
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerstelingen en hun vroege bloei
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Natuurmoment

Dayenne Suurd

Colofon Inhoud
IVN Apeldoorn
IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk,
gezond én belangrijk natuur is. IVN telt 27.500 leden
verdeeld over 162 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 € 25,- te betalen op
IBAN NL 25 INGB 0000 949976 t.n.v. IVN Apeldoorn.
Opzegging vóór 1 november aan
secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Wijzigingen in adresgegevens (mailadres) graag
melden bij ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl
 
Bestuur en contactpersonen werkgroepen
Zie www.ivn-apeldoorn.nl
 
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
fotograferen voor een rubriek in Groenvoer.
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden arti
kelen te redigeren.
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 en Jenneke van der Craats (vormgeving),
Ten Gevers (foto- en eindredactie), Ria Brouwers,
Saskia Kattemölle (coördinatie), Wolter Termaat, Monic
Breed (tekstredactie)
Verspreiding Groenvoer: Wim Rademaker e.a.
Aan dit nummer werkten mee:
Frans Nijman, Margot Klein, Martien Verdonk, Peter
Wiggers, Janneke Niessen, Yvonne Zwikker

Een mooi kunstwerk op het pijpenstrootje, een cocon
van een lantaarnspin. Ik zag de spin al vaker
wegschieten op een zandpad bij Hoenderloo ter
hoogte van de heide van Schenkenshul.
In het voorjaar ontdekte ik dat deze prachtige
coconnetjes lijken op een mini-lantaarnpaal en dat ze
bij deze spin horen. Het werd mij ook duidelijk
waarom het spinnetje zo heet.

Lantaarnspin

      3    Eerstelingen en hun vroege bloei

      5    Bij de Koppelsprengen heb ik leren kijken

      6    Hier waak ik ...!

      7    Vervolg op 'Ode aan de parken'

      8    IVN in beeld

     10    Hoe zit het met dat stikstofprobleem?

     11    Mollen gemold

     11    Hoe een kelder modderkruipers redde

     12    Wandelen op oude bodem

     13    Verenigingsnieuws

     13    Quiz: Nieuwe lente, nieuw leven!

     14    Op pad met John van Heiningen

     15    Prikbord

     16    Activiteitenagenda

De uiterste inzenddatum kopij voor het zomernummer
2023 is: 20 april 2023
groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Foto omslag:
Bosanemonen, in groten getale sieren ze het bos
aan het eind van de winter of vroeg in het voorjaar.
© M. Mierzejewski
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Thema

 Wolter TermaatEerstelingen en hun vroege bloei
Voorjaarsbloeiers zijn planten die vroeg in het voorjaar bloeien om zich voort te planten. Ze worden ook wel
eerstelingen genoemd, omdat het de vroegste bloeiende planten zijn na de winterperiode. Om zo vroeg in het
jaar succesvol te kunnen bloeien moeten er wel een aantal problemen overwonnen worden.

Temperatuur en wind
Allereerst natuurlijk de temperatuur. Bij een lage tem
peratuur vertragen veel processen in de plant of stop
pen zelfs bij temperaturen onder nul. Veel voorjaars
bloeiers hebben zich daar in de voorafgaande maan
den op voorbereid en kunnen zo bij het eerste voor
jaarszonnetje hun bloemen presenteren. In de winter
knoppen zit namelijk al een complete bloem.
Zodra de temperatuur enigszins geschikt is, opent
de bloem zich.
Nu moet er nog wel een manier gevonden worden om
het stuifmeel te verspreiden. Doordat er in het vroege
voorjaar niet veel insecten vliegen, maken de aller
vroegste bloeiers, zoals hazelaar en els, gebruik van de
wind. Het stuifmeel wordt door de wind verspreid en
komt zo bij de vrouwelijke bloem.
Omdat er geen insecten aangetrokken behoeven te
worden, zijn deze bloemen vaak klein en onopvallend.
Ook vormen ze geen nectar. Deze twee aanpassingen
besparen veel energie. En dat komt van pas omdat er
nog geen bladeren zijn die zonne-energie vastleggen.

Pollenkatje waterwilg                                 © Wolter Termaat

Winterakoniet                                             © Wolter Termaat

Een bijzonder geval is de waterwilg. Deze wilg bloeit
ook voor het blad verschijnt, maar maakt toch nectar
om vroege hommels en wilde bijen aan te trekken. De
wilg heeft daardoor meer zekerheid dat het stuifmeel
op de juiste stampers terecht komt. De wilg heeft nog
een aanpassing. De bloemen staan namelijk in opval
lende bloeiwijzen bijeen, de katjes. De geelgroene
vrouwelijke katjes en de opvallend gele stuifmeeldra
den van de mannelijke katjes zijn daardoor goed zicht
baar voor insecten. Voor vroeg actieve insecten is de
nectar van de wilg overigens van levensbelang.

Hazelaar, vrouwelijke bloem                        © Wolter Termaat

De meest voorkomende kleuren bij de voorjaarsbloei
ers zijn wit, geel en blauw. Rood vind je niet als kleur.
Dat heeft te maken met de kleurwaarneming van in
secten. De zichtbare kleuren voor de mens zijn blauw,
groen, geel, oranje en rood.
De kleur ultraviolet (UV) zien wij niet. De bloem-bezoe
kende insecten zien voornamelijk blauw, groen en ul
traviolet. Geel en wit nemen zij wel waar, maar als een
lichtgroen. De gele en witte bloemen vallen sowieso
goed op door hun afsteken tegen een donkere
achtergrond.
Ook hebben deze bloemen UV-licht reflecterende plek
ken op hun bloemblaadjes. Deze zogenaamde honing
merken zijn goed zichtbaar voor UV–ziende insecten.
Zij wijzen hen zelfs de weg naar de nectar, er zo voor
zorgend dat ze langs stuifmeeldraden en
stampers gaan.
De enige insecten die wel rood kunnen waarnemen
zijn vlinders. Maar de meeste vlinders vliegen nog niet
in het vroege voorjaar. Het aanbieden van rode bloe
men heeft daarom voor voorjaarsbloeiers geen meer
waarde. In de loop van de evolutie hebben voorjaars
bloeiers en insecten zich aangepast aan elkaar wat
bloemkleuren betreft.

Bloemkleuren lokken insecten
Voorjaarsbloeiers die geheel afhankelijk zijn van insec
ten voor de verspreiding van stuifmeel, lokken de in
secten met grote, kleurige bloemen die nectar
bevatten.
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Waarom bloeien ze zo vroeg?
Veel voorjaarsbloeiers behoren tot
de zogenaamde stinzenplanten.
Deze planten zijn in het verleden
naar Nederland gehaald om tuinen
en parken te verfraaien. Veelal zijn
het planten uit zuidelijke landen en
bergachtige gebieden met een
daarbij behorende, genetisch vast
gelegde bloeitijd, passend bij ons
voorjaar. Daarnaast profiteren de
voorjaarsbloeiers van het ontbre
ken van bladeren aan de bomen,
waardoor ze goed zonlicht kunnen
opvangen. Ook dat bepaalt natuur
lijk hun voorkeur om vroeg te
bloeien en te profiteren van
zonne-energie.
En zo zit er achter ieder uitbundig
kleurend parkgazon in het vroege
voorjaar wel een verhaal.

Kiezen voor zekerheid
Het vroege voorjaar blijft een risico inhouden voor
planten die gebruik maken van insecten voor de voort
planting. Veel voorjaarsbloeiers gebruiken daarom een
tweede voortplantingsmethode.
Bij voorjaarsbloeiers die groeien vanuit een bol, blijven
de groene delen van de planten na de bloei doorgroei
en, zoals bij de winterakoniet. Zo wordt er optimaal ge
bruik gemaakt van de voorjaarszon en worden er veel
energierijke stoffen vastgelegd. Deze energierijke stof
fen zijn niet alleen belangrijk voor de zaadvorming,
maar worden ook gebruikt om nieuwe bollen te vor
men. Deze ongeslachtelijke manier van voortplanten
garandeert nakomelingen.

Pigmenten geven bloemen kleur
Wit zonlicht bestaat uit een mengsel van kleuren, zoals
te zien is als zonlicht door waterdruppels wordt gebro
ken en er een regenboog aan kleuren verschijnt.
Een bloem met een gele bloemkleur kleurt voor ons
geel, omdat de bloem het gele licht uit het witte zon
licht terugkaatst.
Dat gebeurt door pigmenten in de cellen van de
bloemblaadjes. Deze pigmenten doen zich voor als
geel gekleurde korrels. Als een blaadje fijn wordt ge
wreven, komt die gele kleurstof tevoorschijn.
Bloemen met een blauwe kleur weerkaatsen het blau
we licht uit het zonlicht. Ook dat gebeurt door pigmen
ten die opgelost zijn in celvocht. Er zijn nu geen pig
mentkorrels, maar wel gekleurde vochtblazen. Afhan
kelijk van de omstandigheden kan de kleur blauw va
riëren tussen helderblauw en roodviolet.
Met witte bloemen is iets bijzonders aan de hand. Er
bestaat in de plantenwereld namelijk geen wit pig
ment. Opvallend zonlicht wordt door lucht- en vocht
belletjes in het bloemblad verstrooid en teruggekaatst.
Wij nemen het teruggekaatste licht waar als wit. Op
dezelfde manier krijgt melk zijn witte kleur doordat
vetdruppeltjes het licht verstrooien en weerkaatsen.
Sommige witte bloemblaadjes hebben wel wat blad
groen, bijvoorbeeld het sneeuwklokje, en lijken daar
door groenachtig wit. Pigment maken kost veel ener
gie en waarom energie verbruiken als je zonder pig
ment ook opvalt?

Voorjaarstooi Oranjepark                            © Yvonne Zwikker

Sneeuwklokje                                                                                    © Chantal Burink

Volop stinzenplanten                                        © Ten Gevers

Ook voorjaarsbloeiers die vanuit een wortelstok groei
en, zoals de bosanemoon, vormen na de bloei veel
groene delen. De vastgelegde zonne-energie door
deze groene delen wordt gebruikt voor groei en ont
wikkeling van de wortelstok. Zo kan er een tapijt van
planten gevormd worden, zoals de bosanemoon doet.
Nadeel van deze manier van voortplanten is dat de na
komelingen klonen zijn. Er zijn geen nieuwe combina
ties van eigenschappen, zoals dat bij bestuiving het
geval is. En dat kan invloed hebben op de mogelijkhe
den van de plant om zich aan te passen aan verande
rende omstandigheden.
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Voer voor gidsen

Frans NijmanBij de Koppelsprengen heb ik leren kijken
 
Met een flinke dosis enthousiasme ben ik in september 2020 begonnen met de NGO-1 opleiding. Al snel heb ik
me ingeschreven voor de vier verplichte modules en de additionele cursussen Wintervogels, Roofvogels en
Beken & Sprengen. Ik heb alle cursussen en de bijbehorende excursies als ontzettend leuk en leerzaam ervaren.
Ik was wel wat teleurgesteld in mijzelf. Ik dacht namelijk dat ik al een redelijke kennis van de natuur had op het
moment dat ik met NGO-1 begon …. Echter, toen ik een poosje op weg was, kwam ik erachter dat ik meer niet
wist dan dat ik wel wist. Dit motiveerde me nog meer om met de cursus bezig te zijn.

Wat ik het leukst gevonden heb, is het maken van het
onderzoeksgebied-verslag. Mijn onderzoeksgebied
werd de Koppelsprengen in Ugchelen; ik ken dit ge
bied erg goed …, dacht ik. Ik woon er vlakbij en wandel
er iedere morgen van 6.00 tot 7.30 door met mijn
hond Diesel om naar het honden-uitlaatbos te gaan.

Tijdens de NGO-1 was Cathrien Oskamp mijn natuur
mentor en ik nodigde haar uit om met mij door mijn
onderzoeksgebied te lopen.
Zoals ik zei, ken ik de weg erg goed, maar tot mijn
grote verbazing liet Cathrien mij al bij de eerste stap in
het gebied dingen zien die mij nog nooit opgevallen
waren. Ze liet me zien dat de kamperfoelie om de
bomen omhoog krult, en het beekmijtertje op het
dode blad aan de oever van de spreng staat.
Ik vernam dat de koekoeksplant bloeit als de koekoek
zich aandient. Ik zag nu pas goed dat de beekprik in de
koppelspreng zich vastklampt aan steentjes en op
deze wijze paait.

Ook leerde ik dat in de natuur niets toevallig gebeurt,
maar dat alles een reden heeft. En dit alles vanuit het
oogpunt van: beschermen, voortplanten, eten en
samenwerken/communiceren.

Onderzoeksgebied in de herfst                      © Frans Nijman

De winter is begonnen                                   © Frans Nijman

Dat mijn natuurkennis nu verrijkt is, zegt niet dat ik
klaar en alwetend ben. Uiteraard komt nu nog de
NGO-2 waar ik me voor ingeschreven heb. Daarnaast
blijf ik cursussen volgen om mijn kennis te verrijken,
zowel bij IVN als andere instituten.
Mijn enthousiasme voor IVN heeft ertoe geleid dat ik
als vrijwilliger betrokken ben bij de werkgroep Lezin
gen en als - op dit moment nog - aspirant-natuurgids
bij publieksexcursies. En behalve natuurgids zijn, zou
ik ook graag meedoen aan het organiseren en wellicht
het geven van cursussen.

Ik leerde dus anders kijken naar de natuur en de om
geving. Dit voelde als een openbaring. Ook leerde ik
kijken vanuit de natuur en niet vanuit de mens. Ik leer
de dat een aangevreten struik geen schade is, maar
dat een dier ervan gegeten heeft. Een muis of een rat
of een mol maakt geen schade aan of in de grond, hij
bouwt hier zijn verblijf en dat alles heeft ook weer een
functie. De grond wordt losser waardoor insecten zich
een weg kunnen banen. Vogels eten dan weer de in
secten en zo sluit de kringloop zich.

Bron: TOP25Raster https://scoutingtools.nl

Regelmatig wandelen door het gebied           © Frans Nijman
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Kind en natuur 

Margot KleinHier waak ik …!
Groep 7 heeft op school het onderwerp territorium-gedrag in de dierenwereld behandeld. Of wij schoolgidsen
daar misschien op kunnen aansluiten met een buitenactiviteit. Natúúrlijk, leuk!

“Jongens, luister. Stel, we zijn zojuist gecrasht met het
vliegtuig. We zitten 'in the middle of nowhere’ en
moeten hier zien te overleven.
Hoe pakken we dat aan?”
Ze zitten meteen in hun rol.
“Yes, dan moeten we een hut gaan bouwen!”
“Goed idee, en wat is nog meer belangrijk om te
kunnen overleven?”
“Uh, eten en water?”
We struinen door het park. Onderweg zien we een
veldje met bloeiend daslook. Iedereen wil wel even van
een blaadje proeven en herkent de knoflooksmaak.
Ook zevenblad komt op het menu te staan.
“Wisten jullie dat de Romeinen deze plantjes langs hun
routes hebben geplant om hun legioenen van verse
groente te kunnen voorzien?”
Dan vinden we een ruig stukje bos aan het water.
Precies goed!
De groep wordt over drie schoolgidsen verdeeld en
ieder groepje zoekt een bouwplek. Er wordt gezeuld
met takken, gediscussieerd over de bouw van de hut,
eten gezocht en natuurlijk worden de vorderingen van
de buren ook in de smiezen gehouden.
Gaandeweg ontwikkelt zich een soort
mini-samenleving.
Als de hut van mijn groepje klaar is, gaan we er in
zitten. Het past net.
We zitten knus in een kringetje en praten samen over
Voedsel, Veiligheid, Voortplanting én Samenwerking in
de natuur.

Eén jongen wil persé buiten blijven en houdt de wacht.
Dan ontdekt een van de kinderen een vogelnestje
hoog in de boom waartegen onze hut gebouwd is.
“Waarom zou die vogel nou juist dáár zijn nest ma
ken?”, vraag ik.
We komen weer uit op Veiligheid, om de jongen in het
nest optimaal te kunnen beschermen en zo zorg te
dragen voor zijn Voortplanting.
Plotseling is er een hoop tumult buiten. "Ophoepelen
jij, je hebt hier niets te zoeken!" schreeuwt onze
bewaker. "Ja maar ik wilde alleen maar even komen
kijken", wordt er tegenin gebracht. Voor onze hut
ontvouwt zich een conflict dat uit de hand dreigt
te lopen.
Ik snel er naartoe, met de rest van de groep in m’n kiel
zog. "Jongens wat gebeurt hier?” Al pratend komen ze
weer tot bedaren en samen analyseren we wat er nou
eigenlijk gaande was. Territoriumgedrag optima
forma, haha. “Maar gelukkig” zo voeg ik er nog aan
toe, "hebben mensen waarden en normen en is er ook
nog zoiets als gastvrijheid!”
Ze besluiten de nieuwsgierige buurman uit te nodigen
en laten vol trots hun hut zien. “Mogen wij dan ook die
van jullie zien?” En ja, dat mag.
Zo zie je maar, ze hebben Voedsel gezocht en gevon
den, er ontstond territorium-gedrag, wat uiteindelijk
tot Verbroedering leidde, wat vervolgens de Veiligheid
weer ten goede kwam. En dát bevorderde weer de
Samenwerking.
Als dat geen praktijkles is!

Hut in aanbouw                                                                                                                                                         © Margot Klein
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Reportage

Monic Breed & Yvonne ZwikkerVervolg op ‘Ode aan de parken’
 
Vanaf begin juni 2022 zette de voltallige redactie van Groenvoer de
schouders onder de driedubbel dikke uitgave ‘Ode aan de parken’ van het
IVN-kwartaalblad Groenvoer. De parken waren al grotendeels
geselecteerd en de basisgegevens verzameld. Na ontwerp, lay-out,
fotografie en redactie rolden eind november 2022 750 exemplaren van de
persen. Dan begint een nieuwe fase. Wat kan deze Groenvoer in gang
zetten? Wat kan het betekenen voor meer bekendheid aan onze groene
omgeving en aan het werk van onze afdeling? 

Promotiemiddel
Alle leden kregen de mogelijkheid een extra exemplaar
te ontvangen om een andere Apeldoornse natuurlief
hebber te verrassen en zo de IVN-gedachte te ver
spreiden. Nieuwe leden ontvangen dit jaar deze ‘Ode
aan de parken’ als welkomstattentie. Daarnaast heeft
de redactie aan leden van het Erfgoedplatform Apel
doorn, medewerkers van CODA én alle medewerkers
van de gemeente die met vergroening van de stad
bezig zijn en met wie wij door de jaren heen contact
hebben, een exemplaar gestuurd. We hopen dat de
gemeente de waarde van deze uitgave voor Apeldoorn
ziet en dat wij in gesprek komen over een nieuwe opla
ge. Een mooi begin van het nieuwe jaar!

Park Berg en Bos                                          © Dick Verbeek

Verzetsstrijderspark                                    © Yvonne Zwikker

Sleedoorneitjes tellen                                  © Yvonne Zwikker

Bij de Werkgroep Routes is een verzoek neergelegd
deze parken in een fietstocht met elkaar te verbinden
in combinatie met aandacht voor de Groene Mal, de
groenstructuur van Apeldoorn. Wie weet – als de
nieuwe IVN website is ingeregeld – kunnen we de
parken ook daar onder de aandacht brengen.
En last but not least is deze Groenvoer voor de
IVN-promotiekraam een prima middel om in gesprek
te komen met vakantiegangers en
Apeldoornse burgers.

Voorgeschiedenis
In 2015 liepen gesprekken om een parkenuitgave samen met de gemeen
te Apeldoorn te maken op niets uit: andere prioriteiten, geen tijd, budget
en menskracht. De redactie van Groenvoer wilde al langer een speciale
uitgave verzorgen waarin je dieper op bepaalde zaken kon ingaan. Het
thema ‘Apeldoorns parken’ bood veel kansen. Voor velen was het heel
verrassend hoeveel parken er in Apeldoorn zijn, binnen of grenzend aan
het stedelijk gebied. Iedere bewoner van Apeldoorn kan binnen 10 minu
ten in een park vertoeven om er te wandelen, te fietsen, te recreëren, te
spelen, te zijn. Apeldoorn is niet voor niets de derde groenste en gezond
ste stad van Nederland.

Spin-off
De nieuwe coördinator van de cursussen reageerde
meteen met het idee om met de Special in de hand
een cursus op te zetten. Docenten van de
landschappencursus pikten dit idee op en bereiden
een vierde cursusavond in de Landschappencursus 1
met het thema Stedelijk landschap voor. Er liggen 20
exemplaren klaar voor de eerste cursisten die deze
vierde cursusavond bijwonen. In andere cursussen zijn
bezoeken aan bepaalde parken al een onderdeel. Bij
de Bomencursus vinden excursies plaats in Stadspark
Berg en Bos en in het Koningspark Kerschoten, in
combinatie met het Verzetsstrijderspark en het
Prinsenpark.
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IVN in beeld

© Ten Gevers

Werkgroepenbijeenkomst, 22 september 2022

© Ten Gevers

© Carolien Londerman

Excursie Uddelermeer, 18 december 2022

© Gerrian Tacoma Venel

Wilgen knotten, 3 december 2022

© Ria Brouwers

Excursie Samenhang in de natuur, 19 november 2022
 

Afscheid redactie Yvonne & Corine, 13 december 2022

Saskia Kattemölle over Groenvoer
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© Ten Gevers

Aan het werk op de Braamberg, 17 december 2022 NGO studiegebieden bijeenkomst, 12 januari 2023

In de bloemetjes gezet tijdens het ALV, 15 januari 2023

© Chantal Meijerink© Chantal Meijerink

© Michiel Visch© Michiel Visch

© Gerrian Tacoma Venel

© Chantal Meijerink

Afscheid Atze & Cathrien, Ledencafé 17 januari 2023Tuinvogelexcursie, 16 januari 2023

Ledencafé, 17 januari 2023
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Natuur en gezondheid

Martien VerdonkHoe zit het eigenlijk met dat stikstofprobleem?
Stikstof is tegenwoordig een heet hangijzer. De woningbouw komt in de knel, boeren lopen vast in hun
bedrijfsvoering en de natuur verkwijnt. Hoe zit dat precies en waarom raakt stikstof kwetsbare natuurgebieden
zoals de Veluwe? Stikstof zelf is geen probleem. Het is een kleurloos en reukloos gas dat we de hele dag
inademen; 79% van wat we 'lucht' noemen bestaat uit stikstof (N), 20% uit zuurstof (O). Stikstof is ook een
onmisbare stof om planten goed te laten groeien. Daarom worden plantensoorten die in hun wortelsysteem
stikstof aanmaken, zoals klaver, lupine en winterrogge, op grote schaal verbouwd. Ze verbeteren de
bodemstructuur en ze zijn in trek bij insectensoorten.

Stikstofverbindingen: stikstofoxiden en ammoniak
Het probleem zit hem in de stikstofverbindingen, om
te beginnen de stikstofoxiden, aangeduid met NOx.
Stikstofoxiden ontstaan op grote schaal bij verbran
dingsprocessen onder hoge temperaturen: in de uit
laatgassen van verbrandingsmotoren van auto’s en
vliegtuigen, bij industriële processen en in de bouw.
Wanneer wij deze NOx-en samen met de 'lucht' inade
men, kunnen ze in ons lichaam gezondheidsschade
veroorzaken, direct in de longen, maar ook elders. De
NOx-en reageren bovendien met andere in de atmos
feer aanwezige stoffen en slaan vervolgens neer, de
stikstofdepositie. Eenmaal op de grond 'verrijken' ze
de van nature aanwezige voedingsstoffen wat het na
tuurlijk evenwicht ernstig verstoort, zoals het plaatje
hierboven over het effect van stikstof op schimmels
illustreert.

Een andere stikstofverbinding die veel problemen ver
oorzaakt is ammoniak. Hierbij verbindt stikstof zich
met waterstof (H). Dat gebeurt o.a. in situaties waar
veel dieren in stallen gehouden worden en organische
poep en pies zich met elkaar mengen.
Een deel van de stikstof belandt als mest direct in de
grond en verzuurt de bodem, waardoor belangrijke
mineralen als calcium, kalium en magnesium oplossen
en wegspoelen. Het in de bodem van nature aanwezi
ge aluminium spoelt juist niet uit, wat heel slecht is
voor de meeste planten en bodemdieren.
Een ander deel van de stikstof verdampt en slaat als
ammoniak neer op korte afstand van de plaats waar
het ontstaat. Vandaar dat dichtbij liggende (natuur)ge
bieden daar het meeste last van hebben.

Kwetsbare natuurgebieden
Het probleem is goed te zien in van nature voedselar
me gebieden, zoals heidevelden. Daar ontstaat een
verzuurde bodem waarin je een monocultuur van
grassen aantreft, in plaats van een variatie van kruid
achtige planten. Ook in bossen met inheemse eiken
zie je veel zieltogende of stervende bomen met afblad
derende schors.
Dat dit negatieve effecten heeft op de dieren is evi
dent, hun voedselpakket verschraalt of verdwijnt, denk
aan gebrek aan kalkrijk voedsel voor jonge koolmezen.
Er zijn echter ook grondsoorten die minder door een
overdosis van stikstof worden getroffen, bijvoorbeeld
kleigronden. In de huidige discussie over de stikstof
problematiek gaat het daarom zo vaak over bescher
ming van de kwetsbare natuurgebieden op de armere
gronden, zoals de Veluwe.

Exporteur aan zet
De stikstofuitstoot in Nederland is de hoogste van
Europa. Milieu Centraal becijfert dat wij per hectare
ongeveer vier keer zoveel als het Europees gemiddel
de uitstoten. Nederland is 'exporteur van stikstof': er
waait veel meer stikstof van Nederland naar het bui
tenland dan andersom. Om veel redenen kunnen we
niet langer om het hete hangijzer heen. Het omlaag
brengen van de uitstoot van stikstof vergt rigoureuze
maatregelen. Met name in de landbouw en in
de bouw.

Dode eiken, Arnold v/d Burg                         © Ria Brouwers

                Bron: Bosgroep Zuid-Nederland, 18 augustus 2020
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Groene glimlach

 Yvonne ZwikkerMollen gemold
 
Met rode konen en vieze knuisten kwam mijn toen
7-jarige zoon thuis. Hij had op de boerderij bij een
vriendje gespeeld. Hij gooide een ingerolde krant met
inhoud op mijn schoot. ‘Dat vind jij wel leuk, zeiden ze’,
was zijn uitleg. Er kwam een mol tevoorschijn; nog he
lemaal gaaf. We hebben hem samen minutieus beke
ken. Wat groot die graafpoten, wat klein die oogjes en
wat super zacht dat velletje. Het toenmalige Centrum
voor Natuur en Milieueducatie heeft hem laten opzet
ten voor de uitleen en lessen. Een zinnig tweede leven.

Tijdens een rondje hond keek ik bij een duiker in de
bijbehorende spreng. De spreng stond droog met al
leen onder die duiker nog wat water. Daarin krioelde
het van vissen die zich in dat laatste beetje water had
den teruggetrokken. Modderkruipers hapten lucht aan
de oppervlakte van dit zuurstofarme water. Zij kunnen
daaruit in hun darmen nog wat zuurstof opnemen. Het
zag er niet goed uit.
 
Wie moet je dan waarschuwen?

Wolter TermaatHoe een kelder modderkruipers redde
 

Modderkruipers                                                                     

Dode das                                                  © Yvonne Zwikker

Op de website van de gemeente kun je ‘144, red een
dier’ bellen voor een wild dier in nood. Modderkrui
pers zijn wilde dieren, maar ik denk niet dat zij onder
dit nummer vallen.
Dan de provincie gebeld. Daar werd ik in de wacht
gezet, er moest eerst overlegd worden. Na enige minu
ten werd er medegedeeld dat het geen zaak voor de
provincie was. Het waterschap was het advies.
Dus het waterschap gebeld. Na mijn overdrijving van
‘hier liggen wel tientallen beekprikken dood te gaan’
werd toegezegd dat er iemand zou komen kijken.

Bij een volgend rondje hond keek ik weer en zag dat
men inderdaad bezig geweest was. Een lading modder
was op de kant geschept. Helaas wel met daarin een
aantal modderkruipers. Ik kon een aantal nog bewe
gende modderkruipers in de spreng terugzetten. Een
week later stroomt er weer water door de spreng.
Modderkruipers gered!
Lang leve het waterschap? Toch niet! Een bronbema
ling voor de bouw van een kelder stroomopwaarts
blijkt de oorzaak te zijn. En zo zijn de modderkruipers
voorlopig gered door een kelder!

Als de opgezette mol van Margot Klein op de markt
kraam van IVN Apeldoorn staat, trekt die veel bekijks.
Zijn sporen, de molshopen kent iedereen maar zelden
kan je hem aaien.

Jaren geleden kreeg ik buren met een caravan op de
camping. Toen zijn caravan eindelijk stond kwam de
man naar buiten met iets groens in zijn handen: een
plant. Hij bukte voor een molshoop voor zijn caravan
en plantte met zorg de plant in de molshoop. Hij zag
mij kijken en riep enthousiast: “Nergens zulke goede
aarde voor mijn sla, als in een molshoop. Er gaat niets
boven eigen sla op vakantie.” Eindelijk iemand die de
molshopen op waarde weet te schatten.

  Het werk van een mollenvanger                      © Monic Breed

Vaders en opa’s vertellen graag en met verve hoe ze
die mollen te slim af zijn.  Het ging en gaat er lang niet
altijd zachtzinnig aan toe. Afgelopen zomer fietste ik
langs een egaal groen weiland geen molshoop te be
kennen. Er stond een bord met de naam en telefoon
nummer van de mollenvanger die hier had gewerkt.
Zichtbaar goede PR.

11www.ivn-apeldoorn.nl Lente 2023 Jaargang 47 - 1



Natuur en recreatie

Ten GeversWandelen op oude bodem
We lopen op een wat hobbelig heideveld. Pas als je goed kijkt, dan zie je dat er structuur in zit en dat de hobbels
een patroon vormen. Soms moeilijk te zien door de begroeiing van heide, maar toch. Pas dan realiseren we ons
dat we over de restanten van vroegere akkers lopen, land dat door boeren bewerkt werd en nu puur natuur is.
We hebben het niet over landbouwgrond die nu omgezet is in natuur, maar resten van 4000 jaar geleden.

Het ontstaan
Het duurde even, voordat mensen overstapten van
een nomadisch bestaan als jager/verzamelaar en zich
vestigden op een vaste plek, waar ze voor het eerst be
gonnen een kleine akker aan te leggen. Een vierkant
stuk grond waar men granen kon verbouwen. Was de
grond uitgeput, dan schoof men een eindje op en
maakte een nieuwe.
Zo ontstonden wat we nu prehistorische akkers noe
men. We hebben het dan over een paar eeuwen voor
de jaartelling, voordat de Romeinen naar Nederland
kwamen. Het gebied was niet voor niets gekozen:
hooggelegen zandgronden (zodat de voeten droog ble
ven) met grote of kleine beekjes (dus water beschik
baar) die richting de IJssel aflopen. Uit recent DNA on
derzoek weten we nu dat de toenmalige bewoners
vooral uit Oost-Europa kwamen.

De raatakkers
De prehistorische akkercomplexen kregen de naam
Celtic Fields. Een vergissing van vroegere archeologen,
want ze hebben niets met de Kelten te maken, maar
als je eenmaal een naam hebt …. Een van de meest be
kende en onderzochte akkercomplexen ligt in Vaassen
aan de Gortelseweg, in het Kroondomein. Een belang
rijk deel van de akkers ligt op of liever gezegd onder de
heidevelden, een ander deel ligt onder het later aange
legde bos. Vanuit de lucht is goed te zien waar de ak
kers liggen. De akkertjes vormen vierkanten, zoals in
een honingraat, vandaar ook de naam raatakkers, aan
gelegd door voorouders uit de ijzertijd.
Als je je smartphone meeneemt, het Actueel Hoogte
bestand Nederland opzoekt en de functie ‘Mijn locatie’
aanzet, dan kan je precies zien waar je staat ten op
zichte van de akkers.

Het gebruik
Op de grond kan je enkel aan het golvende oppervlak,
met om de 35 á 40 meter de lichte verhogingen, de
resten van de akkerranden zien.

Pollers
Bij de akkers hoorden woon- en begraafplaatsen. Op
veel plekken zijn plattegronden van gebouwen uit ver
schillende perioden gevonden. Bij 17 grafheuvels in de
omgeving zijn zogenaamde pollers te vinden, cilinders
met informatie over de achtergrond van de graven.
Sommige graven zijn goed onderzocht en bevatten
een grafkamer van zo’n 2500 voor de jaartelling.
Ga er eens kijken, er zijn mooie routes uitgezet.

Tips wandelroutes
 – IVN routes app: Langs Grafheuvels en
    Urnenveld
 – Erfgoed Gezocht: Archeologische wandeling
    Niersen-Vaassen

Reconstructie Raatakkers                        © Marcel Creemers

Grafheuvel                                                       © Ten Gevers

Celtic Fields vanuit de lucht                                        © AHN

De zandige grond was met de toen nog houten ge
reedschappen makkelijk te bewerken. Daarnaast zitten
er in het gebied lemige plekken die vocht vasthouden.
Men verbouwde er emmertarwe en gerst. De walletjes
ontstonden door opslag van de natuurlijke begroeiing
die men van het stukje grond afhaalde. Humus en
mest werden gebruikt om de akkers vruchtbaarder te
maken. Eerst waren er maar een paar akkertjes, uitein
delijk beslaat het een gebied van 76 ha, een enorm
complex, begrensd door beekdalen en een
prehistorische weg.
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Verenigingsnieuws

Peter Wiggers plv. voorzitter IVN-Apeldoorn

Quiz

Janneke Niessen

© Hilde Ham

NB: alle eieren zijn gefotografeerd zonder het nest te verstoren!

© Archief IVN© Daniel Alon© Yvonne Zwikker

© Archief IVN© Hilde Ham

Nieuwe lente, nieuw leven!
 
Weet jij welke vogel uit welk ei komt?

Een nieuw jaar is begonnen, dat weer bol zal staan van
de activiteiten binnen onze vereniging. Met het risico
een aantal werkgroepen ten onrechte tekort te doen,
wil ik toch wat zaken noemen. Zo hebben we bijvoor
beeld een vol excursieprogramma en de aanmeldin
gen voor de publiekscursussen voor het eerste halfjaar
stromen binnen. Een nieuwe activiteit, die we samen
met de Werkgroep Wolf Nederland kunnen aanbieden,
vormt het uitvoeren van wolvenexcursies.
De inschrijving voor deze wandelingen was zeer snel
vol, dus er is duidelijk belangstelling voor.
Het is ook het jaar waarin 100 jaar Radio Kootwijk
wordt gememoreerd. Uiteraard zullen wij als IVN hier
ook acte de présence geven. En we kunnen het hele
jaar nog genieten van het themanummer van
Groenvoer over de Apeldoornse Parken, dat terecht
veel lof toegezwaaid heeft gekregen.

2023 - een nieuw jaar
 
Met enige tegenzin begin ik aan dit stukje, want eigenlijk zou Hayo dit schrijven. Maar zoals je waarschijnlijk
inmiddels weet, heeft Hayo zich om gezondheidsredenen moeten terugtrekken als voorzitter. We wensen hem
veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.
Het bestuur heeft alle lopende activiteiten van Hayo – en dat waren er een stuk of dertig – onderling verdeeld.
Een aantal zaken hebben we geparkeerd; we zullen iets minder ambitieus zijn met het uitvoeren van alle plan
nen uit het meerjarenbeleidsplan, dat in de ALV van afgelopen november is goedgekeurd. Wel hopen we dit jaar
didactische bijscholing voor onze cursus- en excursieleiders te gaan aanbieden.

Afscheid Hans en Hein                                     © Archief IVN

Foto 1
 

Foto 2
 

Foto 3
 

Foto 4
 

Foto 5
 

Foto 6
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Op pad met ...

Saskia KattemölleJohn van Heiningen
‘Loop er niet aan voorbij, wees opmerkzaam, kijk en zie!’
De wijze raad van deze 'Op pad met', is John ten voeten uit. Hij wil mensen graag wat meegeven tijdens de vele
excursies en cursussen waar hij een aandeel in heeft. John neemt mij mee naar het Matenpark, het grote
centrale park in de Maten. Het is vlak bij zijn huis en hij loopt er vaak en graag.

John heeft van jongs af aan aandacht voor de natuur
meegekregen. Een enthousiaste leraar op de middel
bare school in Den Haag heeft dit versterkt door naar
de zee of naar duingebied Meijendel te gaan met op
drachten, werkformulieren en tekenmateriaal. Door
het natekenen van schelpen, bloemen en takken heeft
John geleerd om met aandacht te kijken.
Zijn studie tot chemisch analist met werk op laborato
ria in het bedrijfsleven en later in het toenmalige West
einde Ziekenhuis, wakkerde hem aan om meer te
weten te komen over de biochemie. Daardoor was de
samenhang tussen processen in het lichaam en in de
natuur beter te begrijpen.

John in het Matenpark                             © Saskia Kattemölle

Als vader namen hij en zijn vrouw hun drie kinderen
vaak mee de natuur in, zoals in Loenen waar ze in de
buurt een huisje hadden. Na een ernstige ziekteperio
de was werken niet meer mogelijk, twee kinderen had
den zich in de buurt van Apeldoorn gevestigd en John
en zijn vrouw volgden.
Tijd genoeg voor een verdere verdieping in de natuur:
John werd IVN-natuurgids in 2009. De eerste stappen
om actief te worden waren de Groencursussen die
toen verzorgd werden door Frits Hollander en Jan van
Vulpen. Ze waren enthousiast over nieuwe digitale
ontwikkelingen, de cursussen werden gedigitaliseerd
en in een PowerPoint gezet. De populaire Groencur
sussen verzorgt hij nog steeds. Gelukkig hebben zich
een aantal nieuwe mensen aangemeld omdat het
goed is om het niet alleen te doen.
Daarnaast heeft hij een aandeel in de paddenstoelen
cursus en de plantencursus. Dit jaar werkt hij mee aan
een korte cursus over korstmossen.
John is niet alleen actief voor IVN Apeldoorn, hij is ook
actief lid van de paddenstoelenwerkgroep van
de KNNV.

Hij verzorgt regelmatig excursies voor Natuurmonu
menten en voor Staatsbosbeheer / Stichting Wisent op
de Veluwe. Of hij geeft voorlichting aan vrijwilligers van
deze organisaties. Excursies gaan vaak op aanvraag
van bedrijven. Lang lopen lukt hem niet meer, maar
een excursie van 5 km waarbij regelmatig wordt stil ge
staan, dat lukt gelukkig nog steeds.
John heeft ervaren hoe verrijkend het is om jaarlijks te
investeren in het uitbreiden van je kennis. Hij noemt
als voorbeelden het kijken en luisteren naar Vroege
Vogels, Binnenste Buiten en het volgen van landelijke
en internationale ontwikkelingen op het gebied van
de natuur.
Aan het eind staan we nog stil bij een boomstam langs
de weg. John vraagt mij om goed te kijken: of de stam
glad is of niet, welke planten er rond de stam groeien
en zelfs nog bloeien in januari. Zijn er korstmossen te
zien en welke en waarom? Is er een samenhang te
zien? Zo eindigt onze wandeling met een
natuurmoment van waarde.

Bloeiende planten                                  © Saskia Kattemölle

Zomaar een boomstam                            © Saskia Kattemölle
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IVN-lezing over de koekoek
Vogelkenner Lou Megens vertelt op
woensdagavond 12 april over het
mysterieuze leven van de koekoek.
Megens schreef een aantal boeken
over vogels en zijn artikelen wor
den gepubliceerd in Europa en de
VS. Locatie: De Duiker,
Hoenderloseweg 10, Ugchelen.
Aanvang 19.30 uur. Leden betalen
€ 3. Aanmelden via de website of
via 06-10915775 (Frans Nijman).

Nieuwe literaire beuk
De literaire rode beuk in de Rogge
straat hoek Museumpassage, die
omgeven werd door drie granieten
bankjes van kunstenaar Tirza Ver
rips, heeft het loodje gelegd. Van
wege de haiku van Rutger Kopland
over een rode beuk gegrift in de
stenen bankjes, kreeg deze beuk de
bijnaam literaire beuk. Een nieuwe
rode beuk op die plek, was niet ver
standig. Te warm door de stenige
omgeving.
Er is een nieuwe rode beuk aange
plant in een plantsoen op de hoek
van de Roggestraat en de Vossel
manstraat. Goed zichtbaar en weer
omgeven door de bankjes met in
scripties.

Korstmossen: zo mooi!
Zaterdag 18 maart is de IVN excur
sie korstmossen. Je maakt kennis
met verschillende kleuren en ver
schijningsvormen, zoals bekertjes,
staafjes of schoteltjes. De excursie
duurt 2 - 2,5 uur, met een pauze.
De start is om 13.30 uur bij de in
gang van het Paleispark, Pijnboom
laan. De kosten zijn inclusief entree
van het park en een korstmossen-
zoekkaart: € 5. Neem een loep
mee. Meer info op de website en
aanmelden via aanmelden-korst
mosexcursie@ivn-apeldoorn.nl.

Werkgroep bijeneters actief
Er verdwijnen veel soorten planten
en dieren, daar kunnen we niet om
heen en dat is in de meeste geval
len onomkeerbaar. Maar daar staat
tegenover dat we bijvoorbeeld de
Koninginnepage, een kleurrijke zeer
fraai gevormde vlinder nu echt ie
dere zomer kunnen waarnemen.
Bij vogels die uit het zuiden opruk
ken, kan de bijeneter genoemd
worden. In 2022 vlogen bij 12 van
de 13 nesten jongen uit. Er bestaat
in Nederland sinds 2011 een Werk
groep Bijeneters die de gegevens
van deze vogels in Nederland en
het Duitse grensgebied vastlegt.
Voor het derde opeenvolgende jaar
zijn volwassen bijeneters voorzien
van een geolocator. Zie het jaarver
slag op www.bijeneters.nl.

Overvloed aan mini-biebs
Soms doen ze denken aan een
vreemd vogelhuis in een tuin, maar
er zitten geen zaden of vetbollen in
maar boeken. Als je het aanbod
aan boeken ziet dat steeds wisselt
en onderdeel uit maakt van een
bloeiende deeleconomie, zou je
niet zeggen dat er weinig gelezen
wordt. Ze staan overal in ons werk
gebied, vooral langs de weg. Wil je
weten waar je de meer dan
100 mini-biebs in Apeldoorn kunt
vinden, kijk op de inspirerende
website van Zerowaste Apeldoorn.

© Marcel v/d Kerkhof

© Yvonne Zwikker

Moestuincursus
Van april tot december wordt weer
een moestuincursus gehouden De
cursus wordt gehouden op het ter
rein van de Eerste Apeldoornse
Volkstuinvereniging aan de Land
drostlaan en wordt mede georgani
seerd door Groei&Bloei Apeldoorn.
De cursus is op 1 april, 15 april en
daarna iedere 1e zaterdag van de
maand t/m december.
Een cursusdag bestaat uit 1 uur
theorie en 1 uur praktijk op je eigen
stukje grond van 10 m2 dat be
schikbaar wordt gesteld. Opgeven
via apeldoorn.groei.nl/agenda

Oplossing quiz:
1 meeuw, 2 koolmees, 3 kleine
plevier, 4 grutto, 5 merel, 6 kievit

Mailadres
Het komt regelmatig voor dat er
mails die naar alle leden worden
verzonden (zoals de IVN Nieuws
brief) onbestelbaar retour komen.
Dat is jammer, want daardoor mis
je nieuws.
Ontvang je geen IVN Nieuwsbrief,
laat dat weten aan:
webmaster@ivn-apeldoorn.nl
En stel je mailbeveiliging zo in dat
mail van @ivn-apeldoorn.nl altijd
geaccepteerd wordt.

Oehoe doet het goed
In het jaarverslag van de Stichting
Werkgroep Oehoe over 2022 staat
dat er in Nederland 67 territoria
zijn vastgesteld. Dat zijn er 13 meer
dan vorig jaar. In Gelderland steeg
het aantal van 9 naar 14 territoria.
De meeste nieuwe territoria wor
den per toeval ontdekt. Via het net
werk van de Stichting en de sociale
media komen nieuwe waarnemin
gen binnen die altijd gecheckt wor
den. Er zijn in 2022 in 42 territoria
nesten gevonden. Bij 34 geslaagde
broedsels werden in totaal 76 jon
gen aangetroffen. Het gemiddeld
broedbegin was dit jaar 26 februari,
een week vroeger dan vorig jaar.

© Yvonne Zwikker

© Evelien Schermer
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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
Cursus Natuur en Samenleving
Data cursusavonden: woensdag 8 en 22 maart, 5 en 19
april, 10 mei van 19.30 tot 22 uur in het IVN-lokaal
Data excursies: zaterdag 15 april, 13 mei van 13.30 tot
16 uur in Apeldoorn of directe omgeving.

Groencursus voorjaar
Data cursusavonden: dinsdag 21 maart, 4 en 18 april, 2
en 9 mei van 19.30 tot 22 uur in het IVN-lokaal
Data excursies: zaterdag 25 maart, 8 en 22 april, 6 en
13 mei van 10 tot 12 uur in Apeldoorn of
directe omgeving.
Uitzonderingen: de (vogel)excursie op 25 maart begint
om 7 uur en de excursie op 13 mei is ‘s middags.
 
Cursus Landschappen 1 
Data cursusavonden: dinsdag 11 en 25 april, 9 en 23
mei van 19.30 tot 22 uur in  het IVN-lokaal
Data excursies: zaterdag 15 en 29 april, 13 en 27 mei
van 9.30 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.

Plantencursus
Data cursusavonden: woensdag 17 en 31 mei, 14 juni
van 19.30 tot 22 uur in het IVN-lokaal
Data excursies: zaterdag 20 mei en 17 juni van 10 tot
12 uur in Apeldoorn. Op 21 juni van 19.30 - 21 uur is er
een speciale avondexcursie naar de zaadbank van ge
meente Apeldoorn.
 
Cursus Roofvogels 
Datum cursusavonden: donderdag 25 mei van 19.30
tot 22 uur in het IVN-lokaal
Datum excursies: (weersafhankelijk) zaterdag 27 mei
van 8 tot 14 uur; uitwijkdatum zaterdag 3 juni. De loca
tie wordt op de cursusavond bekendgemaakt.
 
Workshop Macrofotografie
Data cursusavonden: dinsdag 6 en 13 juni van 19.30
uur tot 22 uur in het IVN-lokaal
Datum excursie: zaterdag 10 juni van 10 tot 12.30 uur
op natuurterrein de Leemputten van Staverden.

Kijk voor verdere informatie en aanmelding op:
www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/natuuractiviteiten/

Kijk voor verdere informatie en aanmelding op:
www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/cursussen/

Datum   Thema Starttijd
zaterdag 18 maart Excursie: Korstmossen 13.30 uur
woensdag 12 april Lezing over de koekoek 19.30 uur
zaterdag 16 april Historische wandeling door het Englanderholt /       

Landgoed Bruggelen
  9.30 uur

zaterdag 7 mei Excursie: Bloeiende bomen in het Sprengenbos         
(begraafplaats Soerenseweg)

14.00 uur


