
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenbemesting

Moestuin Havenpark

Werkgroepen in beeld Apeldoorn

 Lente 2022 Jaargang 46 - 1



Colofon Inhoud

Natuurmoment

Ria Brouwers

IVN Apeldoorn
IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk,
gezond én belangrijk natuur is. IVN telt 26.000 leden
verdeeld 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),  Yvonne Zwikker, Ria Brouwers,
Saskia Kattemölle, Wolter Termaat en Monic Breed
(tekstredactie).
Verspreiding Groenvoer: Harris Couwenberg e.a.
Aan dit nummer werkten mee: Hans Hogenbirk,
Maarten Slot, Ronald Duin, Hayo Canter Cremers en
Janneke Niessen.
De uiterste inzenddatum kopij voor het zomernummer
2022 is: 20 april 2022, groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Had ik net geleerd dat jonge fuutjes op de rug van hun
moeder meezwemmen, ontdekte ik dat zwanen dat
kunstje ook kennen. Om aan een ‘gevaarlijke’ meer
koet te ontkomen, zag ik wel vijf kleintjes op de rug
van een zwaan klauteren. Dat was dringen geblazen!
Maar vredig spelevaren zoals op deze foto kan ook.

© Ria Brouwers
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Phacelia wordt ook wel bijenbrood, bijenvoer of
bijenvriend genoemd, omdat het zo populair is
onder bijen en hommels. Daarnaast is het ook een
groenbemester. Hoe dat werkt lees je in het artikel
van Wolter Termaat op pagina 3. © Klaas Looman
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Groenbemesting, natuur aan het werk

Thema

Wolter Termaat

Circulair tuinieren is tegenwoordig de duurzame opdracht. Het houdt in dat er zoveel mogelijk plantenmateriaal
hergebruikt wordt in de tuin. Dus strooi ik afgevallen bladeren en plantenresten netjes over en naast de planten
die de winterrust ingaan. In de komende maanden gaat het bodemleven aan het werk om alle plantmateriaal te
verkleinen.

Pissebedden, miljoenpoten, wormen en nog veel meer
bodemdiertjes breken het blad af tot eetbare porties
voor bacteriën en schimmels. Alhoewel de laatste twee
ook wel raad weten met de bladeren zelf. Wat over
blijft is humus. Humus bestaat voor het overgrote deel
uit onverteerde plantenresten, aangevuld met minera
len. De mineralen worden in het groeiseizoen weer op
genomen door de planten. De onverteerde plantenres
ten verbeteren de bodemstructuur door de grond los
te houden, wat ten goede komt aan de waterhuishou
ding. Water wordt vastgehouden, maar kan ook goed
afgevoerd worden. De doorluchtbaarheid van de
bodem verbetert en daar profiteert het bodemleven
van. Op het gazon zie ik een aantal blaadjes rechtop in
de grond steken. Waarschijnlijk pendelaars, wormen
die bladeren als voedsel in hun diepe gangen trekken
en op deze manier de bodem verrijken met plantaar
dig materiaal. Groenbemesting noemen we dit alles.

over het land. Toen in het midden van de 19e eeuw de
kunstmest beschikbaar kwam, was het dan ook gauw
gedaan met deze manier van bemesten. Met als ge
volg dat schaap en potstal na verloop van tijd ook ver
dwenen.

Vroeger en nu
Het opbrengen van plantaardig materiaal om de grond
vruchtbaarder maken is niet nieuw. De boeren op de
Veluwe die aan de rand van de heide woonden en
daar hun voedsel verbouwden op de voedselarme
zandgronden pasten al groenbemesting toe. In de pot
stallen, stallen met een verdiepte bodem, verzamelde
zich de mest van de schapen die in de nacht daar on
dergebracht waren. De boer verzamelde heideplaggen
en bracht die aan op de schapenmest. Zo vulde de
potstal zich met laagjes mest afgewisseld met heide
plaggen. In het voorjaar werd de potstal leeggehaald
en werd de mest over het bouwland verspreid. De hei
deplant leverde vooral organisch materiaal om de bo
demstructuur te verbeteren en de schapenmest lever
de daarnaast ook mineralen. Deze manier van bemes
ten was erg arbeidsintensief. De boer besteedde het
overgrote deel van zijn tijd aan het plaggen van de
heide en aan het uitrijden van de potstalinhoud

Groenbemesting wordt nog steeds toegepast in de
landbouw. Na de oogst zaait de boer vaak een gewas
dat laat in het groeiseizoen goed ontkiemt, snel groeit
en veel plantaardig materiaal vormt. Na dit gewas te
hebben ondergewerkt, verbetert de bodemstructuur
en komen de opgenomen voedingsstoffen weer be
schikbaar in de bodem. Als groenbemesters worden
vaak grassen gebruikt, maar ook planten als gele mos
terd en phacelia lenen zich daar goed voor. Ze bedek
ken de bodem snel en leveren veel organisch materi
aal. Het snel bedekken van de bodem heeft als extra
voordeel dat het de ontwikkeling van onkruiden remt.
Phacelia is overigens een uitheemse plant die we voor
al kennen als bijenplant, uitgezaaid in bermen vanwe
ge de nectarproductie. Nectar etende insecten profite
ren daarom in het late seizoen van phacelia als groen
bemester.

Phacelia                                                            © IVN Archief

Rupsen dagpauwoog                                 © Wolter Termaat

Pendelaar                                                   © Wolter Termaat
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Elzenkevers                                               © Wolter Termaat

Vergrassende heide                                   © Wolter Termaat

Stikstof
In de landbouw worden naast de bovengenoemde
planten ook planten uit de vlinderbloemfamilie ge
bruikt als groenbemesters. Vlinderbloemen zoals kla
ver en lupine hebben namelijk het vermogen de
bodem te verrijken met stikstof. Planten hebben een
grote behoefte aan stikstof. De stikstof wordt o.a. ge
bruikt om DNA en eiwitten te maken. DNA en eiwitten
zijn voor de celdeling en voor de groei erg belangrijk.
Onze atmosfeer bestaat uit 78% stikstof, maar in een
vorm die de plant niet kan benutten. Vlinderbloemigen
zijn echter een symbiose aangegaan met bacteriën die
wel in staat zijn de stikstof uit de atmosfeer te benut
ten. Deze bacteriën leven in knolletjes aan de wortels
van de vlinderbloemige plant.

Wortelknolletjes vlinderbloem                     © Wolter Termaat

De plant levert suiker aan de bacterie en als tegen
prestatie maakt de bacterie de atmosferische stikstof
bruikbaar voor de plant. Ook vrij levende bodembacte
riën in de bodem naast de wortels profiteren van deze
bruikbare vorm van stikstof. Zij maken er nitraat van
en verrijken zo de bodem. Nitraat als stikstofbron kan
goed door plantenwortels worden opgenomen. Inzaai
en van klaver en lupine na de oogst verrijkt daarom de
bodem niet alleen met organische stof maar ook met
stikstof. Daardoor kan de boer met minder kunstmest
toe.

Nog even terug naar mijn gazon. Daar groeien en
bloeien in het voorjaar en de zomer witte klavertjes
uitbundig. De klavertjes worden druk bezocht door
bijen en hommels. Daar geniet ik van en het levert mij
daarnaast ook een weelderige grasmat op. Niets mis
dus met groenbemesting!

Struikheide
Een bijzondere manier van groenbemesting past de
struikheide toe. Vaak groeiend op schrale grond is de
struikheide een samenwerking aangegaan met een
speciale schimmel. Weliswaar leven planten vaker in
symbiose met schimmels, bijvoorbeeld door het vor
men van mycorrhiza. Maar, dan gaat het er vooral om
aan de plant moeilijk bereikbare mineralen te leveren.
De speciale schimmel echter waarmee de struikheide
samenleeft maakt specifiek stikstof uit organische bo
demmaterialen beschikbaar. Daardoor kan struikheide
groeien op schrale grond en heeft het een concurren
tievoordeel ten opzichte van andere planten. Een voor
deel dat echter verdwijnt als er veel stikstofdepositie
is, dat waar te nemen is aan vergrassing van de heide.

stikstofbindende bacteriën levert niet alleen de els
voordeel, maar schept ook mogelijkheden voor de vlin
ders die de brandnetel als waardplant hebben. En de
braamstruiken bieden ondertussen beschutting en
voedsel voor diverse dieren.

Andere stikstofbinders
Het zijn overigens niet alleen de vlinderbloemigen die
in symbiose leven met stikstofbindende bacteriën. Een
voorbeeld hiervan is de els. Elzen groeien prima op
natte gronden door hun oppervlakkige wortels. Aan
zijn wortels vormt de els knolletjes waarin stikstofbin
dende bacteriën een kolonie vormen. De els voorziet
de kolonie van energie in de vorm van suiker en de
bacteriën maken de stikstof uit de atmosfeer beschik
baar voor de els. En dat is hard nodig, want de els
wordt in een groeiseizoen eerst door de elzenkever en
daarna door de larven van diezelfde kever kaalgevre
ten. Extra stikstof is dan ook hard nodig om weer
nieuw blad te laten groeien. De bodem onder de els
 wordt door afgevallen blad verrijkt met stikstof, zodat
onder de els stikstof minnende planten als brandnetel
en braam groeien. De symbiose van de els met
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Voer voor gidsen

Wolter TermaatVerdringt de honingbij de wilde bij?
In de afgelopen decennia is het aantal insecten sterk afgenomen. Oorzaken zijn de verstening van de omgeving,
de grootschalige landbouw met haar insecticidengebruik en monocultuur en de versnippering van natuurgebie
den. Ook verdroging en vermesting spelen een rol. Insecten waar het onder andere slecht mee gaat zijn de
bijen. In Nederland spelen honingbij en wilde bij een belangrijke rol in de bloembestuiving. Bijen hebben daar
door een economische waarde, maar zijn ook van groot belang vanwege hun invloed op de biodiversiteit. De af
gelopen jaren is onderzoek gedaan naar de vraag of honingbijen de wilde bijen verdringen. Dat is een terechte
vraag gezien de sterke concurrentiepositie van de honingbij.

 Broedcellen Rosse metselbij                    © Wolter Termaat 

Honingbij                                                    © Willem Kuijpers

Wilde bij                                                           © Joop Bothe

De honingbij
De honingbij is gedomesticeerd. De mens verzorgt
haar huisvesting en voorziet haar in de winter van
extra voedsel. Ze leeft bijeen met duizenden soortge
noten die haar opvoeden, beschermen en aanwijzen
waar nectar en stuifmeel te vinden is. De warmte in de
kast stelt de honingbij in staat om ook bij lage tempe
raturen uit te vliegen.

Wilde bijen
Van de circa 360 soorten wilde bijen in Nederland leeft
het grootste deel solitair. Na de paring zoekt de wilde
bij een geschikte plaats voor het afzetten van haar ei.
Zij verzamelt stuifmeel en nectar en legt dat als bijen
broodje bij het ei. De larve gebruikt dit als voedsel. Er
is verder geen broedzorg. Veel wilde bijen hebben wat
stuifmeel betreft een voorkeur voor specifieke plan
ten. Voor een succesvolle voortplanting zijn deze bijen
afhankelijk van de aanwezigheid van de juiste bloemen
in de nabijheid van een goede nestgelegenheid. Wilde
bijen vliegen niet bij koude, leven doorgaans kort en
overwinteren in een cocon.

Honingbij versus wilde bij
In Nederland zal de concurrentie tussen honingbij en
wilde bij niet om de nestplaatsen gaan. Honingbijen
hebben hun kasten, terwijl wilde bijen een eigen nest
graven, knagen en metselen. Voedselconcurrentie is
wel mogelijk. Ze hebben beide nectar en stuifmeel
nodig voor hun energiebehoefte en om hun larven te
voeden. Honingbijen verzamelen in de zomer veel nec
tar als wintervoorraad. Als een volk honingbijen op
een bloemenveld vliegt, dan kan nectar daar schaars
worden. Bloemen hebben tijd nodig om nieuwe nectar
aan te maken, daarom merken honingbijen lege bloe
men met een geurmerk. Als de bloem nieuwe nectar
heeft geproduceerd is deze geur vervlogen. De wilde
bij neemt dat geurmerk niet waar en verspilt daardoor
energie en tijd aan het bezoeken van lege bloemen.
Nectar-schaarste betekent voor de wilde bij minder
energie en daardoor minder kans op een succesvol
broed. Daarnaast verzamelt een bijenvolk ook nog
eens ca. 10 kg stuifmeel in een zomer. Dat komt over
een met voedsel voor ruim 100.000 wilde bijen larven!

Gevolgen
Onderzoeken laten zien dat met name in heidegebie
den de wilde bijen door honingbijen verdrongen wor
den als de honingbijen in groten getale aanwezig zijn.
Daardoor worden solitair groeiende wilde planten, die
voor een succesvolle bestuiving afhankelijk zijn van de
wilde bij, minder bezocht. Dit heeft een negatief effect
op de biodiversiteit doordat deze planten op den duur
verdwijnen. Dat verkleint weer de kans op een succes
vol broed voor de wilde bij. Op grond van deze bevin
dingen is tegenwoordig het aantal bijenkasten in een
heidegebied gebonden aan regels.
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Werkgroep Publiciteit

Saskia KattemölleCommunicatie en publiciteit
Onder de paraplu van de Werkgroep PR - met een communicatieplan waarin een aantal publiciteitsmiddelen
worden beschreven – zorgen een aantal zelfstandig werkende IVN-leden ervoor dat de activiteiten en aankondi
gingen van IVN Apeldoorn onder de aandacht gebracht worden van de leden en het publiek. De PR-leden beden
ken natuurlijk niet zelf het nieuws of een aankondiging van een excursie of cursus. De organisator of coördina
tor van een activiteit levert de informatie (met tenminste de vijf W’s) liefst zo vroeg mogelijk aan via één kanaal:
publiciteit@ivn-apeldoorn.nl. De PR-leden zorgen ervoor dat zij op het juiste moment de informatie uitzetten via
de hieronder genoemde publiciteitsmiddelen.

Lokale, regionale en landelijke media
Het gaat hierbij om de distributie van persberichten
naar regionale kranten en websites. Persberichten
voor diverse media worden gemaakt door de organisa
tor van een activiteit. Omdat er geen zekerheid is van
publicatie in de lokale pers is het van groot belang om
de inhoud van de activiteiten in een zo vroeg mogelijk
stadium beschikbaar te hebben voor publicatie op de
media die we wel zelf in de hand hebben zoals website
en social media. (Olga Cevaal, Carolien Londerman).

Promotiekraam                                                 © Ten Gevers

De website
Deze is vooral gericht op extern publiek, maar via het
menu ‘voor leden’ wordt informatie geboden die voor
leden van belang is zoals handleidingen (bijvoorbeeld
voor het opstellen van een persbericht) en declaratie
formulieren.
De IVN website van IVN Apeldoorn maakt deel uit van
de landelijke IVN website. Activiteiten worden stan
daard op de website www.ivn-apeldoorn.nl en daar
mee ook op www.ivn.nl geplaatst. Van de afdelingen in
Nederland zit IVN Apeldoorn in de top10 van meest
bezochte afdelingssites. De meest bekeken pagina’s
betreffen de verschillende wandel- en fietsroutes. Dit
jaar wordt de website geheel vernieuwd. Hessel Taco
ma (Venel activiteiten), Jan van Vulpen (cursussen),
Hans Hogenbirk (ander nieuws).

Social Media
IVN heeft op Facebook een algemene pagina met ruim
1000 volgers. Ook op Instagram (bijna 600 volgers,
37,5% uit Apeldoorn; bijna 60% vrouw en de grootste
groep tussen 35 en 54 jaar) is IVN Apeldoorn te vinden.
We proberen wekelijks een bericht op social media te
plaatsen. (Marieke van Hoeflaken).

Er zijn twee aparte werkgroepen voor:
IVN Promotiekraam
Ronald Duin, Ten Gevers, Marieke Spreij.
Ledenblad Groenvoer
Redactie: Greet Bothe, Monic Breed, Ria Brouwers, Ten
Gevers, Saskia Kattemölle, Wolter Termaat, Yvonne
Zwikker.

Digitale IVN nieuwsbrief per mail
Doel van de nieuwsbrief is de leden op de hoogte te
brengen van allerlei natuurgerichte activiteiten van IVN
en andere organisaties in de regio en vragen die spe
len. De nieuwsbrieven zijn ook op de website beschik
baar. (Hans Hogenbirk, Monic Breed (eindredactie).

Coordinator PR
Er is een vacature voor een coördinator van de werk
groep PR: een zogenaamde spin in het web: één aan
spreekpunt naar / van het bestuur, de diverse IVN
werkgroepen en voor mensen van buiten IVN. 

OnsIVN (intranet) en IVN archief
OnsIVN is beschikbaar vanuit de landelijke vereniging
IVN. Hoewel dit intranet veel mogelijkheden voor actu
ele uitwisseling en informatie biedt, wordt het nog
zeer beperkt gebruikt. Uit het archief kunnen leden
(veelal inhoudelijke) informatie en foto’s plaatsen en
ophalen om bij de activiteiten te gebruiken.
 
Folders 
Omdat gegevens voor een excursieprogramma pas
laat bekend zijn, is er geen activiteitenfolder meer. We
hebben wel een algemene folder met verwijzing naar
de IVN website. Ook worden gerichte folders gemaakt
voor bijvoorbeeld routes, Scharrelkids-activiteiten en
de Natuurgidsenopleiding.
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Werkgroep Scharrelkids

Saskia KattemölleWerkgroep Scharrelkids groeit
De werkgroep is gestart vanuit de IVN-natuurgidsencursus 2011. De basis was een natuuractiviteit voor basis
scholen, voorbereid en gegeven door vier aankomende gidsen. Doel was het beleven en ervaren van de natuur.
De start van de werkgroep was veelbelovend maar daarna haakten er mensen af en in 2013 werd de toenmalige
leslocatie wegbezuinigd. Met moeite werden de activiteiten buiten doorgezet voor zo’n twee tot drie scholen.

Ontstaan en nu
Nu is de werkgroep in 2022 doorgegroeid naar 16 per
sonen waaronder 9 nieuwe schoolgidsen. Zij worden
ingewerkt om ook zelfstandig naar scholen te kunnen
gaan. De werkgroep richt zich hoofdzakelijk op basis
schoolkinderen van groep 3-6. Daarbuiten organiseert
de werkgroep ook zelf activiteiten voor (groot)ouders
en (klein)kinderen zoals de slootjesdagen en padden
stoelenspeurtochten.

Tiny forest                                               © Janneke Niessen

Scharrelkids                                             © Lydia Wijnbergen

Boomfeestdag                                                    © Ruud Knol

Inspiratie
Ik hoor in mijn gesprek met Marieke Spreij, Margot
Klein en Janneke Niessen vaak dezelfde woorden
terug: van plezier tot verwondering, nieuwsgierigheid,
kijken en ontdekken, zien en horen hoe kinderen er
verder mee gaan en fascinerend. De kinderen krijgen
door de activiteiten buiten de ruimte om te bewegen
en te rennen, ze voelen de vrijheid!

Projecten
Er komen elk jaar talloze aanvragen vanuit scholen. De
schoolgidsen maken het liefste samen met de scholen
een programma op maat. Zo ontstaat er langzamer
hand ook een soort bibliotheekje van draaiboeken om
opnieuw te gebruiken. Op de website Natuur beleven
doe je buiten! - Natuurwijzer Apeldoorn staat een aan
bod van 9 activiteiten door IVN Apeldoorn. Deze websi
te is een ontmoetingsmedium voor onderwijs en aan
bieders van natuur-, milieu- en duurzaamheidsactivi-

teiten in Apeldoorn. Voor de werkgroep is het de uit
daging om de activiteiten over alle seizoenen te sprei
den.
Scholen krijgen steeds meer aandacht voor duurzaam
heid, biodiversiteit en natuur en willen daar zelf initia
tief in nemen zoals de aanleg van een Tiny Forest of
een Groen Schoolplein. Projecten met de IVN-school
gidsen sluiten daar mooi op aan. Zie ook het artikel in
het winternummer 2021 over Kind en natuur.
Margot vertelt over een spannende natuurles waarbij
kinderen ervoeren wat een territorium betekent als je
moet overleven. Ze keken goed om zich heen, zochten
eten, bouwden een hut en praatten over veiligheid en
voedsel in deze mini-samenleving.

Werkwijze
De activiteiten staan in de centrale digitale agenda van
ons.ivn.nl waarop de gidsen kunnen intekenen. Enkele
keren per jaar komen de werkgroepleden bij elkaar
voor het sociale contact en om inspiratie en kennis op
te doen. In Corona-tijd is er veel contact via de mail en
in kleine groepjes. Ideeën komen overal vandaan.

Toekomst
De werkgroep heeft zoveel aanvragen vanuit scholen
dat het onmogelijk is om aan alle verzoeken te vol
doen. Er moeten keuzes gemaakt worden. Het idee is
om enthousiaste leerkrachten te ondersteunen met
middelen en informatie zodat ze zelf met groepen kin
deren de natuur in kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld
aan een draaiboek voor een les met opdrachten en
achtergrondinformatie en daarbij advies over de aan
schaf van materialen zoals loepjes, potjes, lepels, bak
jes en zoekkaarten.
De werkgroep heeft plannen om weer met de werk
groep Natuur in de zorg samen te werken in het pro
ject Grijs, groen en gelukkig. Met Casa Bonita was een
goede samenwerking waarbij kinderen en ouderen
samen onvergetelijke natuurervaringen deelden.
Genoeg plannen voor nieuwe (school)gidsen!
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IVN in beeld: Lentewandelingen met de RouteApp

Op zoek naar moeflons
Dat is de topper van de routes in 2021  binnen Het
Park De Hoge Veluwe. Landelijk staat de route op
plaats 3. De route is samen met de Hoge Veluwe ont
wikkeld en is ongeveer 7 km. Een wandeling door bos
sen, open velden, heide, zandverstuivingen, jenever
bessenbos en stuwwallen. Onderweg zie je sporen van
herten, wilde zwijnen, vossen, dassen en moeflons. Èn
kans op een ontmoeting met de schuwe moeflon.

De route Bakenberg-Leesten staat op de 2e plaats.
De start is bij onze outdoor partner hotel De Cantharel
in Ugchelen. De route van 11 km heeft alles wat de Ve
luwe te bieden heeft aan de liefhebber: bossen, struik-
en dopheide, hoge stuw- en stuifheuvels zoals de pro
minente zandheuvelrug De Miabank, (sneeuw)smelt
waterdalen uit de laatste ijstijd en historische spren
gen met bijzondere flora en fauna, zoals goudveil en
beekprik.
En van zand- en grindgroeven uit de crisisjaren ‘30 tot
en met een fraai heideven het Salamandergat, waar
regelmatig ringslangen te zien zijn.

Moeflonkalf drinkt                                              © IVN Archief

Bakenberg-Leesten                                          © IVN Archief

  1. Op zoek naar moeflons 713
  2. Bakenberg-Leesten (met routeverkorting) 693
  3. Wiesel-Kroondomein 586
  4. Van der Huchtbos (met routeverkorting) 527
  5. Hoog Soeren-Dassenberg 505
  6. Twee Sprengen 501
  7. Landgoed Bruggelen en Het Herenhul 459
  8. Tongerense Beek Berg en Heide 457
  9. Loenermark 452
10. Hoog Soeren-Klinkenberg 435

 

Top 10 wandelingen IVN Route App
Welke wandelingen zijn veel bekeken én gedownload
op de Route App? Wij zetten de top 10 voor je op een
rijtje met daarnaast het aantal keren dat ze gedown
load zijn. In de app is nog veel meer informatie te
lezen over wat er te zien is en over de geschiedenis
van het landschap.

Wandelen met de Route App                              © Archief IVN
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Wiesel-Kroondomein.
De nummer 3 van de toppers is een route van onge
veer 8 km door Wiesel en het Kroondomein. De wan
deling gaat o.a. langs de oude schietbaan met heuvels
als kogelvangers, smeltwaterdalen, een voerhut uit de
jaren 30 met een dak van heideplaggen en een leem
kuil voor een zwijnenbad. De bronzen boomstronken
kathedraal in het Kroondomein is een bijzonderheid,
net als een diepe gegraven greppel tussen het Wiesel
sche bosch en het Wieselsche veld dat diende als scha
penkering. In de route app veel informatie over de ge
schiedenis van dit gebied en over de flora en fauna. 

Parken en groen
Deze route van ongeveer 7 km is in ontwikkeling en is
rond de zomer klaar. De route heeft een hoge bomen
dichtheid en geeft op ruim 30 punten aandacht aan in
teressante details over de bijzondere bomen. De route
start bij Coda en gaat via Oranjepark, Wilheminapark,
Prinsenpark en Marialust langs de Grift, over de Markt
richting het station en via Amaliapark terug naar Coda.
 

Wiesel kroondomein, de voerhut                       © IVN Archief

Oranjepark, Parkenproject                        © Yvonne Zwikker

De route Van der Huchtbos staat op de 4e plaats.
Ook deze route start bij hotel De Cantharel in Ugche
len. De wandeling van 11 km voert door een geacci
denteerd landschap met naaldhout en loofhout. Eiken-
en beukenlanen worden afgewisseld met slingerende
bospaden tussen dennen en berken. Sporen van wild
zijn regelmatig te zien. Het landgoed is in 1898 gesticht
door de Oranje Bond van Orde, die zich inzette voor
de belangen van de minder gegoeden. De heide werd
ontgonnen en gedeeltelijk bebost, wat nu nog goed te
zien is. 

Wensinkbankje                                                   © IVN Archief
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Werkgroep Natuurgidsenopleiding

Ten GeversNGO: een traditie én volop actueel

NGO                                                                © Ten Gevers

Gidsen in opleiding                                     © Willem Kuijpers

Excursie NGO                                                  © Monic Breed

Wie Natuurgids zegt, zegt IVN. Beide zijn stevig aan elkaar gekoppeld. Voor elke IVN-afdeling vormt de Natuur
gidsenopleiding (kortweg NGO) een belangrijke bron van nieuwe enthousiastelingen. Veel van onze leden heb
ben deze ooit gevolgd en vaak zijn de herinneringen eraan nog levend. Inhoud en opzet zijn voortdurend in ver
andering, net zoals de werkwijze van de werkgroep.

Zestig jarig jubileum
De Natuurgidsenopleiding werd vroeger de Natuurgid
sencursus genoemd en is bijna zo oud als IVN zelf. Hij
bestaat al 60 jaar en inmiddels zijn er al 16.000 natuur
gidsen. De opleiding is bestemd voor iedereen die ac
tief mee wil doen en een bijdrage wil leveren aan na
tuureducatie. Natuurgidsen tref je aan in allerlei rollen:
als gids bij excursies, als begeleider bij natuuractivitei
ten voor jong en oud, als docent in cursussen, als
schrijver in Groenvoer. De inhoud en opzet van de gid
senopleiding is in de loop der jaren sterk veranderd.
Het NGO-handboek van 1985 bestaat bijvoorbeeld
voor 99% uit natuurkennis. Nu is er aandacht voor na
tuur en mens en is er ook aandacht voor het organise
ren, het begeleiden van mensen en de gidsvaardighe
den. En ook nu wordt de inhoud en opzet elk jaar ver
nieuwd en aangepast aan de tijd en ontwikkelingen.

IVN Apeldoorn heeft daar zijn eigen weg in gevonden.
Al vanaf 2014 is de traditionele opzet verlaten om de
opleiding toegankelijker te maken en deelnemers en
afdeling meer flexibiliteit te geven. Daarop voortbou
wend bestaat de opleiding nu uit 2 gedeelten. De
NGO-1 is gericht op het verdiepen van de kennis in de
natuur. Het volgen van natuurcursussen, doen van op
drachten, een aantal bijeenkomsten en begeleiding
door een natuurmentor zijn de kern. De NGO-2 is ge
richt op vaardigheden in het organiseren en begelei
den van natuureducatie in de praktijk. Het programma
bestaat uit verschillende modules of bouwstenen van
de opleiding. De meest recente NGO-2 is, ondanks co
rona, in november 2021 afgesloten.

NGO als doorlopend proces
Met deze opzet is de werkwijze van de werkgroep NGO
ook veranderd. Het organiseren en uitvoeren van de
Natuurgidsenopleiding is de taak van de werkgroep
NGO. In het verleden werd elke 2 tot 3 jaar een (tijde
lijk) opleidingsteam geformeerd die de NGO organi
seerde en uitvoerde. Elke opleiding was eigenlijk een
nieuw project.
Nu is NGO zo opgezet dat het een doorlopend proces
is. Enkele malen per jaar starten nieuwe groepen met
de NGO-1. Om de 2 jaar start een NGO-2 waaraan de
deelnemers die NGO-1 gevolgd hebben, kunnen deel
nemen. Uitvoeringen bouwen op elkaar voort, zodat
verbetering en vernieuwing snel kan gaan. De NGO is
daarmee een continu proces geworden: spannend en
uitdagend. In de werkgroep zitten daarom vaste en tij
delijke teams. Het vaste team zorgt voor de continue
activiteiten. Daarin hopen we dit jaar ook nieuwe colle
ga’s te verwelkomen. Tijdelijke teams zijn gericht op
bepaalde uitvoeringen. Want bij elke uitvoering doen
velen uit de afdeling actief mee: als docent, als mentor,
als meedenker, als excursieleider. NGO zit daarmee in
het hart van de afdeling.

Opzet in 2 delen
Elke afdeling kan een NGO aanbieden. Het programma
ervan wordt steeds getoetst door het Cursushuis, de
instantie binnen IVN die de kwaliteit en uitvoering in
de afdelingen bewaakt.
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Werkgroep Heemtuin

Ria BrouwersEen jubileum in het groen
Dit jaar bereikt de Heemtuin in het Matenpark de respectabele leeftijd van 40 jaar. Bijna al die tijd heeft
IVN-Apeldoorn voor de tuin gezorgd. Het beheer is kleinschalig, vooral de natuur moet z’n werk doen, vertelt
Frans van den Born, coördinator van de werkgroep Heemtuin. Toch steken de werkgroepleden de handen flink
uit de mouwen. Van november tot maart twee ochtenden per week voor het winteronderhoud, ’s zomers dage
lijks voor (afval)inspecties en inventarisaties.

Werkgroep heemtuin                              © Janneke Niessen

In een notendop
De Heemtuin herbergt verschillende regionaal voorko
mende landschappen. De IJsselvallei is verbeeld met
de dijk vol sleedoornstruiken, aflopend naar de moe
raszone, die onder het maaiveld is aangelegd. Daar
naast ligt het blauwgrasland waarin sinds kort hoog
veen ontstaat. Dan is er het met water omzoomde en
dichtbeboste eiland, een lusthof voor vogels. Hogerop
ligt het Veluwe-deel met eiken, beuken, grove dennen,
Douglassparren en lariksen. Onderweg kom je door
het boerengeriefbos waar functioneel hout groeit,
vroeger o.a. gebruikt voor gereedschap. Eronder staat
daslook en maagdenpalm. Op anderhalve hectare zie
je hier de Veluwse natuur in een notendop.
Hoe het begon
Toen vanaf 1970 woonwijk De Maten werd ontwikkeld,
is meteen een park aangelegd. Dat was niet alleen
voor het aanzicht, of om van te genieten, de grote wa
terpartijen dienden ook als berging voor het overvloe
dige kwelwater in het open agrarische gebied tussen
het Veluwemassief en de IJssel. Om er te kunnen
wonen moest het gebied worden drooggelegd; pom
pen doet men daar nog steeds. Het Matenpark vormt
een groene long midden in de wijk. In de zuidwest
hoek ervan ligt de heemtuin.

Frans zoals één van de leden benadrukt, geen heem
tuin. Met z’n vijven of zessen maaien, snoeien en knot
ten zij, maken houtwallen, ruimen zwerfafval op. Woe
kerende bramen worden met wortel en tak verwijderd
o.a. om de slanke sleutelbloem kansen te geven. Zo
zorgt de werkgroep ervoor dat de heemtuin zijn karak
ter behoudt, met een schop, een zaag, een kruiwagen
en af en toe een zeis. Het machinale maaiwerk van de
paden regelt de gemeente.

Niet alleen spitten en sjouwen, ook bijhouden van wat
groeit en bloeit rekent de werkgroep tot haar taak. In
januari zijn de eitjes van de sleedoornpage geteld. De
heuglijke score van 26 eitjes voorspelt dat deze be
dreigde vlindersoort hier straks vrolijk rondfladdert.
Jong en oud bezoeken de tuin om er te wandelen, te
zitten, naar vogels te luisteren, te tekenen of te foto
graferen. Frans van den Born hoopt dat binnenkort
ook de vanwege corona opgeschorte bezoeken van
schoolklassen en andere groepen hervat kunnen wor
den. Begin april gaat het hek weer open en kan een
nieuw seizoen van de heemtuin gevierd worden.

Zorg en aandacht
De IVN-werkgroep Heemtuin vervult sinds 1984 een
cruciale rol. Zonder hen, en vooral zonder coördinator

Het grondwerk voor de heemtuin vond in 1982 plaats.
Om de verschillende landschappen te kunnen realise
ren, waren de juiste bodemsoorten nodig. Er kwamen
mengsels voor bos en bosranden, o.a. uit Hoog Buur
lo. Een strooisel-laag van blauwgrasland uit Winters
wijk werd gestort op het laaggelegen schiereiland wat
een prima plek voor blauwgrasland bleek te zijn. Rond
om de ene oude eik op het terrein werden passende
boomsoorten geplant. In de loop van de jaren ontspro
ten de voor iedere bodemsoort specifieke planten; in
secten, vogels en andere dieren volgden.

Slanke sleutelbloem                          © Frans van den Born 

De heemtuin is open van april tot november.
Meedoen of meer weten:
www.ivn-apeldoorn.nl/heemtuin

Sleedoorneitjes tellen                          © Frans van den Born,
Inzet Marian Schut
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Reportage

Monic BreedBiodiversiteit in moestuin Havenpark
In Moestuin Havenpark aan de Korte Molenstraat midden in het centrum van Apeldoorn heb ik afgesproken met
Mart Nederhof. Mart is voorzitter van de vereniging Groei en Bloei en sinds een aantal jaar betrokken bij dé
moestuincursus die hij samen met Volkstuinvereniging Zuid (VTV Zuid) geeft op het terrein van de
Eerste Apeldoornse Volkstuinvereniging (EAV).
Ik ben vooral benieuwd naar de biodiversiteit in de praktijk van het moestuinieren en waar kun je die praktijk
beter beleven dan in Moestuin Havenpark?

Uitgangspunten
De uitgangspunten bij Moestuin Havenpark zijn, aldus
het mededelingenbord bij de ingang: het composteren
van groente-afval, het toepassen van wisselteelt en het
voedselbosje.
We krijgen een rondleiding door de tuin waarbij die
uitgangspunten aan de orde komen en waar de biodi
versiteit centraal staat. Allereerst staan we stil bij de
compostbak die bij de ingang van de Moestuin staat
opgesteld en waar het wemelt van leven. Buurtbewo
ners brengen hun groente-afval naar de moestuin en
dat wordt samen met de oogstresten van de tuin in de
compostbak gebracht waarna onder meer wormen
hun werk doen. Dit samenspel levert prachtige humus
op voor de bodem.

Moestuin Havenpark                                       © Monic Breed

Bedekte bodem
De bodem die bedekt blijft: door planten in de zomer,
door mulch (spreek uit: mulsj) of door karton met een
laag afgevallen herfstblad in herfst en winter wanneer
de bodem onbegroeid is. Dat creëert goede omstan
digheden voor pissebedden, regenwormen en andere
bodemdiertjes en bevordert zo de bodemvruchtbaar
heid. Bovendien wordt daardoor de groei van onge
wenste onkruiden tegengewerkt.
De bodem ook waar vruchtwisseling of wisselteelt
plaatsvindt: een goede opvolging van gewassen is van
belang voor het behoud of zelfs een verbetering van
de bodemvruchtbaarheid en de biologische activiteit
van de bodem. Ook wordt combinatieteelt toegepast
op kleine schaal: mais waar tegenop bonen klimmen
en in de ondergroei pompoenen die de bodem bedek
ken.

Insectenhotel                                                  © Monic Breed

Trekpleister voor dieren
We ontmoeten een twintigtal mussen dat huist in een
groenblijvende struik. Ze produceren een geluid van
jewelste en maken gretig gebruik van al het voedsel
dat onder het dak hangt van het insectenhotel: vetbol
len, zaad en pinda’s. Een geweldig hotel waar vele
soorten wilde bijen, broodnodig voor de bestuiving,
gebruik van maken. Veel ‘kamers’ zijn dichtgemetseld,
het wachten is op de lente. Rondom de moestuin
vormt het voedselbos (in vier lagen) een natuurlijke
‘eetbare’ afscheiding.
Water huisvest weer andere planten en dieren. De klei
ne vijver, die wordt vervangen door een grotere, trekt
de honingbijen die op het dak van De Ambacht huis
vesting hebben gevonden: een ware snelweg van wa
terhalers.

Samenwerking
Al met al heel veel biodiversiteit-bevorderende activi
teiten in een moestuin midden in het centrum van
Apeldoorn. En dan hebben we het niet eens gehad
over al die verschillende mensen die betrokken zijn: de
stuurgroep Groen Verbindt (waarin Groei & Bloei, Om
nizorg, de gemeente Apeldoorn, Stimenz, de wijkraad
en de buurtvereniging vertegenwoordigd zijn), de vrij
willigers en de koks van restaurant Heerlijk Lokaal in
gebouw De Ambacht die verse groenten en kruiden uit
de tuin betrekken.
Biodiversiteit, kringloop, samenhang en samenwerking
ten top!
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Verenigingsnieuws

Hayo Canter Cremers

Quiz

Janneke Niessen

Sinds ik bij de bomencursus ben betrokken, kijk ik vaker naar bomen. Ook in de winter valt er op stammen en
takken van alles te zien. Hoewel sommige fenomenen maar zelden voorkomen, heb je ze misschien ook wel
eens gezien. Herken je het plaatje en weet je wat het is? Antwoorden zie pagina 15

Fenomenen op bomen

Foto 1.

Heeft iemand z’n emmertje sop
hier geleegd?

Heeft Sint hier een stuk van z’n
baard verloren?

Hayo Canter Cremers                               © Gerrian Tacoma

IVN Apeldoorn en de toekomst

Meer dan 400 leden en vrienden. Veel activiteiten. Vele
duizenden downloads van routes. Een meer dan ge
zonde financiële situatie. Met IVN Apeldoorn gaat het
goed. Dankzij jou en al die andere actieve leden die
met een bewonderingswaardige inzet hun vrije tijd be
steden aan het uitdragen van de kennis over de na
tuur. Voor mij een hele eer om van zo’n bruisende ver
eniging voorzitter te mogen zijn. Voor wie me nog niet

kent even wat achtergrond. Qua opleiding ben ik bio
loog en na in 1988 getrouwd te zijn, heb ik naast de ge
deeltelijke zorg voor onze drie kinderen steeds ge
werkt vanuit mijn eigen adviesbureau. De laatste jaren
organiseer ik projecten rond de biobased economy en
het verduurzamen van de landbouw in de Achterhoek.
Een deel van mijn bestuurlijke ervaring komt uit de ge
meenteraad van de Achterhoekse Oude IJsselstreek. Ik
was daar 8 jaar D66-fractievoorzitter voor ik met mijn
vrouw drie jaar geleden naar Apeldoorn verhuisde. Als
voorbereiding op het IVN Apeldoorn voorzitterschap
heb ik de afgelopen anderhalf jaar meegedraaid met
het bestuur. In november 2021 nam ik de voorzitters
hamer over van Hans Hogenbirk.
Een van mijn eerste acties is het opstarten van een
proces om te komen tot een nieuw meerjarenplan
zodat we ook in de toekomst een levendige vereniging
blijven. Bij het opstellen van het plan zullen we veel
leden betrekken en we streven ernaar in april een eer
ste versie aan de Algemene Leden Vergadering voor
feedback voor te leggen.

Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto 2

Wrattige bulten op bomen kunnen
heel groot worden en hangen soms
als rugzakken aan de stam.

Deze takken gaan recht de lucht in.

Het lijken grote nesten maar zijn
het niet.

Een kleverig goedje waar geen
vogel in durft te prikken
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Verslag 

Yvonne ZwikkerBoomklever Apeldoornse ambassadeur groen

Kinderen met boomklevernest                  © Ouders kinderen

 Ronald Duin

Tot begin juli 2022 staat de boomklever in de schijn
werpers als Apeldoornse ambassadeur van een groe
ne leefomgeving, gericht op meer biodiversiteit. Deze
liefhebber van oude bomen doet het goed mede dank
zij het bomenbeleid in Apeldoorn. De populatie groeit
gestaag. In samenwerking met de gemeente organi
seert IVN Apeldoorn verschillende activiteiten om ken
nis te maken met deze gevleugelde succesvolle ambas
sadeur van het groen. Dit project is een concreet uit
vloeisel van het Apeldoornse Groenplan.
Half december waren de 100 nestkasten, in de vorm
van een bouwpakket, al binnen een week vergeven.
Gezien de grote vraag zijn er nog 50 extra exemplaren
uitgereikt. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar konden
deze nestkasten in elkaar zetten en beschilderen. Op
basis van toegestuurde foto’s van de creatieve resulta
ten kiest een IVN-jury een prijswinnaar. De kast mag in
de eigen tuin of kan in overleg met een boswachter op
een andere geschikte plaats opgehangen worden.
 
Dit voorjaar verschijnt een lesbrief voor de midden
bouw van de Apeldoornse basisscholen, zodat leer
krachten de mogelijkheid krijgen om kinderen in hun
klas kennis te laten maken met deze vogel. Deze leeft

vooral in stedelijk gebied en laat in het voorjaar luid
van zich horen. Ongeveer tegelijkertijd zal een podcast
met tal van wetenswaardigheden over de boomklever
gereed zijn.
Een fotowedstrijd voor zowel beginnende als gevor
derde natuurfotografen met de opdracht de omgeving
van deze vogel in beeld te brengen, is de slotactiviteit.
Een professionele jury zal begin juli de prijswinnaar
bekend maken.
Voor meer informatie: www.ivn-apeldoorn.nl.

Gaan bedrijventerreinen en Tuiny forests samen?

Tsja, op zich is het natuurlijk gek dat we als IVN tuiny
forest pakketten ter beschikking stellen aan bedrijven.
Dat is echter precies wat er afgelopen winter in Apel
doorn gebeurde. Veel Apeldoornse bedrijventerrein
zijn wat ouder en kenmerken zich door veel steen, par
keerplaatsen voor veel (vracht)auto’s, straten, opslag
terrein et cetera. Kortom een omgeving die niet erg
aantrekkelijk is. Op de hittekaart van Apeldoorn zijn ze

dan ook duidelijk te herkennen als gebieden waar het
onaangenaam warm kan worden. Met al dat steen
wordt ook de neerslag direct afgevoerd naar het riool
en dat draagt zo ook niet bij aan verkoeling.
Al die hectares zijn natuurlijk wel een kans voor verbe
tering en versterking van de biodiversiteit. Dat is het
idee achter de tuiny-forest pakketten die vanuit het
Groenplan ter beschikking worden gesteld. Door in ruil
voor circa 6m2, ongeveer een halve parkeerplaats,
boompjes, struiken en zaaigoed ter beschikking te stel
len creëren we eilandjes van groen. Hoe meer hoe
beter, want daarmee ontstaan er weer verbindingszo
nes voor allerlei planten en dieren. Door het groen
verbetert bovendien ook de werkomgeving van veel
mensen.
Inmiddels zijn bij 12 bedrijven en organisaties in Apel
doorn tuiny forest pakketten geleverd. Ook zijn er 13
pakketten geleverd aan particulieren om in hun eigen
omgeving boompjes en struiken te planten. Dat zijn
gezamenlijk 125 nieuwe bomen, 125 nieuwe struiken
en circa 75m2 kruiden.
Momenteel overwegen we om in samenwerking met
de gemeente ook in 2022 weer een dergelijke actie te
houden.

Tuiny forest                                                      © Ronald Duin
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Erfgoedplatform: nieuwsbrief
Bij onze IVN activiteiten nemen we
vaak ook iets over de geschiedenis
op.
Ruimte voor Erfgoed, is het maan
delijkse bulletin van het Erfgoed
platform Apeldoorn (EPA, waar IVN
ook bij is aangesloten). Heb je inte
resse in geschiedenis of erfgoed in
en rond Apeldoorn? Abonneer je
dan gratis op Ruimte voor Erfgoed
en je ontvangt hem elke maand in
je mailbox.
Lees meer en meld je aan voor de
nieuwsbrief op www.erfgoedplat
formapeldoorn.nl/ruimte-voor-
erfgoed

wil je eitjes kunnen zien dan moet
je wel in januari of februari op pad
en doet Frans van den Born het
park voor hen van het slot. De ver
wondering over een eitje met het
formaat van een glazen spelden
knop was groot. Evenals de aan
dacht voor de heemtuin. Dit jaar
heeft de KNNV-insectenwerkgroep
26 eitjes in de heemtuin gevonden.
Dat is meer dan de afgelopen jaren.
Een hotspot was het Park Zuid
broek, dat dit jaar voor het eerst
werd bezocht. Er werden 70 eitjes
genoteerd. Leuk om over te vertel
len bij de IVN seizoensexcursies in
dit park.

Vleermuizenkraamkamers
Jaarlijks worden op een aantal plek
ken in Apeldoorn de vleermuizen
geïnventariseerd. Lees er het artikel
van Wolter Termaat in Groenvoer
herfst 2021, jaargang 45-3 maar
eens op na. Vaak zie je platte nest
kasten. Maar als je een pijp aan een
boom ziet met een middellijn van
ongeveer 10 cm en als er een aan
tal plankjes uit die buis steken sta
je oog in oog met een vleermuizen
kast, die ook als kraamkamer kan
dienen. Je kunt ze tegenkomen
langs de Terwoldseweg in Apel
doorn vlak bij het viaduct over de
A50 en aan de Oude Arnhemse weg
bij de ingang van het Philipsbosje. 

Winterwatervogels in de stad
Op 16 januari van dit jaar hebben
leden van de KNNV-vogelwerk
groep in 20 watertjes in het stede
lijk gebied van Apeldoorn watervo
gels geteld. Deze telling vindt plaats
in het kader van de Winterwatervo
gel telling van Sovon. Het is een van
de oudste landelijk uitgevoerde tel
lingen. De tellers kwamen op 12
soorten en noteerden in totaal 758
waarnemingen. Aan kop ging de
Kokmeeuw (258), gevolgd door de
Wilde eend (179). Op de derde
plaats de Soepeend en de vierde
plaats werd bezet door de Meer
koet (108) Ook kregen ze twee IJs
vogels en een Grote gele kwikstaart
in de kijker.

Cursus moestuinieren
Dit voorjaar staat het moestuinie
ren weer volop in de belangstelling.
Het is leuk, iedereen komt ermee
dichter bij de natuur en je oogst en
eet uit je eigen moestuin.
Vanaf 21 maart start IVN Nederland
weer de campagne Moestuinieren.
Beginnende moestuinierders wor
den geholpen met videolessen als
Stap voor stap moestuinieren en
Natuurlijk moestuinieren. Er zijn al
lerlei kweektips, handige downlo
ads, zoals zaaikalenders en handlei
dingen beschikbaar.
 
In Apeldoorn organiseert Groei en
Bloei weer een Moestuinencursus.
De eerste les is op zaterdag 2 april,
de volgende op 16 april en daarna
iedere 1e zaterdag van de maand
tot/met december. Een cursusdag
bestaat uit 1 uur theorie en als dat
i.v.m. coronamaatregelen niet mo
gelijk is theorielessen online. Daar
na 1 uur praktijk op je eigen stukje
grond dat beschikbaar wordt ge
steld. Behandeld wordt o.a. bemes
ting, grondbewerking, wisselteelt,
zaaien en poten, oogsten, bewaren,
maar ook alternatieve teeltmetho
des, composteren enz. Je gaat on
geveer 20 verschillende soorten
groente kweken in kleine hoeveel
heden. Aanmelden kan bij apel
doorn.groei.nl.

Antwoorden quiz
1 Boomschuim
2 IJshaar
3 Waterloten
4 Warrelknoest
5 Heksenbezem
6 Harsmannetje

Route uitzetten langs de bermen
In de maand juli zet IVN Apeldoorn
een route van 1 km uit langs ber
men vol wilde bloemen in Stads
park Berg en Bos. Afgelopen jaar is
gebleken dat er 70 soorten in juli
bloeien. Voor 35 soorten komen er
naambordjes en voor de andere 35
komen er ook wat wetenswaardig
heden op een tekstkaartje. Wie wil
zo nu en dan kijken of de planten
bij de bordjes nog bloeien en zo
nodig de bordjes verplaatsen. Data
in overleg. Het park is altijd open. 

Watervogels            © Paul Vermeulen
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Janneke Niessen en Yvonne Zwikker
verzorgen de teksten. Heb je daar
zin in en tijd voor, graag een reactie
naar yvonnezwikker@gmail.com.

Oog in oog met sleedoornpage-
eitjes
Dit jaar konden natuurgidsen in op
leiding zich verwonderen over de
eitjes van de sleedoornpage in de
heemtuin in het Matenpark. Offici
eel is de tuin nog niet open maar

NGO Heemtuin       © Yvonne Zwikker
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ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

     Voor meer informatie en opgave kijk op www.ivn-apeldoorn.nl

     Op pad met IVN Apeldoorn

      Datum  Thema  Starttijd
      zaterdag   5 maart  Landschapsonderhoud  9 uur
      zondag   20 maart  Beleef een stuwwal in Hoogsoerense bossen  9.30 uur
      zondag   17 april  Vogels rondom het Woldhuis  10 uur
      vrijdag      6 mei  Ontdek Koningspark Kerschoten  10 uur
      vrijdag    13 mei  Voorjaar in Park Zuidbroek  10 uur
      zondag   15 mei  Wandeling Staatsliedenbuurt (in voorbereiding)  

     Natuurcursussen
      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.

      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.

      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. 

      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.

      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.


