dat ge
beuren met een soort die zich zo
succesvol heeft aangepast aan de
menselijke omgeving? In 2021 heeft
Sovon samen met Vogelbescher
ming Nederland daar vooronder
zoek naar gedaan. De focus lag
vooral op nestonderzoek. Daaruit
kwamen onderzoeksvragen naar
voren die in 2022 met hulp van een
grote groep vogelaars beantwoord
kunnen worden. Nadruk ligt daarbij
vergroening van de stedelijke leef
omgeving. Meer informatie op
www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-
de-merel.

Boomklever                 © Michiel Visch

lesbrief ontwerpen voor de mid
denbouw en een podcast opnemen
zijn in volle gang. Meer hierover in
een volgende Groenvoer.

Koeienoog              © Yvonne Zwikker
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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

      Landschapsonderhoud 
      Zaterdag 18 december 2021 met SBB, 8 januari 2022,
      22 januari met SBB, 5 februari,
     19 februari met SBB en 5 maart, aanvang 9 uur

     

      Natuurcursussen

      Cursus tuinvogels
      Datum cursusavond: donderdag 20 januari van       
      19.30 tot 22 uur in het IVN-lokaal
      Datum excursie: (weersafhankelijk) zaterdag
      22 januari van 9 tot 12.30 uur in Apeldoorn;
      uitwijkdatum  5 februari

      Workshop landschapsfotografie
      Data cursusavonden: dinsdag 15 en 22 februari       
      van 19.30 uur tot 22 uur in het IVN-lokaal
      Datum excursie: zaterdag 19 februari van 9.30 tot   
      12.30 uur op landgoed Het Woudhuis

      Groencursus voorjaar
      Data cursusavonden:  woensdag 23 maart, 6 en       
      20 april, 11 en 25 mei van 19.30 tot 22 uur in het 
      IVN-lokaal
      Data excursies:  zaterdag 26 maart, 9 en 23 april,     
      14 en 28 mei van 10 tot 12 uur in Apeldoorn of
      directe omgeving.
      Uitzonderingen: de (vogel)excursie op 26 maart 
      begint om 7 uur.

      Cursus vogelgeluiden
      Datum cursusavond: donderdag 22 maart van         
      19.30 tot 22 uur in het IVN-lokaal
      Datum excursie: (weersafhankelijk) zaterdag
      26 maart van 6.30 tot 8.30 uur op landgoed
      Voorstonden; uitwijkdatum 2 april.

      Cursus landschappen
      Data cursusavonden: dinsdag 29 maart,  12 en         
      26 april van 19.30 tot 22 uur in  het IVN-lokaal
      Data excursies: zaterdag 2, 16 en 30 april van
      9.30 tot 12 uur.

      Plantencursus
      Data cursusavonden: woensdag 18 mei, 1 en
      15 juni van 19.30 tot 22 uur in het IVN-lokaal
      Data excursies: zaterdag 21 mei en 4 juni van 10
      tot 12 uur in Apeldoorn. Op 16 juni van
      19.30 - 21 uur is er een speciale avondexcursie
      naar de zaadbank van gemeente Apeldoorn.

      Cursus roofvogels
      Datum cursusavond: donderdag 19 mei van 19.30
      tot 22 uur in het IVN-lokaal
      Datum excursie: (weersafhankelijk) zaterdag 
      21 mei van 8 tot 14 uur; uitwijkdatum zaterdag
      28 mei. De locatie wordt op de cursusavond
      bekendgemaakt.

      Workshop macrofotografie
      Data cursusavonden: dinsdag 7 en 14 juni van
      19.30 uur tot 22 uur in het IVN-lokaal
      Datum excursie: zaterdag 11 juni van 9.30 tot 12.30
      uur op natuurterrein de Leemputten van
      Staverden. 


