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Colofon Inhoud

Natuurmoment

 Annelies de Jong

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, Monic Breed (tekst
redactie) en gastredacteur Corine Schimmel.
Verspreiding Groenvoer: Harris Couwenberg e.a.
Aan dit nummer werkten mee: Annelies de Jong,Tim
van Alen, Elwin Masselink, Marieke Sprey, Peter Wig
gers, Hayo Canter Cremers, Janneke Niessen. Wist je dat er 18 soorten roofvogels zijn in Nederland?

Wil je soorten leren herkennen? Doe dan de Cursus
roofvogels van IVN en KNNV.
De bijzonderste waarneming? De zeearend! Het was
vooral speciaal dat we twee jonge zeearenden zagen
‘spelen’ in de lucht: ze buitelden om elkaar heen.
Prachtig om te zien!

© Annelies de Jong
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Gewoon eekhoorntjesbrood kan je in de herfst op
vele plekken aantreffen. Niet altijd zo groot als deze,
al kan de hoed wel 30 centimeter worden. Op deze
foto met in de buurt de symbiotische vriend, de eik.
Lees het thema-artikel op pagina 3. © Ten Gevers
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Thema

 Wolter TermaatHerfst: een kleurig rekenwerkje!
Dat de herfst mijn favoriete jaargetijde is, is niet bijzonder voor een herfstkind. Maar er is meer. Het is de dyna
miek van veranderingen in de natuur. De herfst is het jaargetijde waarin de natuur even vertraagt. Na een zomer
uitbundig groeien, bloeien en jongen grootbrengen is het tijd geworden om rust te nemen en zich voor te berei
den op de komende winter. De eerste tekenen van een naderende herfst zijn begin augustus al zichtbaar. Denk
maar aan het plotsklapse vertrek van de gierzwaluwen. De ene dag gieren ze nog acrobatisch boven je hoofd en
de volgende dag zijn ze verdwenen, om pas het volgende jaar in de meimaand weer terug te keren uit het
zuiden

Herfstlandschap                                        © Wolter Termaat 

Bladafval
Het meest opvallende verschijnsel in de herfst is het
afvallen van bladeren. Net zoals bij andere organismen
worden in planten veel levensprocessen geregeld door
hormonen. Plantenhormonen zorgen voor het kiemen
van zaden, voor de groei van wortel en spruit, voor de
ontwikkeling van bloemen en vruchten en ook voor de
bladafval in de herfst. De aanmaak van deze hormo
nen wordt voornamelijk bepaald door temperatuur en
daglengte. Ieder seizoen worden zo de benodigde hor
monen gemaakt om de seizoensgebonden levenspro
cessen in gang te zetten.
In de herfst wordt een hormoon aangemaakt dat de
bladafval regelt. Waarom? In de winter, als de bodem
temperatuur laag is, stoppen de wortels met het opne
men van water. Daardoor bestaat het gevaar dat de
plant in de winter uitdroogt door verdamping via de
bladeren. Ook is er in de winter kans op vorstschade
aan het blad waardoor bacteriën en schimmels binnen
zouden kunnen dringen. Twee belangrijke redenen om
het blad te laten vallen.

De plant regelt de bladafval heel precies, want in het
blad zitten belangrijke stoffen die niet gemist kunnen
worden. Deze stoffen worden voor het afvallen terug
gehaald naar de stengel. Onderwijl wordt er tussen
blad en stengel een kurklaagje aangelegd. Het kur
klaagje is ondoordringbaar voor bacteriën en schim
mels en waterdicht. Als de belangrijke stoffen zijn te
ruggenomen, dan pas mag het blad afvallen. Een wind
vlaag is vaak al voldoende om het kurklaagje te bre
ken.

Bladafval is rekenwerk!
Blad laten vallen is een kostbare aangelegenheid voor
planten. De kosten hiervan worden afgezet tegen de
kosten veroorzaakt door uitdroging en bevriezing. Er
zijn daarom ook planten die een andere afweging heb
ben gemaakt. Zij hebben geïnvesteerd in bladeren met
een dikke waslaag om verdamping tegen te gaan. Ook
stoppen ze bij koude extra suikers in de bladcellen, dat
werkt als antivries. Door hun bladeren te behouden
verliezen deze planten geen kostbare stoffen. En in het
vroege voorjaar hebben ze het voordeel dat de blade
ren direct profiteren van het zonlicht. Hulst, laurierkers
en rododendron zijn voorbeelden van dergelijke plan
ten.

Naaldbomen houden eveneens hun bladeren vast. Zij
hebben daartoe aangepaste bladeren, de naalden.
Naast een extra dikke buitenste cellaag met daarop
een dikke waslaag bevatten naalden in de winter extra
suiker. Daarnaast wordt ‘s winters het water uit de
naalden teruggetrokken. Zo wordt vorstschade voor
komen. Bovendien zijn de huidmondjes ingezonken in
het blad, waardoor ze minder water verdampen.
Sowieso hebben naalden door hun vorm een klein
bladoppervlak.

Vliegenzwam                                             © Wolter Termaat

Gevallen blad                                       © Xander Veeneman
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Naaldbomen verliezen wel naalden, maar door ouder
dom. Na ongeveer vier jaar valt een naald af en wordt
vervangen door een nieuwe naald.
En de lariks dan? De prachtig oranje-geel kleurende
naaldboom die wel zijn naalden laat vallen? Ook hier
geldt het kosten/baten verhaal. De lariks heeft in de
evolutie ervoor gekozen om de naalden niet extra te
beschermen tegen uitdroging en vorst. Het laten vallen
van de naalden in de herfst en weer nieuwe naalden
maken in het voorjaar kost de lariks minder energie
dan het behouden ervan.

Herfstkleuren                                        © Xander Veeneman

Cantharel                                                             © Ruud Knol

Bladpigmenten
In het blad zitten meerdere pigmenten. Deze pigmen
ten zijn in staat energie uit zonlicht om te zetten in
chemische energie. Daarmee kan de plant allerlei be
langrijke moleculen maken. Bladgroen is het meest
zichtbare pigment en ook het belangrijkste. Het zet
zonlicht om in chemische energie, waardoor koolstof
dioxide uit de lucht gebonden kan worden tot koolhy
draten. Deze koolhydraten dienen als grondstoffen
voor alle andere stoffen in de plant. Voor de plant is
bladgroen een ‘kostbare’ investering omdat het blad
groen het schaarse element magnesium bevat. Daar
om wordt bladgroen voor het afvallen afgebroken
waarbij het magnesium wordt opgeslagen in de stam.
In het voorjaar ligt het klaar om in nieuw blad gebruikt
te worden.

Paddenstoelen
Voor paddenstoelen is de herfst een gunstig seizoen,
want de redelijk hoge temperaturen en luchtvochtig
heid bevalt de doorsnee paddenstoel goed. Dat heeft
te maken met hun manier van groeien. Paddenstoelen
groeien niet door celvermeerdering maar vooral door
celstrekking. Door opname van water in de cellen
strekken deze zich, waardoor er een flinke lengtegroei
plaatsvindt. 

een voorbeeld van. Na het afvallen van het blad verwe
ren de pigmenten. Wat overblijft is het bruine tannine
dat in veel planten voorkomt. Schimmels en bacteriën
weten overigens wel raad met de nog bruikbare stof
fen in het blad.

Zwarte trilzwam                                         © Wolter Termaat

Naast bladgroen is er ook bladgeel, bladoranje en
bladrood. Bij het verdwijnen van het bladgroen wor
den deze pigmenten zichtbaar. Zij spelen nauwelijks
een rol bij de omzetting van lichtenergie. Hun belang
rijkste taak is het onschadelijk maken van een teveel
aan UV-licht dat op de plant valt. Want net als bij de
mens beschadigt teveel UV-licht belangrijke moleculen
in de plant. Zonnecrème dus, maar dan inwendig.
Bladgeel en bladoranje veroorzaken de prachtige
herfstkleuren. Ze vangen in de herfst nog steeds zon
licht op en stralen een deel van de opgevangen ener
gie terug. Het lijkt dan net alsof de bladeren licht
geven. De gele en oranje pigmenten worden ten dele
ook bewaard maar verdwijnen grotendeels met het af
gevallen blad.
Na een koude periode kan de plant meer rood pig
ment gaan aanmaken. Dit pigment komt ook voor in
bietjes en rode kool. De rode kleur kan in combinatie
met de gele en oranje pigmenten prachtige herfsttin
ten vormen. De zogenaamde Indian Summer is daar

Paddenstoelen kunnen in de herfst ook prachtige kleu
ren vertonen. Het rood van de vliegenzwam, het zwart
van de zwarte trilzwam en het geel van de hanenkam
zijn daar voorbeelden van. Het zijn andere pigmenten
dan de bovengenoemde bladpigmenten. De pigmen
ten in paddenstoelen hebben geen functie in het op
vangen van lichtenergie. Paddenstoelen zijn namelijk
de voortplantingsorganen van schimmels en schim
mels hebben geen fotosynthese. Hun koolhydraten
halen ze uit het verteren van organisch materiaal of ze
krijgen het van planten waarmee ze in symbiose
leven. Waarom een paddenstoel gekleurd is, is niet be
kend. Afschrikking of juist aantrekking? Er zijn geen be
wijzen voor het een of het ander. Maar ook hier is ooit
in de evolutie een reden geweest om voor kleur te kie
zen. De pigmenten worden ondertussen wel gebruikt
in de verf- en voedingsindustrie.
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Voer voor gidsen

Saskia Kattemölle

Natuurpark Berg en Bos heeft veel variatie in natuur, in cultuur en in historie. Elk jaargetijde geeft een andere
sfeer en andere geluiden. Het liefst loop ik in alle rust van dit alles te genieten. En daarin ben ik niet de enige,
want veel mensen maken gebruik van het park. Toch kan ik mijn ogen niet sluiten voor alle veranderingen die
steeds zichtbaarder zijn. In de IVN-cursus Natuur en samenleving kreeg ik dit voorjaar informatie over verdro
ging, vervuiling, verzuring en klimaatverandering.
Hoe zichtbaar zijn deze veranderingen in park Berg en Bos en hoe gaat de toekomst voor het park eruit zien,
vroeg ik mij af.

Tim van Alen bij Lijsterbes                     © Saskia Kattemölle

Dood bos                                                © Annelies de Jong

Van houtproductie naar ecologisch beheer
Het is nog op meerdere plekken in het bos te zien dat
er werd ingezet op houtproductie, zoals bij de perce
len met rijen even oude Douglassparren. Deze perce
len brachten geld op maar zijn wel eenvormig en vor
men daardoor een risico op ziekten. De maatregelen
zijn nu gericht op een gemengd gezond bos met veel
inheemse boomsoorten waar zeldzame dier- en plan
tensoorten kunnen leven. Het beheer is kleinschalig en
natuurvolgend.

Delen van nieuwe inzichten
Tim van Alen vindt het als bosbeheerder belangrijk dat
bezoekers weten en zien hoe er beheer plaats vindt,
wat ‘natuurvolgend’ beheer betekent, welke onzeker
heden daarbij horen en waarom er veranderingen
nodig zijn.

Klimaatverandering en bosbeheer in Natuurpark
Berg en Bos
Een door bosbeheerder Tim van Alen georganiseerd
boscafé met boswandeling gaf antwoord op veel van
mijn vragen. Tim liet tijdens de bijbehorende wande
ling zien hoe zwaar een tien jaar jong bos het heeft
door de droogte van de afgelopen jaren.
Gelegen op een heuvel met droge zandgrond is er al
80% dood en de rest zal snel volgen. Midden in een
bijna dood bos staan is confronterend. Tien jaar gele
den was nog niet te voorspellen hoe dit bos zich zou
gaan gedragen. De enige optie is opnieuw beginnen.
Gekozen is om kleinschalig en handmatig de bomen
eruit te halen. Niet met groot materieel omdat de bos
bodem dan verder verdicht. De monocultuur van
naaldbomen wordt vervangen door meerdere soorten
bomen, zoals haagbeuk, beuk, eik en meidoorn. Ook
worden er struiken tussen geplaatst. De jonge bomen
worden in het begin omrasterd, zodat herten en reeën
de bomen niet kunnen aantasten. Het nieuwe bos

Voorbeelden van maatregelen
Toekomstbomen markeren zodat ze bij uitdunning
niet worden omgezaagd en ze ruimte krijgen.
Het hout van de omgezaagde bomen circulair gebrui
ken voor bankjes, paaltjes en uitkijktorens.
Een horstboom (boom met nest) van de havik marke
ren, want een havik maakt zijn hele leven gebruik van
het zelfde nest. En dat kan wel 10-15 jaar zijn.
Bes-dragende struiken planten zoals een lijsterbes.
Een boom ringen waardoor de sapstroom ophoudt, de
boom dood gaat en spechten nestgelegenheid krijgen.
Struikvorming met mantelzoomvegetatie bevorderen
tussen heide en de naastliggende hoge boomgrens. Er
ontstaan daardoor verbindingswegen voor insecten en
in het microklimaat van deze luwten kunnen vogels,
reptielen en insecten leven.

Een andere kijk op Natuurpark Berg en Bos

gaat zorgvuldig gevolgd worden om het effect van de
maatregelen vast te leggen.

Bijna dood lariksbos                              © Saskia Kattemõlle
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Interview

Saskia Kattemölle

Selectief maaien                                     © Saskia Kattemölle

Tijdens het bekijken van Instagram-accounts over de natuur komt als tip het account uitvoerder_elwin voorbij. Ik
klik en zie berichten over groenbeheer in Apeldoorn. Enthousiaste berichten over nieuw ecologisch beleid, zoals
bonte bermen en minder maaien, wekken mijn interesse. Via Instagram maak ik een afspraak met Elwin Masse
link. Elwin is uitvoerder afdeling beheer en onderhoud voor de regio Noord West en heet mij welkom op de ge
meentewerf aan de Sleutelbloemstraat. Samen met 20 medewerkers zorgt hij voor het onderhoud. Hij vertelt
hoe belangrijk en mooi hij het vindt om ter plekke uit te leggen aan medewerkers en burgers waarom nieuwe
vormen van onderhoud nodig zijn. Hij wil graag verbinding krijgen met vragenstellers door het over de samen
hang te hebben tussen onderhoud en belangrijke thema’s als ecologie en biodiversiteit.

Opdracht: ecologische kansen in Apeldoorn
Het nieuwe beleid heeft te maken met de opdracht om
te zoeken naar ecologische kansen in Apeldoorn.
Samen met vakspecialisten, ecologen, ontwerpers en
wijkteams wordt nagedacht om bewuster om te gaan
met het groen in de openbare ruimte. Elwin denkt
mee, zoals bij het bepalen of maatregelen werkbaar
zijn of dat ze werkbaar gemaakt kunnen worden. De
praktijk kan anders zijn dan de theorie. Per straat
wordt gekeken wat er nog mogelijk is, zoals verdere
vergroening, verbeteren van de bodemstructuur, min
der intensief maaien, meer bloemrijk gras, meer vaste
planten en bomen niet opkronen in parken. Hij is en
thousiast over het starten van nieuwe ideeën op kleine
schaal, het effect intensief volgen en daarna pas toe
passen in een grotere regio.

Over elk stukje groen is nagedacht
We rijden terug naar de Sleutelbloemstraat en Elwin
heeft over elk stukje groen waar we langsrijden een
verhaal over de geschiedenis van het onderhoud, en
wat er in de toekomst gaat gebeuren. Met andere
ogen kijk ik voortaan om mij heen. Vragen staat vrij:
via Instagram!

Passie voor Groen op Instagram

Elwin bij bloemrijke bermen                    © Saskia Kattemölle

Voorbeelden van nieuw beleid
Elwin neemt mij mee de wijk in. We gaan eerst naar de
John F. Kennedylaan waar na rioolwerkzaamheden
eerder dit jaar aan één kant het gras onder de eiken
was verdwenen. Een kans! Op proef is de grond inge
zaaid met een bloemrijk zadenmengsel. Insecten vlie
gen af en aan. Aan de overkant in het Sprengenpark is
onder bomen en planten bokashi ( speciaal gecompos
teerd materiaal) aangebracht en we voelen dat de
grond daaronder vochtiger is dan op andere plekken
waar dat niet is gebeurd. In het park staan mooie voor
beelden van bomen die niet opgekroond zijn waar
door de originele boomvorm goed zichtbaar is. Het
idee is om dit op meer plekken toe te passen.
Het volgende doel is de wijk Orden waar 4 mannen
aan het werk zijn. Ik ontmoet Arné Hissink die zich
bezig houdt met het oogsten en zaaien van wilde flora
in de wijk. 

Bijvoorbeeld zaden voor het groene middenterrein
van Sportpark Orderbos. Eerder werd dit terrein ge
bruikt als sportveld. Door intensief maaien was er een
scherpe grens tussen gras en bomenrand. Er bloeiden
weinig bloemen waardoor de diversiteit aan insecten
niet groot was. Nu is het beleid gericht op het krijgen
van vloeiende overgangen tussen grasweide, een
strook niet gemaaid gras met ingezaaide wilde bloe
men, struiken en hoge bomen. Het resultaat is al dat
er meer insecten vliegen.

Ander maaibeleid                                   © Saskia Kattemölle
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Kind en natuur

 Ria Brouwers

Ingang speeltuin                                            © Ria Brouwers

Waterkant en speeltuin                                  © Ria Brouwers

Groen en gezond in het Staatsliedenkwartier
‘Hàllooo!’ Met een brede zwaai en een gulle glimlach fietst hij ons voorbij. We lopen door het Staatsliedenkwar
tier waar IVN-Apeldoorn op twee scholen natuurlessen verzorgt. ‘Een leerling die aan onze lessen meedoet’, legt
Marieke Spreij uit, ‘en bepaald niet één van de makkelijkste in de groep’. Zijn enthousiaste groet doet vermoe
den dat de natuurles wel een positieve indruk heeft achtergelaten.

De gezonde buurt
De lessen zijn onderdeel van het project De gezonde
buurt, een initiatief van de gemeente Apeldoorn dat de
openbare ruimte in oudere wijken nieuw leven wil in
blazen. Dat gebeurt op een natuurvriendelijke manier
en met de ideeën en inzet van de mensen die er
wonen. Als iedereen een steentje bijdraagt, zo is de ge
dachte, kan de wijk zoveel fraaier worden en het
woonplezier groter. De problemen variëren van zwerf
vuil en hondenpoep, een verwaarloosde waterkant en
aftakelende speelplaats, tot overlast van jongeren. De
aanpak ervan vereist actie op meer fronten, door de
wijkraad, buurtbewoners, scholen, Accres sportstimu
latie, woningbouwcoöperaties en maatschappelijk
werk. In 2019 beginnen de voorbereidende gesprek
ken. Jantje Beton schuift aan met een gift voor vernieu
wing van de speeltuin. Na wat tegenslagen en onder
brekingen gaat in februari 2021 de spa de grond in
voor de aanleg van de speeltuin, de natuurvriendelijke
oever, het sportveld en de hondenuitlaatplek. Dan
komt ook de Schoolgidsengroep van IVN-Apeldoorn
erbij, onder coördinatie van Marieke Sprey, voor de
natuureducatie via de scholen. Bij de feestelijke ope
ning in juli 2021 kunnen kinderen de speeltuin en het
Cruyff court in gebruik nemen en de honden hun
uitlaatplek!

Speeltuin en natuurvriendelijk oevers
Blikvanger van het project is de speeltuin met zijn kleu
rige toestellen. Hij grenst aan de uitbundig bloeiende
oevers van het water tussen de Talmastraat en de
Kayersdijk met planten die van oudsher voorkomen in
Nederland: gele lis, dotterbloem, zwanenbloem,
moerasiris, moeraswederik, galigaan, gele waterkers
en waterzuring. Vanaf de speeltuin loopt het talud ge
leidelijk af naar het water zodat de waterkant zichtbaar
en toegankelijk is. Dit is het el dorado voor de lessen
en het lesmateriaal van de IVN-schoolgidsen.

Natuurlessen
Bij elkaar krijgen de Emmaschool en de Meester
Lughtmeijerschool veertig natuurlessen van Marieke
en haar collega schoolgidsen, verdeeld over alle groe
pen. De kleuters leren over de natuur door op span
nende paadjes tussen de struiken insecten te verza
melen en door met armen en romp het waaien van de
bomen na te bootsen. De oudere kinderen verzamelen
waterdiertjes in hun schepnetten die ze met loeppot
jes en vergrootglazen bestuderen. Voor de hoogste
groepen is er de monitoring. Door meer keren per jaar
te onderzoeken wat er groeit, bloeit en leeft in het
water en op het land gaan ze bijhouden of het aantal
soorten stijgt of daalt. Zo snijdt het mes aan twee kan
ten: kinderen leren over de natuur en de beheerders
leren over de ontwikkelingen in het gebied.

Alles bij elkaar
Marieke: ‘Met onze educatieactiviteiten doen we mee
aan iets waarbij alles in elkaar grijpt: vergroening, een
veiliger buurt, maatschappelijke acties en voorzienin
gen voor kinderen en jeugd. Onze lessen kunnen hel
pen om het project wortel te laten schieten in de wijk.
Hoe meer kennis de kinderen ervan hebben, hoe trot
ser ze erop zullen zijn, en hoe meer de bewoners ver
antwoordelijkheid zullen nemen voor het behoud
ervan.

Wateronderzoek                                          © Marieke Sprey
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IVN in beeld

Groencursus Matenpark, mei 2022

© Marieke Sprey

Zeepkistenfestival, 26 mei 2022

© Archief IVN

Nestkasten boomklever Landgoed Woudhuis,
mei 2022

© Marieke Sprey

Slootjesdag, 12 juni 2022

© John van Heiningen

Bosdag 't Leesten met de Sterrenschool,
14 juni 2022

© Yvonne Zwikker

Uitzetten Wilde Floraroute Berg en Bos, 6 juli 2022
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© Annelies de Jong

Roofvogelexcursie, 28 juli 2022

© Kick Niessen © Ruud Knol

Zomeravondwandeling Park Zuidbroek, 12 juli 2022

Stadswandeling, 15 juli 2022

© Hayo Canter Cremers

Presentatie boomkleverwedstrijd, 15 juli 2022

Opening Wilde Floraroute, 8 juli 2022

Selectief maaien                                     © Saskia Kattemölle

© Michiel Visch
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Werkgroep Groenvoer

Yvonne ZwikkerGroenvoer: van, voor en door IVN-leden

Redactie aan zet
De laatste jaren varieert de samenstelling van de re
dactie van vier tot zes leden. Zes weken voor de dead
line van de volgende uitgave komt de redactie bij el
kaar. Deze vergadering betekent ruim baan voor aller
lei suggesties gericht op het komende seizoen, actuele
ontwikkelingen in de natuur in onze omgeving, onze
afdeling en daarbuiten. Aan de hand van een schema
vullen de leden gezamenlijk de onderwerpen en de
namen van de auteurs in. En tevens of dit item bijvoor
beeld een verslag, rapportage of interview zal worden.
Dit schema geeft de redactie houvast om de kwaliteit
en diversiteit aan onderwerpen te waarborgen: voor el

Het kwartaalblad van de afdeling Apeldoorn gaat steeds met de tijd mee. Van een met de hand gestencild blaad
je is het uitgegroeid tot een kleurrijk, bijna professioneel blad met aandacht voor onze afdeling en de natuur in
de breedste zin van het woord. De toepasselijke titel staat in de meeste recente vormgeving helder op de voor
pagina, met als achtergrond zeer aansprekende foto’s. Aan elk nummer werken veel leden van de afdeling mee
in allerlei rollen. Meewerken aan Groenvoer betekent de natuur en de afdeling inzichtelijk en zichtbaar maken
en met elkaar een mooi product maken.

Van, voor en door leden
De meeste artikelen worden door leden geschreven.
Soms door redactieleden of door deskundigen op een
bepaald thema, binnen maar ook buiten de afdeling
afhankelijk van het onderwerp. De keuze uit onder
werpen is groot. Op het gebied van natuur en milieu
gebeurt veel. Maar vooral is er aandacht voor wat er in
de afdeling gebeurt of staat te gebeuren. Het is niet
voor niets een ledenblad, dat een bindende en infor
matieve functie heeft. Afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld
alle werkgroepen uitgelicht. Naast de schrijvers en fo
tografen is er een flinke ploeg van leden die de distri
butie verzorgt. Zonder hen geen Groenvoer in de bus.

Beeld steeds belangrijker
De tijd van de zwartwit tekeningen ligt ver achter ons.
Beeld is bepalend, ook voor het blad. Sinds een paar
jaar tonen de middenpagina’s in beeld de activiteiten
waar onze afdeling zich het afgelopen kwartaal mee
bezig hield. Mensen op de foto zetten vraagt steeds
meer zorgvuldigheid. Lang niet iedereen stelt er prijs
op gefotografeerd te worden. Voor kinderactiviteiten
geldt deze regel nog stringenter.
De natuur is een super bron van fotogenieke mogelijk
heden. De fotoredactie legt de lat hoog, stelt eisen die
niet altijd in even goede aarde vallen. Er zijn steeds
meer fotografen en voor een goede kwaliteit foto is
geen super duur toestel meer nodig. Door de tijd heen
bouwt Apeldoorn aan een steeds beter gevuld fotoar
chief, ook via Groenvoer.

Toekomst van Groenvoer
Bij sommige IVN-afdelingen verdwijnt het fysieke le
denblad en verschijnt uitsluitend een digitale nieuws
brief. Soms komt men daarvan terug, omdat blijkt dat
het blad minder gelezen wordt. In Apeldoorn gaan de
fysieke Groenvoer en de digitale Nieuwsbrief prachtig
samen. Beide met toegevoegde waarde en verbindend
naar de afdeling en de natuur. De redactie zit vol plan
nen. Te beginnen met een special over de parken in
Apeldoorn in het winternummer.
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Werkgroep Publiekscursussen

Peter WiggersPubliekscursussen trekken veel publiek
De werkgroep Publiekscursussen faciliteert het geven van diverse natuurcursussen aan het algemeen publiek.
We hebben bijna 20 verschillende cursussen, die via onze website aan het algemeen publiek worden aangebo
den. De meeste cursussen worden 1x per jaar gegeven, enkele 1x per twee jaar.

Een cursus is altijd een combinatie van één of meerde
re theorieavonden in PCBomen gevolgd door één of
meerdere excursies, meestal op zaterdag. Een deel
van de cursussen is verplicht voor de IVN-leden, die de
opleiding tot natuurgids volgen (NGO). Het is dan ook
een belangrijke doelgroep, die twee weken eerder de
kans krijgt zich op te geven voor zo’n cursus dan het al
gemeen publiek.
 
Voor elke cursus is er een aparte werkgroep, die zelf
standig voor organisatie en uitvoering zorgt. Hierbij
werken we soms samen met het KNNV voor een aantal
vogelcursussen.
Ondersteuning aan al deze cursusgroepen bieden Jan
van Vulpen en Hans Hogenbirk van het IT-team. Via de
website zorgen zij dat alle cursussen worden gepubli
ceerd en de inschrijvingen accuraat verlopen. Peter
Wiggers, de coördinator van al deze cursussen zorgt
voor de jaarplanning en het verzamelen van de jaar
verslagen, evenals de contacten met het bestuur.
Daarnaast is er nog de financiële stroom van begrotin
gen, inschrijfgelden en declaraties, die Willem Meuter,
de penningmeester, afhandelt.
 
Het is duidelijk dat de publiekscursussen in een be
hoefte voorzien. Na twee lastige jaren, waarin veel cur
sussen afgezegd moesten worden, draaien de cursus
sen dit jaar zoals gepland met volle bezetting. Alleen
de tuinvogel excursie aan het begin van het jaar werd
nog afgelast. Daar stond tegenover dat de cursus win
terwatervogels, die in het najaar van 2021 was

afgelast, alsnog door kon gaan.
De cursussen zijn over het algemeen ruim van tevoren
volgeboekt (20 cursisten), zodat er een wachtlijst van 5
personen wordt aangelegd. Aanmeldingen komen niet
alleen uit de regio, maar komen uit het hele land.
Doordat cursisten zich lang van tevoren in coronatijd
hebben aangemeld, is het dit voorjaar regelmatig ge
beurd, dat cursisten zich vlak voor de cursus alsnog af
melden. Het loont dus om je op de wachtlijst te laten
plaatsen.
 
Zoals overal in IVN is er ook bij de werkgroep Publieks
cursussen ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Enkele cur
susgroepen hebben vacatures. Kijk eens of er iets voor
jou bij is.
Op het moment zijn er een paar cursussen, die ‘on
hold’ staan, omdat er geen vrijwilligers zijn met vol
doende kennis om deze cursussen te verzorgen. Dat
zijn de cursussen Vlinders, Libellen en Sprengen.
Mocht je speciale belangstelling hebben voor dit on
derwerp, neem dan contact op met Peter Wiggers.
Wellicht kunnen we dan een cursusgroepje vormen.
Ook al is er een ruim aanbod, er is altijd ruimte voor
nieuwe initiatieven. Zo wordt er op het moment nage
dacht over een cursus Bijen en Hommels. Mocht er
een onderwerp zijn, waar je veel van af weet, waar je je
in hebt verdiept, en waar je met hulp van een paar an
deren een cursus zou willen ontwikkelen: meld je en
we gaan kijken hoe we het samen mogelijk kunnen
maken!

Landschapsexcursie, ontdekking goudveil                                                                                                            ©Willem Kuijpers
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Reportage

Janneke Niessen en Wolter TermaatBezoek zaaddepot

De betonmolen                                        © Janneke Niessen

Planbord verzamelen zaden                 © Janneke Niessen

beheer, het belang van wilde planten en biodiversiteit
gaan we kijken naar de opslagplaats ‘where the magic
happens’. De ruimte ruikt naar uien omdat zojuist de
daslook is binnengehaald. Al 30 jaar worden de eigen
zaden verzameld door ze handmatig te oogsten. Soms,
bij erg kleine zaden, wordt een speciaal stofzuigertje
gebruikt. Daarna worden ze gedroogd, gezeefd en zo
nodig van hun kafjes gescheiden in een draaiende be
tonmolen. Daarna worden ze bewaard voor het vol
gend bloeiseizoen.
Zorgvuldig wordt bijgehouden op welk moment en op
welke plaats het zaad moet worden geoogst voordat
ze door een flinke regenbui of een windvlaag verdwij
nen. Op deze manier verzamelt men wel 120 soorten
inheemse wilde planten om in de komende jaren uit te
zaaien. Het streven is 75% ecologisch groenbeheer in
2030. Op die manier ontstaat er een steeds groter ‘we
gennet’ waarlangs planten en dieren zich kunnen ver
spreiden.
Met een quiz sluiten we het bezoek af. Ongeveer 20
wilde planten mogen we proberen op naam te bren
gen. De winnaar, een cursist, krijgt een grote zak zaad
als beloning.
Door het ecologisch groenbeheer in Apeldoorn krijgt
de biodiversiteit de kans zich te herstellen en kunnen
wij steeds meer genieten van de rijke variatie aan plan
ten in onze stad.

Die mooie bermen met wilde flora en steeds meer wilde planten in de parken in Apeldoorn, zijn het resultaat
van de inspanningen van de groenspecialisten van de gemeente. Een vast onderdeel van de IVN-cursus Wilde
planten is daarom de excursie naar het gemeentelijk zaaddepot.

De theorie achter het verzamelen
Na ontvangst in het zaaddepot wordt in een presenta
tie ingegaan op de ontwikkelingen van het landschap
in Nederland na 1850. Nederland bestond voor 1850
voor het overgrote deel uit woeste gronden die weinig
opleverden. De technieken om deze woeste gronden
te ontginnen waren er namelijk niet.
Na 1850 werd de nieuw ontwikkelde stoomtechniek
steeds breder ingezet. Dankzij nieuwe stoommachines
konden woeste gronden grootschalig ontgonnen wor
den. Veengebieden werden drooggelegd door stoom
gemalen en heide werd veranderd in bos door de inzet
van stoomploegen. Zo verdween veel van de woeste
gronden.
Na 1945 was de vraag naar voedsel door de bevol
kingstoename sterk gestegen en begon men met de
herinrichting van het platteland door het uitvoeren
van grote ruilverkavelingsprojecten. Rivieren en beken
werden rechtgetrokken om water sneller af te voeren
en landbouwgronden werden verkaveld zodat grotere
machines het werk van de boer konden overnemen.
Nederland veranderde in een efficiënt voedsel produ
cerend land. Dat ging ten koste van de natuur.

De praktijk van het verzamelen
Na deze interessante presentatie over ecologisch Quiz wilde planten                                   © Janneke Niessen

De biodiversiteit, van levensbelang voor een goed
functionerende natuur, werd ernstig aangetast. Geluk
kig zijn er nu andere inzichten. Rivieren worden weer
meanderend zodat natuurgebieden kunnen vernatten.
Ook is er veel landbouwgebied teruggeven aan de na
tuur. In bewoonde gebieden is steeds meer aandacht
voor ecologisch groenbeheer, waaronder het creëren
van verbindingszones tussen stukjes natuur valt. Be
langrijk is hierbij het terugbrengen van wilde planten
in hun natuurlijke omgeving. Planten trekken insecten
aan, insecten trekken vogels en andere dieren aan en
zo ontstaat een gezond ecosysteem met een robuuste
biodiversiteit. Aangepast bermbeheer, het winnen van
plantenzaden en het uitzaaien ervan op geschikte stro
ken helpen hierbij.
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Verenigingsnieuws

Hayo Canter Cremers, voorzitter IVN Apeldoorn

Quiz

Janneke NiessenDe merel
Dit jaar( 2022) is het jaar van de merel. Maar wat weet je van deze vogel?
Zijn alle stellingen waar? Antwoorden zie pag 15

Overleg                                                             © Archief IVN

Samen kom je verder
IVN Apeldoorn bruist van de activiteiten. We mogen
gerust trots zijn op het grote aantal cursussen, routes,
excursies en andere activiteiten die we organiseren.
Net zo goed als we trots zijn op de actieve leden die dit
alles met veel inzet en enthousiasme tot stand bren
gen.
Als je er met een vergrootglas naar kijkt is er wel een
zorg. We hebben nu ongeveer 450 leden. De activitei
ten zijn terug te voeren op een relatief klein aantal
mensen. Specifieke activiteiten hangen best vaak af
van één persoon.
Dat brengt voor het bestuur en de vereniging de vraag
met zich mee: wat gebeurt er met de activiteit als de
persoon in kwestie om wat voor reden dan ook uitvalt?
Anders gezegd: hoe waarborgen we de continuïteit
van ons aanbod?
Aangezien meer dan 70% van onze leden ouder is dan
55, is dat echt wel iets om over na te denken. Een op
lossing is het werken met groepjes leden of kleine
teams. Dat wil zeggen dat een aantal leden gezamen
lijk een activiteit bedenken, organiseren en uitvoeren.
Dat vereist natuurlijk wel een investering in wat sa
menwerking en overleg. In de praktijk gaan daardoor
dingen wat langzamer, want dat vergt nu eenmaal tijd.
Daar staat tegenover dat je andere leden leert kennen,
je steun aan elkaar hebt, de verantwoordelijkheid voor

een activiteit deelt en kunt putten uit meer ideeën en
invalshoeken.
Van werkgroep tot excursie: het werken met groepjes
leden is een aanpak die we als bestuur steeds meer
uitdragen. Dat vraagt natuurlijk wel de inzet van meer
leden. Daarom als je nog niet actief bent binnen de
vereniging: kom in actie en ga je actief inspannen voor
het uitdragen van de natuurkennis en -beleving. Als
bestuur helpen we je graag op pad. Enkele van de mo
gelijkheden staan op de website en/of de IVN Nieuws
brief.
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Op pad met ...

Corine Schimmel

Yvonne onder Kaukasische vleugelnoot    © Corine Schimmel

Schildpad  op nest meerkoet                  © Corine Schimmel

    Koelreuteria panicuta                             © Corine Schimmel

Op de eerste snikhete dag in juli heb ik afgesproken met Yvonne, een bijzonder Haags meisje, dat binnenkort
stopt met de redactie van Groenvoer. Naast haar grote liefde voor bomen is ze onze ambassadeur voor de
stadsparken en voor IVN-Apeldoorn.

Koningspark Kerschoten
Midden tussen de kauwtjes praat Yvonne honderduit
over het Koningspark, dat pas sinds 2017 een naam
heeft. Tijdens de excursies die zij hier regelmatig geeft,
laat zij de enorme diversiteit aan bomen zien. Het park
bestaat uit vijvers, die worden omgeven door grasvel
den en verschillende soorten bomengroepen, waaron
der Robinia’s, Turkse tamme kastanjes, Koelreuteria’s
en de bijzondere Kaukakische vleugelnoot.

Een jeugd zonder natuur
Ze groeide op aan de rand van Den Haag met een
moeder die niet van wandelen hield en een vader, die
altijd verdwaalde. Tot haar 17e ging ze jaarlijks met
haar ouders op vakantie naar de Veluwe. Niet voor de
natuur, maar omdat het zo hoorde! Kortom natuur
werd haar niet met de paplepel ingegoten.

Natuur raakt je in je hart
Ruim 40 jaar geleden kwam Yvonne in contact met IVN
tijdens een excursie op de gemeentewerf, waar je an
ders nooit mocht komen. Ze hoorde de gidsen van
alles uitwisselen waar ze niets van wist. Ze zag alle
maal bijzondere mossen en planten, die ze nog nooit
had gezien, laat staan van gehoord. Het natuurvirus
sloeg in als een bom en het heeft haar nooit meer los
gelaten.

Groenvoer als rode draad
Omdat ze schrijven leuk vond begon ze bij de redactie
van Groenvoer om daar later ook weer terug te keren.
Al snel startte ze met de gidsencursus, waar ze van de
ene in de andere verwondering viel. Haar honger was
niet meer te stillen en ze nam deel aan de ene na de
andere excursie. Na de gidsencursus zat ze nog 3 keer
in het docententeam van deze cursus. De eerste keer
vond ze dat ontzettend spannend, maar daarna kon ze
er alleen maar van genieten.

Bomen vliegen tenminste niet weg
Ze heeft een passie voor bomen en daar wil ze ieder
een graag deelgenoot van maken. Bomen zijn honk
vast, je kunt er alles aan aflezen en ze zijn een onmis
bare schakel in ons ecosysteem. In 1999 begon ze met
de bomenroute in het Mheenpark. De naambordjes
stonden te laag en werden het mikpunt van de jeugd.
De gemeente Apeldoorn was zo enthousiast over deze
route, dat zij er 10 jaar later voor heeft gezorgd, dat er
nieuwe bordjes kwamen, die hoog werden opgehan
gen. Inmiddels is de digitale versie van deze route be
schikbaar in de IVN Routes app. Yvonne heeft een be
langrijke bijdrage geleverd aan de bomencursus die
sinds 2014 wordt gegeven. Zelf is ze hier bescheiden
over: ‘we hebben de wind mee’. Er wordt eindelijk geïn
vesteerd in bomen en dat is broodnodig ook klimaat
technisch. Ze associeert zichzelf met een berk: een
doordouwer, een vasthouder, die ook graag de buren
plaagt met zijn zaadjes.

Natuur om de hoek
Yvonne is al jaren bezig om een uitgave te verzorgen
over de stadsparken van Apeldoorn. Eindelijk gaat
haar wens in vervulling met de december special van
Groenvoer. Ze heeft hiervoor samen met Monic Breed
33 parken geselecteerd. Er zijn al veel teksten geschre
ven. Natuur om de hoek leren kennen en onze inwo
ners laten beseffen hoeveel wij hebben. Daar is het
haar allemaal om te doen.

Yvonne Zwikker in Koningspark Kerschoten
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Antwoorden stellingen quiz:
1. Waar             4. Waar
2. Waar             5. Waar
3. Niet waar     6. Niet waar

© Margot Klein

Speuren naar paddenstoelen!
Dit jaar heeft Speuren naar Pad
denstoelen in stadspark Berg en
Bos weer een uitgebreid program
ma. Van 23 tot 30 oktober kan ie
dereen zelf de uitgezette padden
stoelenroute wandelen. Op zondag
23 oktober is er een paddenstoel
excursie (met aanmelding, dus
wees op tijd). Nieuw op woensdag
26 oktober is een kinderspeurtocht
en herfstbingo van 10 tot 12 uur op
de speelweide met leuke prijsjes
voor de deelnemers ( tot 10 jaar).
Meer informatie op de site van IVN
Apeldoorn bij Speuren-naar-Pad
denstoelen.

Open Monumentendagen
Op 10 en 11 september vindt de
36e editie van de Open Monumen
tendagen plaats. Het thema is ‘
Duurzaam duurt het langst’. Op
verschillende locaties wordt ge
toond hoe dit thema af te lezen is
in het gebouwde en groene erf
goed. Dit jaar zullen ook jongeren
van het Veluws College Mheenpark
en de Jongerenraad de bezoekers
rondleiden op diverse locaties. Info
monumentendagenapeldoorn.nl.

Het Loo en duurzaamheid
Het thema van de Open Monumen
tendagen staat ook centraal tijdens
het Historisch Café van 2 septem
ber. Dan komen van het Paleis het
Loo Marit Berends, programmama
ker en Johan Splint, clusterhoofd
bedrijfsvoering en duurzaamheids
manager vertellen over de duur
zaamheidscertificering die zijn wil
len behalen. Ed van Gent en Marjo
lein Tillema (Gemeente Apeldoorn)
komen vertellen over de ontwikke
ling van de wijk Kerschoten.
Meer informatie:
www.erfgoedplatform.nl.

Bodemdierendagen
De meeste bodemdieren zijn klein,
maar doen grootse dingen voor de
natuur. Daarom organiseert IVN,
samen met vele andere natuuror
ganisaties, van 23 september tot 5
oktober de bodemdierendagen.
Motto is: zoek de kleine beestjes
die bij jou in de buurt de bodem
schoonhouden en maak kennis met
de onderburen. Op de site worden
alle belangrijke bodemdieren in
beeld gebracht (de TinyTen), ver
schillende tuintypes worden onder
scheiden, er is een zoekkaart die je
kan downloaden. Scholen doen
hieraan mee, maar zelf kan je hier
hiermee ook aan de slag. Door bij
voorbeeld met kinderen op

Imposante Esdoorn gesneuveld
Ruim honderd jaar was de esdoorn
in het Prinsenpark, een van de
beeldbepalende bomen. Maar de
laatste jaren werden er steeds
vaker paddenstoelen op de stam
gevonden. Zelfs hele bijzondere.
Op 21 juli zonder een zuchtje wind
brak er een enorme tak af. Daar
door werd het werk van de padden
stoelen duidelijk en werd de boom
geveld. De stronk die rest laat zien
hoe groot deze reus was. Op het
zaagvlak is een demarcatielijn te
zien, de zichtbare grens tussen ver
schillende soorten schimmels die
actief waren.

Genieten van de duisternis
Er zijn plekken op de Veluwe waar
je kan genieten van een ‘lichtloze’
nacht. Op 29 oktober is de Nacht
van de Nacht, om aandacht te vra
gen voor onnodige lichtvervuilers
en mensen te laten ervaren hoe
mooi de duisternis is. Op verschil
lende plekken kun je met een gids
mee door de bossen van de Velu
we. Kijk voor activiteiten op nacht
vandenacht.nl.

Groenvoer Parken-Special
Al lang zijn er plannen om als IVN
eens te laten zien hoeveel parken
en parkjes Apeldoorn rijk is. Het
dubbeldikke decembernummer
van Groenvoer wordt een Parken-
Special. De redactie van Groenvoer
heeft 33 parken en parkjes geselec
teerd. De redactieleden zijn bezig
voor elke locatie een verhaal te
maken. Wat is typerend, wat kan je
er tegen komen. Hoe is het met de
biodiversiteit. Ze zijn op jacht naar
foto’s die laten zien hoe verschil
lend parken beleefd worden door
jong en oud. Hoe groen is ons ste
delijk gebied toch waar we binnen
handbereik een plek vinden om an
deren te ontmoeten en samen te
recreëren en te zijn.

bodemdierensafari te gaan of de
tuinbodemcheck te doen. Ook in de
herfstvakantie. Meer informatie op
bodemdierendagen.nl.

Atlas van Apeldoorn
Nog tot oktober zijn er allerlei acti
viteiten die de geschiedenis van
Hoog Soeren tot leven roepen.
IVN Apeldoorn doet mee met 4
wandelroutes rond Hoog Soeren:
Klinkenberg (5,1 km), Dassenberg
(6,8 km), Moezenberg (6.5 km) en
Rondom Hoog Soeren (15,1 km).
Via www.erfgoedplatform.nl down
load je het programmaboekje.

Herinneringsbomen
Tijdens het Historisch Café van 4
november houdt Anton Dekker een
lezing over Herinneringsbomen van
de gemeente Apeldoorn in de ge
schiedenisthema’s Oorlog, vrede en
veiligheid en Oranjegeschiedenis.
Een mooie opbrengst van het IVN-
project Herinneringsbomen.

© Yvonne Zwikker
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WWW.IVN-APELDOORN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/IVN.APELDOORN/

WWW.INSTAGRAM.COM/IVNAPELDOORN

www.editoo.nl

ACTIVITEITENAGENDA IVN APELDOORN

  Op pad met IVN Apeldoorn

  Natuurcursussen

    Datum     Thema/Locatie Starttijd 
    maandag   19 september   Ledencafé 19.30 uur

  Ledenactiviteit

    Datum   Thema/Locatie Starttijd
    zaterdag 3 september Natuurbeheer in samenwerking met SBB 9 uur
    zondag 11 september Excursie: Geheimen van het bos 14 uur
    zaterdag 17 september Natuurbeheer i.s.m. SBB 9 uur
    zaterdag 15 oktober Natuurbeheer i.s.m. SBB 9 uur
    zondag  23 oktober Speuren naar paddenstoelen (aanmelden) 11 en 14 uur
    zaterdag 5 november Landelijke natuurwerkdag Berg en Bos 10 tot 15 uur
    zaterdag 19 november Natuurbeheer i.s.m. SBB 9 uur
    zaterdag 3 december Natuurbeheer in de omgeving van Apeldoorn 9 uur

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

    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.

    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. 

    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.

    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.


