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BELEEF DE NATUUR!

Van de redactie
De zwaluwen zijn weer naar hun wintergebied vertrokken. Met storm en regen kondigt de herfst zich aan. Wie buiten loopt,
kan de meest fantastische paddenstoelen
tegenkomen. De warme zomerdagen zijn
een verre herinnering geworden.
Bij IVN-NMA is de herfst geen seizoen
van terugtrekken, maar juist van erop uit
gaan. We hebben nog een aantal mooie
wandelingen op het programma en ook
de verenigingsavonden nodigen uit tot het
verlaten van de warme stoel bij de kachel.
We steken veel energie in het samenwerken met andere afdelingen. Zo organiseren we in oktober een bijeenkomst voor
de nieuwe gidsen van de Natuurgidsenopleiding die we samen met de afdeling
Oost Achterhoek organiseerden. En zijn
we actief bezig met een nieuwe opleiding
voor gidsen die door IVN-Deventer wordt
georganiseerd in samenwerking met
IVN-Zutphen en IVN-NMA. Hopelijk kun-

nen we over twee jaar weer enkele nieuwe gidsen in ons midden verwelkomen!
Ik vraag nog even extra aandacht voor
het Oogstfeest dat de Natuurtuin ook dit
jaar weer in oktober organiseert. Vorig
jaar was het en heel gezellige en vooral
smakelijke bijeenkomst. Ook dit jaar beloofd het weer een leuke happening te
worden. Met allerlei producten uit de eigen Natuurtuin.
Een mooi moment om elkaar op een informele manier te treffen en even bij te
praten!
Ik wens iedereen mooi herfstseizoen!

Karen Groeneveld

Paddenstoelen, ze zijn er weer!

Wat valt er
te zien in
de herfst?

Hij is zeldzaam, maar kijk van augustus t/m oktober
vooral rond in de buurt van beuken. Daar kun je hem
aantreffen, de spechtinktzwam.
De spechtinktzwam houdt van een kalkrijke bodem. Hij
wordt zo’n 4 tot 6 centimeter hoog. De hoed is ei- of
kegelvormig tot uitgespreid, en donkerbruin tot lichtgrijs
van kleur.

Waarom de naam spechtinktzwam?
In eerste instantie wordt de hoed volledig bedekt door
een wit vlies. Bij het uitgroeien van de hoed breekt dit
vlies in banden open, wat doet denken aan de veren van
een grote bonte specht.
De spechtinktzwam is niet eetbaar, hij is giftig.
Carola Dekker

Graafwesp

Foto’s van Ans Ottema

Stinkzwam

Agenda en Nieuws uit de
omgeving
September
IVN-NMA Verenigingsavond over Mossen
26 september 19.30 uur in ’t Onderschoer in Barchem

Lezing Tuinen van Mien Ruys door Groei & Bloei
26 september 20.00 uur in Zaal Bousema,
Zutphenseweg 35 in Lochem om 20.00 uur.
Kosten voor niet-leden € 3,50.

Oktober

IVN-NMA Paddenstoelenwandeling over landgoed Beekvliet
Zondag 8 oktober om 14.00 uur
Startplaats: Zandpad ter hoogte van het witte huis Jachtschut,
aan de weg tussen Barchem en Borculo

Nachtvaart met de Berkelzomp
Laat op 13 oktober het donker lekker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement
georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Net als voorgaande jaren is
het mogelijk om in Lochem een tocht met de Berkelzomp te maken tijdens de
Nacht van de Nacht. Beleef de nacht op de Berkel en geef je op!
Er zullen afvaarten zijn om: 20.00 / 21.00 / 22.00 en 23.00 uur.
Meer informatie en reserveren bij VVV Lochem.
www.eigenzinniglochem.nl/agenda/nachtvaart-met-de-berkelzomp

Oogstfeest in de Natuurtuin
Op zaterdag 14 oktober organiseert de IVN-Natuurtuin weer een oogstfeest. Dit keer
staat het evenement in het kader van Permacultuur. De Natuurtuin is dit jaar gestart
met een project om groente te verbouwen vanuit de principes van permacultuur. Daarover is informatie te vinden in de tuin. Er zal verder een demonstratie wolverven met
verfplanten te zien zijn en uiteraard is er weer van alles te eten en drinken. Er is zelfgemaakte taart en koek en mogelijk nog andere producten te koop. De opbrengst is
bestemd voor de nieuwe opslagruimte.
Van 13.00 tot 16.00 uur in de Natuurtuin op de hoek Albert Hahnweg en Enkweg in
Lochem.

Bijeenkomst nieuwe gidsen en nieuwe leden
Op dinsdag 17 oktober houdt IVN-NMA samen met IVN Oost-Achterhoek en bijenkomst voor de nieuw afgestuurde gidsen en nieuwe IVN-leden. Zo willen beide afdelingen de nieuwe gidsen en leden laten kennismaken met de vereniging.
Op Buitenplaats Hilhorst, Boshoek 6 in Gelselaar vanaf 19.00 uur.
Meer informatie via ivnnma@gmail.com

IVN-NMA Verenigingsavond: De Achterhoek door de ogen van
cineast Ben Tragter
Natuurfilms over de Achterhoek en vooral de Berkel.
Op dinsdag 24 oktober 19.30 uur in ’t Onderschoer in Barchem

Lezing:
Hoe krijg ik vijvers in een natuurlijk evenwicht door Groei & Bloei
Op 24 oktober in Zaal Bousema,
Zutphenseweg 35 in Lochem om 20.00 uur.
Kosten voor niet-leden € 3,50.

November

IVN-NMA Wandeling Formerhoek-Heikamp
Op 12 november om 14.00 uur
Start vanaf parkeerplaats bij het Doolhof aan de Hengeloseweg in Ruurlo.

Herfstwandeling in Ruurlo
Op 12 november vanaf VVV Ruurlo , Kerkplein 20 in
Ruurlo.
Met drie afstanden 6, 10 en 15 kilometer.
Voor meer informatie : VVVruurlo.nl

IVN-NMA Publieksavond: Permacultuur en voedselbossen. Wat is dat eigenlijk?
Op dinsdag 21 november om 19.30 uur
Locatie De Heksenlaak, Zwiepseweg 32 in Barchem.

Lezing Kroonjuwelen Het Loo door Groei & Bloei
Op 28 november in Zaal Bousema,
Zutphenseweg 35 in Lochem om 20.00 uur.
Kosten voor niet-leden € 3,50.

December

IVN-NMA Wandeling over het Groote Veld
Zondag 10 december om 14.00 uur.
Start bij kilometerpaal 10.0, een parkeerhaven aan de provinciale weg
N346 (Zutphenseweg) tussen Lochem en Zutphen.

Midwinterhoorn Putwandeling in Laren
Op 26 december vindt weer de jaarlijkse Midwinterhoornwandeling
plaatst in Laren. Je kunt dit keer kiezen uit twee wandelingen, een van ±
8 km of een van ± 13 km. Tijdens de uitgezette wandelingen zul je natuurlijk verschillende midwinterhoornblazers
zien en horen spelen. Er is onderweg ook weer gelegenheid om verschillende verwarmende hapjes en drankjes,
zoals glühwein en warme appelsa, te gebruiken.
Starten kan tussen 10.30 en 13:00 uur
De deelname is € 2,50 per persoon, kinderen t/m 12 jaar
gratis.
Startlocatie manege de Steffenruiters
Voor meer info:www.toeristenbelanglaren.nl

Nieuwtjes over

duurzaamheid

Duurzame Dinsdag
Op 5 september is Duurzame
Dinsdag. Een bijzondere dag
waarop duurzame ideeën en
initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het
kabinet neemt op deze dag
de Duurzame Dinsdag-koffer
in ontvangst met honderden
duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest
duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en
initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid
om het idee of initiatief een extra impuls te geven. Duurzame Dinsdag biedt alle soorten duurzame ideeën en
initiatieven een podium. Van uitgewerkt businessplan tot
een briljant duurzaam idee in het eigen huishouden, alles komt samen in de koffer. Ook de afzenders van de
ideeën en initiatieven zijn enorm divers. Ze komen onder
andere van particulieren, verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en start-ups. Samen laten ze
zien dat duurzaamheid leeft, en geen ‘ver-van-mijn-bedshow’ is. Benieuwd welke ideeën er tot nu toe in de koffer zitten? kijk op www.duurzamedinsdag.nl/Idee-insturen/Bekijk-alle-ideeen-2017. Door een van onze leden is
ook een duurzaam idee ingediend, te weten ‘Rijscholen
2.0 bezorgen’.

Dag van de Duurzaamheid
Deze dag vindt plaats op dinsdag 10 oktober. Door
heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door
particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties
en overheden. Samen laten we zien dat duurzaamheid

Bezoek eens:

noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is. Wil je weten welke activiteiten er worden gehouden kijk dan op
www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/

Nacht van de nacht
Op 28 oktober wordt weer de
Nacht van de Nacht gehouden.
Voor informatie zie www.nachtvandenacht.nl.

Nationale duurzame huizenroute
Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis
en comfortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op
de planning en kijk je naar energiebesparende mogelijkheden? Stel je vraag aan een huiseigenaar met een
duurzame woning en hoor ervaringen uit de eerste hand.
Veel huiseigenaren zijn het hele jaar door via www.duurzamehuizenroute.nl bereikbaar voor vragen of aanvullende informatie. Dit kan door middel van een contactformulier bij de woning. Bekijk de duurzame huizen bij
jou in de buurt. Je kunt ook zoeken op bouwjaar, type
woning of kenmerk. De deelnemende huizen zijn stuk
voor stuk inspirerende voorbeelden om zelf aan de slag
te gaan. In de Achterhoek wordt de duurzame huizenroute op 4 november 2017 gehouden. Meer informatie
en welke huizen zijn te bezoeken kunt u omstreeks oktober vinden op www.verduursaamenergieloket.nl.

www.duurzamedinsdag.nl/Idee-insturen/Bekijk-alle-ideeen-2017
www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/
www.nachtvandenacht.nl.
www.verduursaamenergieloket.nl.

Paddenstoelen op
landgoed Beekvliet
Door: Carola Dekker
Op zondagmiddag 8 oktober gaan we wandelen op landgoed Beekvliet. Het wordt een echte herfstige ontdekkingstocht die geschikt is voor jong en oud.
Paddenstoelen kun je het hele jaar door vinden, maar
vooral in de herfst. In vele vormen en kleuren verrijzen
ze onder bomen en struiken, tussen het gras en soms
zelfs in de tuin.
Tijdens de wandeling zullen we door een beukenlaan
lopen en gaan we op zoek naar beuk-vriendelijke zwammen, zoals de rodekoolzwam( amethistzwam) en de
grote trechterzwam. En misschien zullen we de roodwit gestippelde paddenstoel van kabouter Spillenbeen
vinden!
Verder door de paden lopend kunnen we aardappelbovisten, boleten, russula’s en kluifzwammen tegenkomen.
En heb je weleens gehoord van de sponszwam of gele
knotszwam?
Tijdens de wandeling krijgen kinderen een zoekkaart
mee, die ze na afloop mogen houden.
Aan het einde van de wandeling wacht als leuk extraatje
een mooie ‘paddenstoelen expert’- badge.
Wandel mee op 8 oktober en laat je verrassen!

Wat is nu eigenlijk een paddenstoel
en hoe ontstaat het?
Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel. Hierin worden de sporen gevormd voor de voortplanting. Wanneer de ondergrond goed is gaan de
vrijgelaten sporen witte schimmeldraden vormen, de
hyfen. Zo’n hyfenstelsel noem je mycelium.
Wanneer het mycelium contact heeft met andere
schimmeldraden, vormt zich een knopje, dat de basis is voor het ontstaan van een nieuw vruchtlichaam.
Vochtigheid, temperatuur en voedsel spelen hierbij
een belangrijke rol.

De IVN van Femke
Hoe lang ben je al lid van de jeugdgroep?
Ik ben vanaf mijn zesde lid van de jeugdgroep. Ik ben
nu twaalf, dus ik ben al zes jaar bij de IVN.

Wat is het leukste dat je met de Jeugdgroep hebt
gedaan?
We hebben al heel veel leuke dingen gedaan. We zijn
een keer naar het Natuurdiorama in Holten geweest.
Ze hebben daar heel veel opgezette dieren. Dat vond
ik heel erg leuk!
Wat is je leukste/mooiste natuurmoment?
Eén keer in de veertien dagen werk ik met mijn
coach met IJslandse paarden. Dan sta ik soms middenin de kudde. Dat is altijd een heel mooi en bijzonder moment.
Tijdens onze vakantie in Duitsland heb ik een schedel
gevonden. Ik denk van een geit. Dat vond ik wel heel
cool en gaaf!
Het lijkt me heel gaaf om een keer op IJsland naar
wilde IJslandse paarden te kijken. Het liefst zou ik er
dan ook op willen rijden.

Foto’s Solar Landschapspark ‘De Kwekerij’
Kijk voor meer informatie op: http://nlsolarparkdekwekerij.nl/

Ruiken en Proeven aan Duurzaamheid:

Duuurzame Energie
Door: Erik Mol
Voor veel mensen is energie een ongrijpbaar begrip. Op etenswaren staat
energie-inhoud, benzine
is energie, stroom uit het
stopcontact en warmte uit
de cv-ketel zijn ook energie. Het gaat dan vaak om
fossiele bronnen, zoals
aardgas en olie. Bij duurzame energie gaat het om
gebruik te maken van zon,
wind en water. Deze duurzame bronnen worden in
Nederland slechts beperkt
gebruikt. Door de klimaatverandering is het noodzakelijk dat dit meer wordt.
Op 12 december 2015 is
in Parijs een historisch
klimaatakkoord gesloten.
195 landen spraken af de
opwarming van de aarde
tegen te gaan. Het akkoord
is juridisch bindend en
heeft een concreet doel:
de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden
Celsius houden, met 1,5
graad als streven.
Een halve eeuw na de vorige grote transitie in de
energievoorziening staat
Nederland weer voor een
megaklus. In de jaren zestig van de vorige eeuw
werd de overgang van de
kolenkachel naar de gaskachel binnen tien jaar voltooid. Een huzarenstukje,
dat nu herhaald moet wor-

den. Nederland wil in 2050
volledig duurzaam zijn en
dat betekent dus ook: geen
aardgas meer. Gaat het
lukken om de zeven miljoen bestaande woningen
van het gas te halen?
In tegenstelling tot traditionele fossiele vormen, drukt
de nieuwe generatie energietechnieken een duidelijk zichtbaar stempel op
het landschap. Sommige
nieuwe energiebronnen,
zoals aardwarmte en waterkracht vallen minder op
en zullen weinig weerstand
oproepen. Nieuwe winden zonneparken kunnen
onze leefomgeving echter
ingrijpend veranderen. Uit
de vele discussies over het
al dan niet horizonvervuilende karakter van windturbines blijkt dat deze
ontwikkeling bewoners en
andere betrokkenen niet
onberoerd laat. Toch is er
niets nieuws onder de zon.
De behoefte aan energie
drijft mensen al eeuwenlang om hun omgeving ingrijpend te transformeren.
Vóór het fossiele tijdperk
waren houtkap en turfwinning bij uitstek landschapsvormende processen die
het aanzien van ons cultuurlandschap
radicaal
hebben veranderd.

Wat kunt u doen om te helpen aan de energietransitie?
Het gaat om kunnen, willen en doen.
Met deze 10 geboden kunt u zorgen voor een duurzamer
leven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Let goed op het functioneren van uw
installaties en apparatuur
Isoleer dak, gevel en vloeren
Kies voor duurzame energiebronnen
Kies voor een duurzaam vervoer
Bespaar op elektriciteit
Maak gebruik van een slimme
energieverbruiksmeter
Maak bewust gebruik van (warm) water
Ontdek waar u lokale streekproducten
kunt kopen
Kies voor een bewust koopgedrag
Tot slot: ontwikkel een duurzame mentaliteit

Een beter milieu….juist. Duurzamer leven lukt alleen als
u en uw omgeving zich bewust worden van de energie
die verbruikt wordt. Denk niet: ‘mijn inspanningen halen
toch niets uit’. Als we allemaal beter letten op ons energieverbruik maken we samen stappen in de goede richting!

NIEUWS
UIT DE VERENIGING
Op allerlei plekken zijn mensen uit onze vereniging bezig met het organiseren van leuke activiteiten, vaak in
samenwerking met andere organisaties. In deze rubriek
besteden we daar aandacht aan.
Wandeling Hillhorst
Op zondag 13 augustus was er een wandeling in een
gebied dat nieuw is voor onze afdeling: Buitenplaats Hilhorst. De opkomst was zeer groot: circa 80-90 mensen
lieten zich door de gidsen rondleiden door dit nieuw ingerichte natuurgebied.

Wandeling Suderas
Soms gaat er ook weel een wat mis. Tijdens de koffie- en
theestop bij de wandeling over het Suderas belandde de
thee niet in een bekertje, maar in de het geldpotje. Margreet Afman moest thuis aan de ‘was’.
Staringfietstocht
Halverwege de Staringfietstocht op 3 september was bij
kasteel de Wildenborch tijd ingeruimd voor Ben Godtschalk die de geschiedenis van A.C.W. Staring en zijn
buiten uit de doeken deed.

Natuurgidsenopleiding
Januari 2018 gaat er een nieuwe IVN Natuurgidsenopleiding van start. Deze opleiding voor de natuurliefhebber die serieus aan de slag wil met kennisoverdracht en
natuurbeleving is een samenwerkingsproject van de
IVN-afdelingen Deventer, Noord-Midden Achterhoek en
Zutphen. De opleiding is bedoeld voor mensen die zich
actief willen inzetten als IVN Natuurgids of als vrijwilliger.
Standplaats van de opleiding is Deventer.
Colofon
Redactie en tekst:
Carola Dekker
Erik Mol
Jeanet Moorman
Karen Groeneveld

Op 3 en 5 oktober is er een informatieavond in de Ulebelt, het milieucentrum van Deventer. Daarna volgen er
nog intakegesprekken met alle potentiële deelnemers.

Foto’s:
Ans Ottema & Paula van Enk

Kosten: € 350,- voor circa 55 bijeenkomsten, gedurende
anderhalf jaar.

Opmaak:
Paula van Enk

Meer informatie via ivnnma@gmail.com

Berichten voor het winternummer insturen voor 15 november
naar ivnnma@gmail.com
Kijk voor meer informatie op de
nieuwe website: www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek

