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Natuurmoment  

Hemelsblauwe wegenwachters 
Als je ’s avonds met je fototoestel op pad gaat om de wilde cichorei in de bermen te 
fotograferen, vang je bot. Er zijn nergens hemelsblauwe bloemen te vinden. Je treft dunne 
dorre staken aan met amper blad. De bloemen met de bijnaam Wegenwachters lijken ’s 
avonds op kleurloze snippertjes papier. 
Momenteel is overdag de cichorei rijk vertegenwoordigd in de Apeldoornse bermen.  
De plant bloeit ook nog in augustus. 
In de 19

e
 eeuw en in de periode van de Tweede Wereldoorlog vonden de gemalen 

wortels toepassing in surrogaat koffie. 
(Yvonne Zwikker)  
 

Uit de afdeling 

Nieuwe vrienden van IVN-Apeldoorn 
Vriend(in) mevrouw F.W. de Bruin 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.  
 
Nieuwe website 
Per 4 juli is de nieuwe website van IVN gereed. Ook IVN-Apeldoorn maakt daar deel 
van uit. Onze website is per 23 juli in de lucht. De komende periode zullen er nog een 
aantal aanpassingen worden gedaan. En vind je nog missers of moet de tekst worden 
aangepast? Mail naar webmaster@ivn-apeldoorn.nl >> Bekijk de nieuwe site 
 
Hoe zie jij de toekomst van IVN? 
Het Landelijk Bestuur van IVN is aan het nadenken over de toekomst. IVN is toe aan 
een nieuw, ambitieus meerjarenplan voor de komende 5 jaar. In dat meerjarenplan wil 
het landelijk bestuur de richting beschrijven die IVN kiest: hoe vullen we de komende 
jaren onze missie in? Niet alleen landelijk, maar juist ook op lokaal niveau, op basis 
van de activiteiten van IVN-afdelingen en -vrijwilligers. 
Met deze enquête doet het Landelijk Bestuur een eerste peiling onder alle leden van 
IVN. Je kunt meedenken. Wat is jouw idee over IVN? Over de organisatie, over de 
toekomst. Laat het weten en vul de vragenlijst voor 23 augustus in.  
 
Digitaal Afdelingsarchief 
Eindelijk is er een mooie oplossing gevonden voor een digitaal afdelingsarchief waar 
we informatie over excursies en cursussen kunnen bewaren en terug kunnen vinden. 
Het duurt nog even, maar er wordt inmiddels aan gewerkt. Dat was ook de oorzaak 
voor vreemde mails van de diverse maildistributielijsten. De website is verplaatst naar een server die geschikt is voor 
veel data-opslag. De mailing manager zal op dat moment de mails naar de gebruikers hebben verzonden. Onze 
excuses voor het ongemak. 
 

Activiteitenagenda IVN/KNNV 
Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn op de website.  

 
9/8:  Zomeravondwandeling - Groenouwe 
9/8:  Zomeravondwandeling Beeldbepalende bomen in het Mheenpark 
20/8:  Natuurexcursie renderklippen 
23/8:  Zomeravondwandeling groenouwe 
3/9:  Landschapsonderhoud  
 
Je kunt je ook al opgeven voor de najaarscursussen.  
Groencursus Start 14/9    Bomencursus Start 21/9 
Cursus Samenhang in de natuur Start 10/10 Najaarsvogels in het buitengebied Start 27/10 
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Natuurgids worden?  
Je kunt als natuurgids publieksactiviteiten begeleiden. De natuurgidsenopleiding bestaat uit een aantal modules. Kennis 
van natuur en duurzaamheid doe je op via de verschillende publiekscursussen: zie de najaarscursussen hierboven. 
Begin daar nu al mee.  
Vaardigheden doe je op in de natuurgidsencursus die (onder voorbehoud) van maart t/m november 2017 plaatsvindt. 
Informatie: natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl.  
 
7/10 Dag van de Duurzaamheid  
IVN neemt op vrijdag 7 oktober deel aan de Dag van de Duurzaamheid 2016! Vorig 
jaar waren er zo’n 1400 bezoekers bij deze manifestatie. De kraam van IVN was 
vooral gericht op kinderen en trok toen veel bezoekers.  
Dit jaar werkt IVN samen met de Transitiontuin. Op de kraam zal in elk geval het IVN 
cursusaanbod gepresenteerd worden. Het speelse en educatieve middagprogramma 
is vooral gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouders. In de 
avond zijn er activiteiten voor de wat oudere jeugd en volwassenen.  
Vanuit de werkgroep Scharrelkids wordt de activiteit opgepakt maar hierbij een oproep voor degenen die willen 
meewerken wat betreft voorbereiding en ook bezetting. Wie denkt mee??? Suggesties en aanmeldingen zijn welkom! 
Mail ze naar Marieke Sprey, scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl. >> Meer informatie 
 
15/10 of 22/10 Speciaal voor leden IVN-Apeldoorn: Herfstexcursie Defensieterrein ASK 
Het Artillerie Schietterrein (ASK) bij ’t Harde is een natuurgebied waar weinig mensen mogen komen, een populatie 
jeneverbes-bomen bevat die de tweede in grootte is in Europa, pioniersvegetatie bevat die met zorg verder ontwikkeld 
wordt, en waar groepen edelherten hun biotoop hebben. 
Je kunt het meemaken op deze bijzondere herfstexcursie die IVN Apeldoorn verzorgt op 15 of 22 oktober 2016 
(definitieve datum volgt nog) naar een gebied dat onder beheer staat van defensie.  
Het maximale aantal deelnemers aan deze excursie is 25. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. De 
excursie start om 10.30 uur en eindigt circa 14.30 uur.  
>> Meer informatie Aanmelden bij ivnextra@ivn-apeldoorn.nl 
 

Ander nieuws en activiteiten 

OKW excursie en lezing 
25/9: Mini excursie over De Stadsakkers 
7/9 : Lezing over fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten 
>> Meer informatie op okw-apeldoorn.nl 
 
Impressie van de inspiratiedag Onder Schooltijd door Marieke Sprey 
Zaterdag 2 juli waren een twintigtal enthousiastelingen van IVN Flevoland, IVN Gelderland en Natuur en Milieu 
Overijssel bijeen in het IVN lokaal in Apeldoorn voor een inspirerende dag over activiteiten die vanuit IVN georganiseerd 
worden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanuit IVN Apeldoorn waren vijf deelnemers aanwezig van de 
werkgroep Scharrelkids/schoolgidsen. >> Lees meer 
 
Bijen excursie Groencursus 
De deelnemers van De Groencursus Voorjaar 2016 bezochten de bijenstal van de 
Apeldoornse imker Albert Stoter. Dit in aansluiting op de laatste theorieavond over de 
vliesvleugeligen. 
Albert, een vakman, initiator van www.imkerpedia.nl, en een vraagbaak voor alle 
Nederlandstalige imkers en -bijenliefhebbers, gaf een inkijk in de wereld van de imker, 
en dan met name het leven in de bijenkast. 
De deelnemers werden voorzien van een beschermende hoofdkap, maar omdat Albert 
werk met een zeer vreedzaam soort bijen, Buckfast, werd er zelfs niemand lastig 
gevallen! Met de neus op de ramen werden eitjes, larfjes, honing en stuifmeel bekeken. >> Lees verder 
 
Groene Glimlach door Yvonne Zwikker: Balkonprints 
De meningen waren zeer verdeeld onder de Beekbergenaren over het zeer 
opvallende groene appartementencomplex aan de Herman Coertsweg. De een zei: 
‘Spuug en spuuglelijk’. Een ander vond: 'Iemand die zoiets bedenkt moeten ze 
ophangen’. Maar je hoorde ook: 'Leuke, gewaagde bouw voor Beekbergen’. Het staat 
er al weer een aantal jaren en is inderdaad zeer gewaagd in het zo rustige dorp. Niet 
zozeer vanwege de vormgeving maar wel vanwege de kleurcombinatie en de 
gebruikte materialen. Als je een kleurenstaal bekijkt komt de kleur het meeste overeen 
met appelgroen, Granny Smith’s wel te verstaan. Nou zijn er weinig appelgroene 
huizen, zeker niet in Beekbergen. >> Lees verder 
 
Opening 90ste Klompenpad 
Het Holhorsterpad in Beemte Broekland is op zaterdag 2 juli officieel geopend. Dit pad is het 90e Klompenpad en is 
ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers en grondeigenaren. Het is een rondwandeling van elf kilometer door het 
afwisselende buitengebied van Beemte Broekland. Wandelen door het Weteringse Broek, langs het Apeldoorns Kanaal 
en de middeleeuwse Grift. >> Lees meer  
 

mailto:scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
https://www.ivn.nl/afdelingen/apeldoorn/activiteiten/dag-van-de-duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdelingen/apeldoorn/activiteiten/herfstexcursie-defensieterrein-ask
mailto:ivnextra@ivn-apeldoorn.nl
http://okw-apeldoorn.nl/
https://www.ivn.nl/afdelingen/apeldoorn/nieuws/inspiratiedag-onder-schooltijd
http://www.imkerpedia.nl/
https://www.ivn.nl/afdelingen/apeldoorn/nieuws/bijen-excursie-groencursus
https://www.ivn.nl/afdelingen/apeldoorn/groene-glimlach
http://apeldoorn.us3.list-manage.com/track/click?u=b5965f113fe8c6e06215f0102&id=4a8b4832ba&e=66c7c2c556


Zet je in voor IVN 

IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. Kijk op de website (zie Vacatures). 
 
HELP!! Groenvoer bezorger (M/V) gevraagd 
We zoeken een nieuwe bezorger voor Wijk 1 (omgeving Gardenierslaan, Staringlaan, Zwarte Kijkerweg) die vier keer 
per jaar Groenvoer bij ongeveer 19 adressen kan bezorgen. Graag aanmelden bij Lenie Omtzigt 
 
Voorzitter IVN-Apeldoorn gezocht 
Wie meldt zich aan of weet iemand die deze functie wil/kan invullen? 
De voorzitter behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling, geeft leiding aan de bijeenkomsten van het bestuur 
en de ledenvergadering en onderhoudt de interne en externe contacten. Je krijgt daarmee een breed inzicht in de 
afdeling en bouwt een groot netwerk op zowel binnen als buiten de afdeling. De tijdsbesteding is variabel, maar reken 
op 2 dagdelen per week. 
 
Gastheer/vrouw bij Open Monumentendagen? 
Op zaterdag 10 en zondag 11 september van 11.00 uur tot 16.00 uur is het weer Open Monumentenweekend. 21 
locaties zijn er in Apeldoorn opengesteld: alles in het teken van Symbolen en Iconen. 
Dit evenement wordt georganiseerd door het Erfgoedplatform Apeldoorn waar IVN ook deel van uitmaakt. Voor de 
bemensing van de locaties worden nog steeds vrijwilligers gezocht. Wil je bijdragen aan dit jaarlijkse erfgoedweekend 
meld je aan bij projectleider Hans van de Water, via omdapeldoorn@gmail.com 
Noteer dan ook vast vrijdag 2 september 15.00 uur (CODA Auditorium) voor de bijbehorende instructies. 
 

Opstekers… Ter lering en inspiratie 

Opsteker EHBO (24/9 of 1/10) 
Het zal je maar gebeuren dat tijdens jouw activiteit iemand zich verwond of onwel wordt. Wat moet je doen? Het 
gebeurt misschien niet vaak maar het is wel van belang dat je als gids of begeleider van de activiteit op dat moment de 
juiste actie onderneemt. Enige kennis van EHBO is op dat moment wenselijk en misschien zelfs noodzakelijk. Vandaar 
dat we alle actieve IVN-leden die met enige regelmaat met groepen werken aanbevelen om een korte training EHBO 
training te volgen. 
Ondanks voldoende belangstelling is het niet gelukt om voor de zomervakantie de EHBO-training te geven. Vandaar dat 
we het opnieuw proberen. Zaterdag 24 september en zaterdag 1 oktober zijn er weer mogelijkheden om deel te nemen. 
De training duurt een dagdeel. Opgeven kan via excursies@apeldoorn.nl. 
 
September: Cursus kennis van paddenstoelen voor beginners 
Ben je geïnteresseerd in paddenstoelen en wil je weten hoe ze heten en waar ze te vinden zijn? 
In september organiseert KNNV Epe-Heerde een cursus voor (toekomstige) paddenstoelenliefhebbers.  
Meer informatie en opgave op www.knnv.nl/epe-heerde of bij secretaris@epe-heerde.knnv.nl 
 
15/10 Cursus Wat te doen bij wildlifecrime? 
Begin dit jaar hielden we eenzelfde cursus in Apeldoorn. Kon je toen niet meedoen, 
dan is hier een nieuwe kans. 
De GNMF (Gelderse Natuur- en Milieu Federatie) organiseert samen met de 
Academie Politie, Dier en Milieu de eendaagse cursus Wildlifecrime. Doel van de 
cursus is dat deelnemers aanwijzingen van wildlifecrime leren herkennen zodat je, als 
je dat wilt, een juiste melding kunt doen. Je leert ondertussen veel over een aantal 
dieren en landschapsecologie. Kennis die je weer kunt gebruiken bij excursies en 
andere natuuractiviteiten. De cursus is inclusief een digitaal te ontvangen cursusboek.  
Meld je hier aan (IVN-Apeldoorn is aangesloten bij de GNMF) 
 

Natuur nieuws 

Zomerbloeiers 
Wil je helpen met onderzoek naar de effecten van verandering in weer en klimaat op de zomerbloeiers? Geef dan de 
eerste bloeiwaarneming door. Indien je een Nature Today account hebt kun je hier je waarneming doorgeven en later in 
je waarnemingenoverzicht terugkijken. Je kunt je waarneming hier ook anoniem doorgeven. Als je maar een of enkele 
planten uit de lijst kunt herkennen of bij je in de buurt heeft staan dan is dat geen probleem. Elke waarneming telt. 
>> Lees meer (bron: Nature Today) 
 
Nederlandse orchideeën binnenkort vogelvrij 
Met de nieuwe Wet Natuurbescherming in zicht wordt gevreesd voor de Nederlandse 
wilde orchideeën. Veel orchideeënsoorten worden vanaf 1 januari 2017 niet meer 
beschermd en zijn daarmee vogelvrij. De wet is een vrijbrief voor onbestendig beheer 
en legaal plukken en steken van deze bijzondere planten buiten de beschermde 
natuurgebieden. Wat kunnen we doen om de verwachte negatieve trend te beperken? 
>> Lees meer  (Bron: FLORON) 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is voor leden en vrienden van IVN Apeldoorn en verschijnt in de eerste week van de maand.  

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? mail naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl 
Lees je de nieuwsbrief toevallig en wil je hem blijven ontvangen: word dan lid of vriend van IVN-Apeldoorn. 
Je kunt IVN Apeldoorn ook op Facebook en/of Twitter volgen. 
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