
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heide en vennen

Werkgroepen in beeld

Bevers in mijn leven Apeldoorn
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Colofon Inhoud

Natuurmoment

Annelies de Jong

© Annelies de Jong

De putter
Putters houden van zachte, melksaphoudende zaden
zoals distels en zonnebloemen. Soms zwaaien ze on
dersteboven aan zaaddozen. Ze hebben een uitge
sproken dansende vlucht en tinkelende roepgeluiden.
Putters leerden vroeger trucjes: het vogeltje moest een
emmertje omhoog hijsen aan een touwtje (putten) om
te kunnen drinken. Vandaar de naam!

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: Annelies de Jong,
Willem Kuijpers, Jan Wicher Veen, Hayo Canter
Cremers, Nico Kuik en Janneke Niessen.
De uiterste inzenddatum kopij voor het herfstnummer
2022 is: 20 juli 2022, groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

      3    Heide en vennen

      5    Schone schijn

      5    Timing!

      6    Lezingen? Ja, natuurlijk!

      6    Interesse wekken en informeren

      7    Enthousiasme en samenwerking

      8    IVN in beeld

     10    Goed kijken en scherp blijven

     11    IVN Apeldoorn en de toekomst

     12    Nico's passie voor bevers

     13    Assortimentstuin in Zuiderpark

     13    Quiz: Strandjutten

     14    In gesprek met Willem Kuijpers

     15    Prikbord

     16    Activiteitenagenda

Het pluizenmeertje in Epe dankt zijn naam aan het
‘pluizerige’ veengras. Heide en ven gaan hier in el
kaar over. Vroeger een plek om de schapen te was
sen. Nu een dankbare plek om te grazen en te ge
nieten van zonnedauw en gentiaan. Lees het thema-
artikel op pagina 3. © Ten Gevers
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Thema

Wolter TermaatHeide en vennen
Kunt u zich voorstellen dat er geen groen bos rond Apeldoorn was, maar in plaats daarvan de omgeving paars
kleurde vanwege uitgestrekte heidevelden? Omstreeks 1900 werd deze heide grootschalig ontgonnen en be
bost. Gelukkig kwam er op tijd het besef dat heide belangrijk is voor de biodiversiteit. Heidekikker, heidevlinder
en zandhagedis hebben de struikachtige omgeving van de heide nodig voor hun voortbestaan. Evenals vele
soorten mossen, korstmossen en schraallandplanten. Tegenwoordig wordt de heide gekoesterd, maar deson
danks wordt ze nog steeds bedreigd.

Ontstaan van de heide op de Veluwe
Heideplanten komen hier van nature voor. Het zijn
planten die thuishoren in gebieden met niet te warme
zomers, niet te koude winters en regelmatig neerslag.
Toen zo’n 10.000 jaar geleden aan het eind van de laat
ste ijstijd het klimaat opwarmde, ontstonden er bos
sen met alleen aan de randen en op open plekken
stroken heide. In de vroege middeleeuwen veroor
zaakte vooral de ijzerindustrie een massale ontbossing
van de Veluwe. Ook de behoefte aan landbouwgrond
leidde tot ontbossing. Door de ontbossing verzuurde
en verschraalde de bodem. En daar profiteerde vooral
de heideplant van. Heideplanten leven namelijk in
symbiose met een schimmel die voor de heideplant
stikstof uit de bodem haalt. De plant geeft in ruil sui
kers terug. Ook scheidt deze schimmel stoffen af die
de kieming van ander zaden remmen. Door deze sa
menwerking heeft de heideplant op stikstofarme bo
dems een sterke concurrentiepositie ten opzichte van
andere planten. In 1850 was daardoor zelfs 70% van
de Veluwe bedekt met heide.

Schapen op de heide                                 © Wolter Termaat

Heideplanten
Heide is een struikachtige plant die vaak op schrale,
wat zure gronden groeit. Dat de heideplant een plant
van voedselarme gronden is zie je terug in het uiterlijk
van de plant. De gedrongen vorm van de plant en de
kleine, omgekrulde blaadjes duiden op het zuinig moe
ten omgaan met het beschikbare voedsel en water. De
blaadjes blijven daarom ook een aantal jaren functio
neren. De bekendste soorten zijn struikheide, kraaihei
de en de gewone dopheide. Maar ook bos-, vos- en
veenbes zijn planten uit de heidefamilie.
Op drogere gronden groeit vooral struikheide, een lila-
paars bloeiende plant. Op de natte heide groeit de
eveneens lila-paars bloeiende dopheide. Deze planten
zijn goed te onderscheiden. De kroonbladen van de

dopheide zijn zodanig vergroeid dat ze een urntje vor
men, terwijl de kroonbladen bij de struikheide gedeeld
zijn. Beide planten worden bestoven door vlinders,
hommels en bijen. Struikheide kent ook windbestui
ving en bij dopheide komt zelfbestuiving voor. De klei
ne zaden worden door de wind verspreid en houden
lang hun kiemkracht.
De kraaiheide is een soort van de noordelijke streken.
In Drenthe en op de Noord-Veluwe komt ze vooral
voor. De plant heeft kleine purperrode bloemen. De
vrucht is een zwarte steenvrucht die door vogels ver
spreid wordt. De zaden kiemen slecht, waardoor kraai
heide gemakkelijk overgroeid wordt door struikheide.

Schotse hooglanders                                 © Wolter Termaat

Beheer
Heide moet voor zijn voortbestaan wel steeds ver
jongd worden. Daar zorgde vroeger de mens voor die
de heide gebruikte als middel van bestaan. De
schaapskudden die over heide trokken leverden wol
en vlees en ondertussen werd de heide begraasd. Zo
kregen bomen en planten geen kans om te groeien.
Ook het gebruik van heideplaggen in de potstal voor
bemesting van bouwland zorgde voor verjonging. Voor
het vruchtbaar maken van 1 ha bouwland gebruikte

Verland ven                                                © Wolter Termaat
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De vegetatie rond vennen wordt veelal gevormd door
pijpenstrootje en dopheide, soms met veenpluis en
zonnedauw. In de vermeste vennen groeit echter lis
dodde en riet in plaats van oeverkruid en waterlobelia.
Door verdroging van de Veluwe is het natuurlijke ver
landingsproces met veenmossen verdrongen door een
snelle uitbreiding van gras en boomopslag.
Provincie en Staatsbosbeheer hebben voor de komen
de jaren herstelplannen gemaakt voor de vennen om
zo de bijzondere flora en fauna weer terug te krijgen.
Dat heeft tijd nodig maar de eerste resultaten zijn al
geboekt. In steeds meer vennen worden de specifieke
organismen weer waargenomen.

Zonnedauw                                               © Willem Kuijpers

vennen droogvallen. Ze zijn dan voor hun watervoor
ziening afhankelijk van regenwater.
Als de ondoorlatende laag zich boven de grondwater
spiegel bevindt, wordt het ven voornamelijk gevuld
door regenwater. Bij veel neerslag zal het water afstro
men, bij te weinig neerslag kan het ven droogvallen.
Mede door vaker voorkomende droogteperioden en
de daarmee gepaard gaande daling van de grondwa
terspiegel zijn de vennen afhankelijker geworden van
regenwater. Met als gevolg dat het inregenen van
grote hoeveelheden stikstof tot verzuring en vermes
ting heeft geleid. De specifieke fauna en flora dreigen
te verdwijnen, zover dat al niet is gebeurd. Waterke
vers en libellen zijn afhankelijk van een robuust voed
selweb waarvan kiezelwieren het begin vormen. En
juist deze organismen zijn gevoelig voor vermesting en
verzuring. Ook de voortplanting van amfibieën gaat
minder goed in een zuurder milieu.

Vennen
De vennen op de Veluwe zijn veelal verdiepingen in
het heidelandschap, ontstaan door uitstuiven of uit
spoelen. Door een ondoorlatende laag blijft hierin
water staan. Bevindt deze laag zich onder de grondwa
terspiegel, dan wordt het ven voornamelijk gevuld met
grondwater. Het teveel aan water stroomt over de
rand van de ondoorlatende laag af naar lager gelegen
gebieden. Zo wordt het ven als het ware gespoeld met
voedselarm, enigszins zuur grondwater. Daardoor ont
staat er een milieu met specifieke planten en die
ren. Bij daling van de grondwaterspiegel kunnen deze 

de boer ongeveer 1,5 ha heide aan heideplaggen.
Heide moet minstens 7 jaar herstellen voordat het
weer aangegroeid is. Zo verbruikte de boer per ha
bouwgrond voor de bemesting circa 10 ha heide.
Daarnaast werd de heide gemaaid voor de productie
van heidebezems.
Na de uitvinding van kunstmest verdween de arbeids
intensieve schapenhouderij snel. Daardoor verdwenen
ook twee pijlers van het heidebeheer, namelijk de ver
jonging door begrazing en het tegengaan van boom
opslag. De heide verwilderde en aan het eind van de
19e eeuw werden grote delen ontgonnen en herbe
bost. De oprichting van de Heidemaatschappij en
Staatsbosbeheer versnelden dit proces.
 
Tegenwoordig heeft heide juist een beschermde sta
tus. De Veluwse heide wordt nu op diverse wijzen be
heerd, waaronder begrazing met Veluwse heidescha
pen en Schotse hooglanders en door incidenteel bran
den (militaire terreinen). Ook wordt er kleinschalig ge
plagd. Daarnaast zorgen periodieke uitbraken van het
heidehaantje voor een natuurlijke verjonging. Juist die
variatie in beheer is belangrijk voor de biodiversiteit op
de heide. Verschillende organismen krijgen zo de kans
hun plekje in te nemen.
Toch loert er gevaar. De verdroging van de Veluwe
door wateronttrekking en klimaatverandering en de
stikstofuitstoot van de bio-industrie leiden tot vergras
sing van de heide. De stikstofneerslag verzwakt de
concurrentiepositie van de heideplant zodat grassen
en bomen de kans krijgen op de stikstofrijkere bodem
de heideplanten te verdringen.

Veenpluis                                                   © Wolter Termaat

Ven met pijpenstrootje                                © Wolter Termaat
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Voer voor gidsen

Wolter TermaatSchone schijn
Zomaar een prachtig plaatje van de
schors van een Hollandse linde. Te
zien zijn korstmossen. Korstmossen
zijn samenlevingsvormen van algen
en schimmels. De schimmel om
geeft de alg en bepaalt de vorm van
het korstmos. De alg heeft blad
groen en levert suikers aan de
schimmel. De schimmel geeft water
en mineralen terug en beschermt
de alg. Ieder deelt zo zijn kwalitei
ten met de ander. Het is een prach
tig gezicht om gewoon schildmos,
eikenmos en groot dooiermos
naast en over elkaar te zien groei
en. Maar… groot dooiermos ver
raadt ook de aanwezigheid van veel
stikstof in de omgeving. Stikstof dat
zo’n enorme negatieve invloed
heeft op de biodiversiteit. Schone
schijn dus!

Timing!                                                                                                                                                                          Willem Kuijpers

De natuur werkt nauwgezet als een exclusief Zwitsers
zakhorloge, alle raderen grijpen met de grootste preci
sie in elkaar! De grote raderen, de seizoenen met daar
in de kleine raderen die bij o.a. de boerenzwaluw de ti
ming regelen van de terugkeer naar het broedgebied,
nestbouw, het broeden, jongen grootbrengen, vliegoe
feningen en je uiteindelijk opnieuw voorbereiden op
vertrek. Dat alles speelt zich af in de kast van het na
tuurlijk uurwerk, de biotoop waarin de vogel zich op
dat moment kan manifesteren.

Boerenzwaluw                                            © Willem Kuijpers

Deze week was het mogelijk om in meer detail het ver
zorgen van de jonge boerenzwaluwen te observeren.
Een nog fijner detail binnen het raderwerk, de fysieke
kwaliteiten van de soort bij het voeden van de kuikens.
De jongen wachten wat ongeduldig en schreeuwend
op de komst van de ouders die door de lucht buitelend
als ware luchtacrobaten en met de grootste precisie
insecten vangen! Met de snavel vol, vliegen ze met 

© WIllem Kuijpers

© Willem Kuijpers

hoge snelheid op hun jongen af en gaan dan vol in de
remmen om het voedsel in de snavels van de kuikens
te deponeren. Dit herhaalt zich van de vroege ochtend
tot in de late avond en alle zes de snavels worden
voorzien. Een prachtig staaltje van natuurlijke precisie!

Gewoon schildmos, groot dooiermos, eikenmos                           © Wolter Termaat
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Werkgroep Lezingen

Jan Wicher Veen

Werkgroep Promotieteam

Yvonne Zwikker

Lezingen? Ja Natuurlijk!
Hoe mooi, fascinerend en belangrijk de natuur kan zijn
wordt via groencursussen, excursies en ook via lezin
gen voor het voetlicht gebracht. Diverse sprekers
geven vaak een verrassende kijk op de natuur. Men
krijgt deskundige en actuele informatie, kan vragen
stellen, prachtige beelden bekijken en in de pauze tij
dens een kop koffie natuurliefhebbers van IVN, KNNV
en anderen ontmoeten.
Vanaf 2013 is er bij IVN Apeldoorn een lezingenwerk
groep actief. In het voor- en najaar wordt er een lezing
georganiseerd met soms meer dan 100 belangstellen
den. Afhankelijk van het onderwerp volgt daarop even
tueel ook nog een excursie. De werkgroep zoekt naar
brede, actuele onderwerpen. De Wolvenlezing liep bij
voorbeeld ver vooruit op de huidige ontwikkelingen op
onze Veluwe. Voor komend najaar is de door de Coro
na-maatregelen uitgestelde lezing van Jan van Hooff in
het auditorium van Apenheul in voorbereiding.

Interesse wekken en informeren
IVN telt landelijk 161 afdelingen en 26.000 leden. Dat is
een mooi aantal maar bekendheid van IVN onder de
Nederlandse bevolking vraagt om veel meer. Bijzonder
is momenteel dat voor de IVN cursussen van afdeling
Apeldoorn nauwelijks promotie nodig is. De cursussen
zitten binnen de kortste keren vol. Cursisten maken
kennis met de afdeling en de doelstelling van IVN.

Met een promotiekraam op belangrijke regionale eve
nementen kunnen we mensen bereiken die geen idee
hebben wat IVN doet en waar wij voor staan. Op zo’n
markt heb je de tijd om in gesprek te raken. Voordat
corona alle markten stop zette had IVN Apeldoorn
geïnvesteerd in goede materialen om de kraam pro
fessioneel in te richten. Zo is er nu een fraaie achter
wand waarop onze activiteiten zichtbaar zijn. Er is een
herkenbare banner gekomen en er is meer keus uit
opgezette dieren zoals een mol, een steenmarter en
buizerds waardoor je vaak heel makkelijk met het pu
bliek in gesprek raakt, vooral met kinderen. Wanneer
we op een evenement staan met andere groene deel
nemers is dat altijd heel gunstig om contacten te leg
gen en ervaringen uit te wisselen.
Het is nu nog te vroeg om aan te geven wanneer we
voor het eerst weer op welke markt onze kraam gaan
optuigen en welke andere manieren van promotie we
gaan ontwikkelen. Houd de nieuwsbrief in de gaten.
Lijkt het je zinvol en leuk om mee te denken, een dag
of dagdeel mee te draaien, laat het weten aan Ronald
Duin.

Voor Marieke Sprey, Kris Vanopstal en Jan Wicher Veen
(na bijna 10 jaar) zal dit de laatste lezing zijn die zij or
ganiseren. Dus Jesse Rietveld, die net is ingestroomd,
heeft voor 2023 collega’s nodig.
Heb je belangstelling voor natuur en milieu en zin in
samen organiseren? Dan ben je welkom in onze werk
groep. Samen bepaal je een onderwerp met spreker,
de datum en je reserveert een ruimte. Een draaiboek
geeft steun bij deze zinvolle, leuke en leerzame activi
teit.
Wie meer wil weten? Dat kan via lezingen@ivn-apel
doorn.nl of bel met Kris Vanopstal 06-12836251

Bijenmarkt Epe 2019                                        © Ten Gevers
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Werkgroep projecten

 Monic BreedEnthousiasme en samenwerking
Naast werkgroepen die hun thematische doelen nastreven zijn er ook talloze kort- (en ook lang) durende acties
die leden op aanvraag dan wel op eigen initiatief uitvoeren. Deze worden ondergebracht in de zogenoemde
Projecten.

Project Parken
Apeldoorn als stad is een groene stad: vele groene
oases nodigen de bewoners uit naar buiten te gaan en
te wandelen, fietsen, joggen of met de kinderen te spe
len. In het Project Parken beschrijven een aantal IVN-
leden de verschillende parken die Apeldoorn rijk is.
Yvonne Zwikker en Monic Breed coördineren dit pro
ject. Het idee is om in 2022 te komen tot een publicatie
van de verhalen en om ze ook digitaal beschikbaar te
stellen via www.ivn-apeldoorn.nl.

Herinneringsboom Willem van Oranje              © Archief IVN

Project Herinneringsbomen
Bomen zijn al jaren een onderwerp in de Bomencursus
en in verschillende bomenroutes van IVN Apeldoorn.
In 2021 werden de verschillende bomenlijstjes, die
waren gemaakt door IVN (Yvonne Zwikker) en
Gemeente Apeldoorn Afdeling Erfgoed (Yvonne de
Vries), samengevoegd tot één lijst.
Inmiddels zijn er door de gemeente Apeldoorn criteria
opgesteld voor de titel herinneringsboom of TOP-
boom. Dat betekent dat die bomen in aanmerking
komen voor een actieve inzet van de gemeente (on
derhoud, hekwerk, informatievoorziening) en/of kun
nen worden aangemerkt als TOP-boom (bomen met
toekomstpotentie).

Bevrijdingsboom Hoog Soeren                 © Hans Hogenbirk

Vanuit de afdeling Erfgoed gelden er de volgende twee
uitgangspunten:
1. De boom inclusief verhaal draagt bij aan het Grote
verhaal van Apeldoorn. Daaronder vallen de 10 erf
goedthema’s: Jagers-verzamelaars, Bewoning en graf
heuvels, Middeleeuwse ijzerindustrie, Sprengenbeken
en watermolens, Dorps karakter; Oranjegeschiedenis,
Knooppunt en ontmoetingsplaats, Oorlog, vrede en
veiligheid, Groei van dorp naar stad, Recreatie en zorg
in het groen.
2. De boom inclusief het verhaal draagt bij aan het al
gemene verhaal van de ontstaansgeschiedenis van
Apeldoorn.
Het is de bedoeling dat Oranje en Bevrijdingsbomen
worden opgenomen in Het Geheugen van Apeldoorn.
Yvonne Zwikker en Monic Breed bereiden een lezing
voor met Anton Dekker in 2022.

Project de Atlas van Apeldoorn
CODA zet jaarlijks een wijk of dorp centraal in De Atlas
van Apeldoorn. Samengewerkt wordt met de wijkraad
of –vereniging en de diverse leden van het Erfgoed
platform Apeldoorn. In 2021 stond de wijk Berg en Bos
centraal en in 2022 het dorp Hoog Soeren. De bijdra
gen van IVN (Monic Breed en Hans Hogenbirk) beston
den uit: het nafietsen en het heruitgeven van het Belle
vue fietsboekje Hoog Soeren voor de IVN Routes app
en het publiceren van de IVN activiteiten in het bege
leidend boekje van de Atlas van Apeldoorn.

Project Biodiversiteit in bermen van stadspark
Berg en Bos
In juli 2021 noteerden IVN-leden Janneke Niessen en
Yvonne Zwikker 70 bloeiende wilde planten in de ber
men van stadspark Berg en Bos. In overleg met
Martine van Oostveen, de gemeentelijke ecoloog,
Erik Gorter, de gemeentelijke wilde flora specialist en
Wilco Barto van Accres komt er in juli 2022 informatie
bij die bloemen langs de één kilometer lange route om
de vijver. Het schrijfwerk is in volle gang. Doel is de bi
odiversiteit aan wilde flora, afkomstig uit in Apeldoorn
gewonnen zaden en het belang voor insecten onder
de aandacht te brengen.
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IVN in beeld

Excursie Landschapscursus
Beekbergerwoud,16 april 2022

© Ten Gevers

© Yvonne Zwikker

© Yvbonne Zwikker

© Ten Gevers

© IVN Fotowerkgroep

Ledencafé, 8 maart 2022

Verkennen Bospark De Goudvink, Parkenproject
20 januari 2022

Verkennen Dennenheuvel Parkenproject,
10 maart 2022

Themawandeling NGO-1, 19 maart 2022

Excursie workshop macrofotografie, Leemputten
10 juli 2021
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© Willem Kuijpers

© Yvonne Zwikker © IVN Archief

Excursie landschapscursus, 30 april 2022

IVN natuurgidsen maken leerkrachten Zonnehoek
wegwijs in Park Zuidbroek, 19 april 2022

Overleg zomerroute Bloeiende bermen Berg en Bos,
31 maart 2022

© Ten Gevers

Excursie Natuurgidsenopleiding: themawandeling
7 mei 2022

© Schoolgidsenarchief

Schoolgidsenbijeenkomst, 30 april 2022
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Werkgroep Natuurfotografie

Ria BrouwersGoed kijken en scherp blijven
De gulden snede, kijklijnen, de regel van derden, het zijn centrale begrippen in de cursus Landschapsfotografie,
die ik begin 2020 volgde. ‘Compositie is alles’, zegt Cees van Vliet, ‘begin vooral met goed te kijken naar wat je
wilt fotograferen’. Hij beklemtoont het nog maar eens als ik hem spreek voor dit artikel. Ik herinner me hoe hij
dat in de cursus illustreerde met behulp van landschapsschilderijen van o.a. Jacob van Ruysdael en Paul Cézan
ne. Kunst als voorbeeld voor het maken van foto’s.

Vijf jaar geleden is de werkgroep Natuurfotografie ge
start. Enthousiasme voor de natuur en voor fotografe
ren bracht enkele IVN-leden bij elkaar. ‘Door met el
kaar te fotograferen en de resultaten uit te wisselen
willen wij onszelf en elkaar scherp houden via de lens
van de camera’, vertelt Cees. Met foto’s leg je de
schoonheid van de natuur vast, maar kun je ook de
tails ontdekken die je eerder niet zag, bijvoorbeeld
door beelden stil te zetten of door heel dichtbij te
komen. Ook de wens om anderen te leren hoe je de
natuur (beter) kunt fotograferen was een reden om
een werkgroep te vormen.

Cursussen
De cursus die ik volgde was de tweede van de inmid
dels drie voltooide cursussen over Landschapsfotogra
fie. Na een avond over de basisbeginselen van fotogra
fie, toegespitst op landschapsfoto’s, gingen we op een
zaterdagochtend fotograferen in Het Woudhuis. Een
bijzondere uitdaging vormde het druilerige weer van
die dag. Toch slaagden velen erin om onder leiding
van de docenten mooie foto’s te maken. Die werden
op de derde bijeenkomst besproken, het slotstuk van
een zeer praktische en leerzame cursus.
De werkgroep geeft ook cursussen in Macrofotografie,
waarin je leert hoe je mooie foto’s kunt maken van
vooral bloemen en insecten. Een bijzonder aspect van
deze cursus is de mogelijkheid om met de groep te
gaan fotograferen in het niet voor publiek toegankelij
ke gebied van de Leemputten van Staverden. Daar
vind je orchideeën, parnassia, gentiaanklokjes, inclu
sief de vlinder: het gentiaanblauwtje.

Fotoarchief
Een ander doel van de groep is ervoor te zorgen dat
IVN-Apeldoorn kan beschikken over mooie natuurfo
to’s en over een toegankelijk fotoarchief. De foto’s

Regelmatig trekken de leden van de werkgroep er met
hun camera samen op uit, bijvoorbeeld om in te zoo
men op de adders bij Engbertsdijksvenen, of op de na
tuur in de Oostvaardersplassen. De kern van de groep
bestaat uit vier personen; nieuwe leden zijn van harte
welkom. In de toekomst wil de werkgroep ook aan
dacht gaan besteden aan het fotograferen met de iP
hone. De technische ontwikkelingen daarvan bieden
steeds meer mogelijkheden voor kwaliteitsfoto’s en
wellicht trekt het fotograferen met de telefoon, die te
genwoordig bijna iedereen heeft, ook weer een ander
publiek. Maar, hoe je ook fotografeert, goed uit je
ogen kijken vóór het afdrukken blijft het devies voor
elke natuurfotograaf.
 
Meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/
werkgroep-natuurfotografie

Excursie natuurfotografie                                  © Archief IVN

kunnen gebruikt worden bij publicaties, maar ook als
ondersteunend lesmateriaal voor de IVN-werkgroe
pen. Dat punt onderstreept Cees van Vliet, want ‘er
mag best wat meer gebruik van worden gemaakt’. Het
digitale archief met zo’n 2000 foto’s is nu op orde; wie
er mee aan de slag wil kan bij de werkgroep terecht
voor toegang.

Workshop macrofotografie                     © IVN fotowerkgroep

© Remco Morée
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Werkgroep Bestuur

 Hayo Canter CremersIVN Apeldoorn en de toekomst

Het gaat heel goed met IVN Apeldoorn. Het ledenaantal groeit. Er is een groep actieve leden die zeer enthousiast
en erg actief is. Volgeboekte cursussen, excursies en andere activiteiten. Mede dankzij een gedreven organisator
draait er een goed programma landschapsonderhoud. Mensen uit andere steden en provincies worden speciaal
lid van IVN Apeldoorn omdat daar zoveel wordt georganiseerd. IVN afdelingen uit andere provincies vragen cur
susmateriaal van ons op voor eigen cursussen. Digitale nieuwsbrieven en een informatief en goed verzorgd le
denblad zorgen voor communicatie binnen onze vereniging. Kortom een vereniging met leden om trots op te
zijn.

Bestuur IVN Apeldoorn                                   © Monic Breed

Vraag en aanbod
Als bestuur willen we natuurlijk dat de vereniging ook
in de toekomst zo gezond blijft. Hoe houden we het
bestaande aanbod van activiteiten en werkgroepen in
stand? Wat is daar voor nodig? En zelfs als alles al heel
goed gaat zijn er vast wel zaken die toch nog een tikkie
beter kunnen. Maar welke?
Neem bijvoorbeeld de vacature voor een nieuwe se
cretaris in het bestuur. Daar doen we als bestuur al
een tijdje oproepen voor en het begint nu echt nijpend
te worden. Onze huidige secretaris, Hein Hillen, ver
huist binnenkort naar Rotterdam met uitzicht op de
Nieuwe Waterweg. En dat is nog maar een van de va
catures die al een tijdje onvervuld zijn. Conclusie: Als
voorwaarde scheppend bestuur moeten we beter wor
den in het vinden van mensen voor het vervullen van
vacatures. Leidt wel tot een vraag: Hoe pakken we dat
aan?

Driejaren-beleidsplan
Met dit soort vragen in het achterhoofd is het bestuur,
met wat vertraging, begin maart begonnen met het
verzamelen van punten voor een driejaren-beleids
plan. Bij dit proces betrekken we de coördinatoren van
werkgroepen en willen we uiteindelijk ook aan alle
leden feedback vragen. Al met al een heel proces met
eigenlijk maar één doel: het nog verder versterken van
de vereniging zodat we met zijn allen met nog meer
plezier bijdragen aan het realiseren van een natuurin
clusief Apeldoorn: een gemeente waarin de natuur
deel uitmaakt van het dagelijks leven, van jong tot oud.
 

Inmiddels hebben we twee sessies gehad. De aftrap
was als bestuur onderling, op een zaterdagmorgen
begin maart en medio april volgde een tweede sessie
van het bestuur samen met een aantal coördinatoren.
Dankzij deze twee inspirerende sessies worden de
contouren van een aantal gedragen aandachtspunten
zichtbaar. Zo is wat meer diversiteit in het ledenbe
stand gewenst. Van de huidige leden is bijvoorbeeld
ruim 70% ouder dan 55 jaar.
Een ander punt is het uitbreiden van het aantal actieve
leden. Dat is van belang voor het ontplooien van nieu
we activiteiten, maar ook voor de continuïteit van de
werkgroepen en het behoud van de kwaliteit van het
aanbod.

Tweede sessie bestuur                                    © Monic Breed

Ontmoetingen van leden onderling
We hopen in oktober een uitgewerkt driejaren-beleids
plan aan de leden voor te leggen. In de tussentijd gaan
we al aan de gang met enkele concrete punten zoals
het organiseren van algemene activiteiten waar leden
elkaar kunnen ontmoeten: het Ledencafé.
Mocht je in dit verband nog suggesties of tips voor ons
hebben? Of heb je een idee voor een nieuwe cursus of
ander initiatief? Neem gerust contact met ons op.
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Reportage

Wolter Termaat

Onze eerste afspraak viel in de sneeuw, maar nu zijn we dan op weg naar de bevers. Naast mij zit Nico Kuik.
Nico is natuurgids bij IVN-Apeldoorn en actief bij de werkgroep Scharrelkids. Tot zijn pensionering was hij werk
zaam in het praktijkonderwijs tuin- en bosbeheer in Veendam. Daarna nam hij enkele jaren hoveniersexamens
af. Buiten werktijden was Nico actief bij het Drents Landschap met seizoenexcursies, kanotochten over de her
stelde Hunze en het tellen van weidevogels voor Sovon. 

Nico's passie voor bevers

Knotwilgen                                                 © Wolter Termaat

Nico bij sleepspoor                                   © Wolter Termaat

Bevers
Toen er bevers werden uitgezet in Drenthe werd de in
teresse van Nico gewekt. De kennismaking met dit bij
zondere dier maakte van Nico binnen de kortste keren
een beverliefhebber. Nico woont sinds een paar jaar in
Apeldoorn en heeft bij IVN Apeldoorn een club gevon
den waar hij zijn passie voor natuur invulling kan
geven.

Op zoek naar beversporen
Hoewel als nuchtere Drent niet een echte prater, is hij
niet te stoppen wanneer het woord bever valt. Wat
maakt bevers zo interessant voor hem? Daarvoor gaan
we op weg naar Veessen waar Nico als eindproduct
voor de Natuurgidsenopleiding een bever-excursie
heeft beschreven. Eenmaal aangekomen pakt Nico de
papieren erbij om mij te informeren over de plek en de
betekenis daarvan voor de bevers. Ik krijg meteen een
vraag toegeworpen die ik foutief beantwoord. Dat tot
genoegen van Nico, want het geeft hem de kans iets te
vertellen over zomerdijken en winterdijken langs de
IJssel. We lopen langs water en prachtige knotwilgen
op zoek naar beversporen. Onderwijl onderga ik een ‘
college bever’. Over dat bevers fijnproevers zijn en een
appelboompje prefereren boven een gewone wilg. Dat
heeft te maken met het feit dat wilgen niet alle beno
digde voedingsstoffen bevatten voor de bever. 

Staart als communicatiemiddel
En dan de staart van de bever. Deze wordt niet alleen
als peddel gebruikt, maar ook als communicatiemiddel
door op het water te slaan. Ook nieuw voor mij is dat
in de staart vet wordt opgeslagen als reserve voor de
winter. En of ik wist dat bevers een kam aan de achter
poten hebben waarmee ze vet tussen de haren verde
len? Nee dus, maar nu wel! 

Bouwwerken
Dan zien we aan de overkant van het water een groot
bouwwerk van door elkaar gehusselde boomstamme
tjes, een soort mikado XL. Ik denk dat het een bever
dam is en Nico is het gelukkig met mij eens. Onder een
omgevallen boom zit de vermoedelijke ingang. Nico
legt uit dat er een natte kamer is en een droge kamer.
Bij hoog water verlaten de bevers het nest en bouwen
binnen een week weer een nieuwe burcht. Verderop
vinden we nog prachtige sleepsporen van de bevers.

IJsseldijk
Het gaat regenen en Nico stelt voor naar een volgende
plek te gaan waar een uitbreiding van de excursie is
gepland, mocht de eerste beverplek te weinig opleve
ren. Van Veessen over de IJsseldijk naar Welsum is
geen straf voor mij. Daar aangekomen worden we be
groet door 2 baltsende Canadezen (ganzen) en na een
wandeling weer uitgezwaaid door 2 prachtige lepe
laars. Ik begrijp de passie voor bevers van Nico volko
men. Het is een bijzonder dier, en een goede reden
om buiten te zijn. Wat wil een mens nog meer?

Beverplek                                                   © Wolter Termaat
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Ontwikkelingen

Yvonne Zwikker

Quiz

Janneke Niessen 

Assortimentstuin in Zuiderpark

Assortimentstuin, getekend door Erik Gorter

In het Zuiderpark is een begin gemaakt met de aanleg
van een Assortimentstuin waar je alle soorten wilde,
inheemse planten die je in de Apeldoornse bermen te
genkomt kunt vinden. Dat zijn inmiddels ongeveer 120
á 130 verschillende soorten. De tuin is nog pril en
heeft een paar jaar nodig om echt aantrekkelijk te wor
den, maar voor liefhebbers is het juist leuk om deze
ontwikkeling van het begin af aan te volgen.
De tuin is in het Zuiderpark gelegen aan de 1e Wor
menseweg en grenst aan de skatebaan. De boom
gaard is nog een aandenken aan de voormalige Transi
tion Town. In maart 2021 is voor het eerst zaad ge
zaaid. De volgende indeling kun je ontdekken: voor
jaarsbollen, een akkerveldje (84 m2), een wadi (18 m2),
ecologisch gazon (482 m2), bloemrijk grasland van ver
schillende hoogtes (samen 179 m2) en een vak met
een mengsel voor bosplantsoen (48 m2). Dit jaar zal de
tuin verder omsloten worden door hagen om vooral
loslopende honden te weren. Er komt een gemengde
meidoorn-sleedoornhaag. Gedacht wordt ook aan een
gevlochten haag.
Apeldoorn was jaren geleden een van de eerste ge
meenten die werk maakte van wilde flora in de ber
men. Sinds 2019 is Erik Gorter de spil als vakbekwaam

medewerker groen/wilde flora specialist. De zaden
werden en worden overwegend handmatig gewonnen
en zorgvuldig gedroogd en bewaard zodat er in het
voorjaar mengsels samengesteld kunnen worden. Op
welke plek welk plantenmengsel is gezaaid is allemaal
digitaal vastgelegd. In de nieuwe werf aan de Sleutel
bloemstraat hebben de zaden een speciale ruimte ge
kregen.

Strandjutten
Op het strand geven de mysterieuze overblijfselen van in zee levende weekdieren ons een kijkje in het leven
onder de wateroppervlakte. Wist je dat schelpen net als bomen jaarringen hebben?
Weet jij deze vondsten op naam te brengen? Antwoorden zie pagina 15.

Foto 3

Komt voor in zeemanslied.

Twee soorten tegelijk.

Foto 5 

Foto 1 

Een geestelijke schelp. Een ruim zittend kledingstuk?

Foto 2 

Foto 4 

Een hoes voor een wapentuig?

Foto 6 

De 10 poten zijn verdwenen.
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Samenwerken

Saskia KattemölleIn gesprek met Willem Kuijpers
IVN en plannen voor de openbare ruimte
Een vraag waar veel antwoorden op mogelijk zijn. IVN’ers hebben oog voor natuur en ook steeds meer voor het
groen in de stad. De rijkdom daarvan en de diversiteit gaan ons aan het hart. Op veel manieren is IVN betrokken
bij het groen in onze omgeving. De verhalen over de werkgroepen van de IVN laten dat zien. Stel deze vraag aan
Willem Kuijpers en je krijgt een uitgebreide, weldoordachte beschouwing. De interesse van Willem gaat uit naar
landschappen en archeologie, daar zijn de landschappencursussen uit voortgekomen. Willem benadrukt dat hij
heeft ervaren hoe hij in IVN gepassioneerde mensen tegenkwam die hem hebben geleerd hoe je op je eigen ma
nier het unieke van de Veluwe op andere mensen kunt overbrengen. Toch ziet hij nog een andere taak voor
IVN’ers

Meedenken vanuit de natuur
Plannen van de gemeente met omgevingswetten heb
ben invloed op de landschappen, en het was daarom
dat vanuit IVN Apeldoorn de vraag aan hem werd ge
steld deel te nemen aan klankbordgroepen. Eerst voor
Park Zuidbroek, later voor het ontwikkelplan Wenum
Wiesel Beekdal (Robuuste Grift). Stukken lezen, verga
deren, meedenken, niet iedereen is daarvoor te vin
den. Willem ziet wel een rol voor IVN’ers vanuit zijn
eigen ervaringen. IVN’ers zijn geen belangenbeharti
gers voor bedrijven, direct omwonenden en gemeente.
Als IVN-er kan je praktisch meedenken, samen met
specialisten op dit gebied, denkend vanuit de natuur
en met creativiteit.

Beekherstel De Grift                                   © Willem Kuijpers

De Grift met wandelpad                              © Willem Kuijpers

Klompenpaden over De Grift                      © Willem Kuijpers

Voorbeeld ten noorden van Apeldoorn
Een sprekend voorbeeld van hoe een advies langer
door kan werken is de nieuw aangelegde Ecologische
verbindingszone Grift ten noorden van het industrie
gebied Stadhoudersmolen. Tot zijn grote verrassing
zag Willem deze winter dat het fietsverkeer werd om
geleid langs Kanaal en Grift. Hij zag werkzaamheden
aan de oevers die veel weg hadden van het beekher
stelprogramma de Robuuste Grift dat al was afgerond.
Over dat ontwikkelplan heeft Willem meegedacht, zijn
advies was om ook in dat deel de Grift te laten mean
deren en om ten westen van de Grift een wandelpad
aan te leggen. Uit navraag bij projectleider Marcel van
Betuw van het Waterschap bleek dat de bijdrage van
IVN Apeldoorn aan de Ontwikkelingsvisie voor het
Wenum Wiesel Beekdal inderdaad heeft bijgedragen
aan de herinrichting van dit gebied. Willem vindt het
een mooi resultaat, waarbij de wandelaar een prachtig
natuurpad heeft gekregen met uitzicht op de grift met
poelen, riet en struiken in plaats van het onrustige 

Oproep om mee te denken
Willem benadrukt dat het past bij de doelstelling van
IVN-afdeling Apeldoorn: het betrekken van mensen bij
natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Daarbij
past het betrekken van mensen bij plannen die invloed
hebben op de openbare ruimte. Niet omdat we een
‘tegenpartij’ zijn, maar omdat we op uitnodiging kun
nen meedenken aan creatieve oplossingen waar het
gaat om behoud en versterken van natuur- en land
schappelijke waarden. Laten we ons uitgenodigd
voelen!

lopen op een smal en druk fietspad. Het pad zorgt zo
ook voor een veiliger gebruik van de Klompenpaden
het Holhorsterpad en het Kopermolenpad.
Op de website van het Waterschap Veluwe en Vallei
staat nu een illustratie bij de tekst over dit project wat
veel overeenkomst vertoont met de IVN-bijdrage aan
het voornoemde plan. Fiets tussen Grift en Kanaal
naar het noorden en je ziet het resultaat!
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Antwoorden
1= Nonnetje
2= Wijde mantel
3= Kokkel
4= Zwaardschede
5= Fuikhoren met zeepokken
6= Strandkrab

Natuurfotografie vroeger en nu
In CODA Museum ontdek je van 1
mei tot en met 25 september 2022
Inside the outside – pioneers in
lens-based media; een tentoonstel
ling, die met werk van 16 heden
daagse kunstenaars en fotografen
de relatie tussen mens en natuur
onderzoekt door de lens van de ca
mera. We houden immers van de
natuur, vieren en verheffen haar,
maar we zien tegelijkertijd ook hoe
onverschillig ze is als er zich grote
drama’s en rampen voltrekken en
hoe we haar aantasten en verwoes
ten. Het werk van een van de eer
ste natuurfotografen Richard Tepe
(1864-1952) die in Apeldoorn ge
woond heeft, ligt ten grondslag aan
deze tentoonstelling. Zijn werk is
vertegenwoordigd in de collectie
van CODA Archief.
Meer informatie: www.coda-apel
doorn.nl

Leemkuil                           © Ellen Kooi

Slootjesdag IVN Apeldoorn
12 juni 2022 
Welk waterdiertje kan ook ‘s zo
mers schaatsen? En welk diertje
zwemt op z’n rug? Samen met  IVN
natuurgidsen ga je onderzoeken
welke waterdiertjes in het water
leven.
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar
kunnen op zondag 12 juni met hun
(groot)ouders, vriendjes en vrien
dinnetjes ontdekken hoe bijzon
der het leven is in schijnbaar dood
gewoon vijverwater. 

Wil je meedoen aan de Apeldoorn
se Slootjesdag dan ben je de 12e
juni tussen 14.00 en 17.00 uur van
harte welkom bij de vijver van Het
Woldhuis, Woldhuis 11, Apeldoorn.
Kosten € 2 per deelnemend kind,
(groot)ouders gratis! IVN zorgt voor
materialen. Informatie en aanmel
den (bij voorkeur vóór 11 juni):
Marieke Sprey,
scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl.

Open tuinen dagen
Het kan weer, op bezoek gaan om
prachtige tuinen te bekijken en in
spiratie op te doen. In juni (hoogzo
mertuinen) en september (najaars
tuinen) organiseert Groei en Bloei
weer open tuinen dagen. Op zater
dag 18 juni is er een ‘special’ in
Hoog Soeren. Daar kan je 8 tuinen
bezoeken. Op zondag 19 juni zijn
12 tuinen in Apeldoorn en Klaren
beek te bezoeken. Daarna zijn op 3
en 4 september 12 tuinen te bezoe
ken in Apeldoorn, Ugchelen en Kla
renbeek. Informatie: apeldoorn.
groei.nl/activiteiten/open-tuinen-
weekend
Wilde Floraroute Stadspark Berg
en Bos
Van 8 tot en met 31 juli kunnen
plantenliefhebbers hun kennis op
frissen of opbouwen langs een
route van 1 kilometer rond de vijver
in Stadspark Berg en Bos. 120 ver
schillende soorten zaden – waarvan
er 70 aandacht krijgen - worden
jaarlijks door de vakspecialisten
Wilde Flora van de gemeente Apel
doorn verzameld. 

Wilde flora                     © IVN Archief

Veel van de in juli bloeiende plan
ten zijn van levensbelang voor in
secten. Die zorgen - op hun beurt -
voor de bestuiving waardoor er in
het najaar weer zaden geoogstkun
nen worden, als ze al niet opgege
ten zijn. Je kunt genieten van de bi
odiversiteit wat bloemen en hun
bezoekers betreft.

Excursie sporen van wolven
Sinds de zomer van 2018 hebben
wolven zich gevestigd op de Velu
we, waar een van de wolvinnen het
jaar erop 5 jongen heeft gekregen.
Sinds 2020 zijn er jaarlijks jonge
wolfjes geboren. De wolf lijkt daar
mee een blijvende plaats in te
nemen op de Veluwe. De werk
groep Wolf Nederland zet zich in
voor het zo conflictarm mogelijk sa
menleven met wolven in Nederland
en organiseert ook excursies vanuit
Gortel. Zie: werkgroepwolf.nl/agen
da. Op 13 augustus is de Internatio
nale dag van de Wolf.

Plantenkaart Anklaar
Wanneer je langs de beide grote
plantenbakken op winkelcentrum
Anklaar loopt, kan je je verwonde
ren over de grote variatie aan plan
ten die daar een plek gekregen
hebben. Patricia Stols en Gerda Wil
lems van Adviesbureau West heb
ben in samenwerking met de ge
meente een fotokaart gemaakt
waarop je kunt zien welke planten
er aangeplant zijn. Een lust voor het
oog en veel planten zijn belangrijk
voor bijen en vlinders.

© Yvonne Zwikker

Slootjesdag                     © Archief IVN
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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

    Datum      Thema/Locatie Starttijd
    zondag 12 juni    Slootjesdag van 14 - 17 uur
    zondag 19 juni    Bomen en cultuur in Sprengenpark 14 uur
    dinsdag 12 juli    Zomeravondwandeling Park Zuidbroek 19 uur
    vrijdag 15 juli    Oud en nieuw stadsgroen 10 uur
    zondag 21 augustus    Zoeken naar de eerste paddenstoelen 14 uur
    zondag 18 september    Geheimen van het bos 14 uur

  Natuurcursussen

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

    Workshop macrofotografie
    Data cursusavonden: dinsdag 14 en 21 juni van
    19.30 uur tot 22 uur in het IVN-lokaal.
    Datum excursie: zaterdag 18 juni van 9.30 tot 12.30
    uur op natuurterrein de Leemputten van Staverden.

    Groencursus najaar
    Data cursusavonden:  woensdag 7 en 21 september,
    5 en 19 oktober, 2 november van 19.30 tot 22 uur in
    het IVN-lokaal
    Data excursies: zaterdag 10 en 24 september, 8 en
    22 oktober, 12 november van 10 tot 12.30 uur in
    de omgeving van Apeldoorn.

    Bomencursus
    Data cursusavonden: dinsdag 13 en 27 september, 
    11 oktober van 19.30 tot 22 uur in het IVN-lokaal
    Data excursies: (naar keuze) zaterdag 17 òf zondag
    18 september en zaterdag 1 oktober òf zondag
    2 oktober van 10 tot 12.30 uur in Apeldoorn. 

    Paddenstoelencursus
    Data cursusavonden:  donderdag 29 september,
    13 en 20 oktober van 19.30 tot 22 uur in het 
    IVN-lokaal.
    Data excursies: zaterdag 1 oktober (Woudhuis),
    15 oktober (Hoog Buurlo) van 10 tot 12 uur en 
    22 oktober (Leemputten, Staverden) van
    14 tot 16 uur.

    Cursus Samenhang in de natuur
    Data cursusavonden: maandag 3, 10, 17 en
    31 oktober, 7 en 14 november van 19.30 tot 22 uur
    in het IVN cursuslokaal
    Data excursies: zaterdag 5 en 19 november van 
    9.30 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.

    Cursus Winterwatervogels
    Datum cursusavond: woensdag 26 oktober van
    19.30 tot 22.00 uur in het  IVN leslokaal.
    Datum excursie: (weersafhankelijk) zaterdag
    29 oktober van 8.00 tot 14.00 uur. De locatie wordt
    op de cursusavond bekendgemaakt.

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


