
 
Jaargang 8 nummer 1 – januari 2016                         Nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN afdeling Apeldoorn 
Redactieadres: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl              Bijdragen volgende nieuwsbrief graag voor 26 januari opsturen 
 
Klikken op de blauw/onderstreepte link leidt je direct naar meer informatie. 

Natuurmoment  

Groene fietspaden 
Voor het eerst is nu in Apeldoorn ‘groen’ beton toegepast voor fietspaden. Het gaat 
om 10 kilometer fietspad vervaardigd van een milieuvriendelijk betonmengsel. 
Daardoor is er bij de aanleg aanzienlijk minder uitstoot van CQ2. Dit duurzame 
beton is in Nederland nog vrij uitzonderlijk. De drie fietspaden waar het is 
aangebracht behoren tot het Gelderse fietsnetwerk: het Lammertspad, de 
Waterbergweg en de Noordweg. De term groen beton kende ik nog niet.  
Wel wezen Barneveldse IVN-gidsen mij op het geverfde fietspad dat vanaf Radio 
Kootwijk naar Hoog Buurlo loopt. De strook grijs beton was zo’n dissonant in het 
landschap dat op hun verzoek besloten werd het fietspad een passende zandkleur te geven. 
(Yvonne Zwikker) 
 

Uit de afdeling 

Sneeuw en ijs zijn nog ver te zoeken, maar misschien toch nog in januari? Via deze winterse prent wensen we 
alle leden, vrienden van IVN Apeldoorn en andere lezers een zeer voorspoedig nieuwjaar. 
 
Nieuwsbrief enquête afgesloten 
Van de 46 invullers (13% van het aantal leden/vrienden) lezen 39 (85%) de nieuwsbrief helemaal. De overigen 
‘snellen de koppen' en lezen soms het hele artikel. 
44 invullers vinden de vorm van de nieuwsbrief prima. 1 leest de nieuwsbrief liever direct in de mail en 1 liever niet 
digitaal. 42 invullers vinden de maandelijkse frequentie prima, 2 willen de nieuwsbrief vaker, 2 liever minder vaak. 
18 invullers gaven extra positieve complimenten met enkele suggesties voor aanpassing van de vormgeving.  
Suggesties voor onderwerpen: Meer onderwerpen gericht op natuureducatie, nascholing/bijscholing, gesignaleerd in 
Gelderland, Milieuzaken. 
Gezien de resultaten zie je dus een nieuwsbrief die qua vorm en inhoud voor het grootste deel gelijk is als in 2015.  
 
Nieuw op IVN-Apeldoorn.nl 
Een groene glimlach: Wenskaarten 
Links naar andere natuurorganisaties Aanvullingen zijn van harte welkom. 
Jaarplan 2016 van IVN Apeldoorn 

mailto:nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/natuurverhalen/wenskaarten
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/natuur/andere-natuursites
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/zoekboek/1-organisatie-en-beleid
http://mailing.ivn.nl/mail/link.php?M=21021&N=50&L=79&F


Landelijk IVN nieuws 

Voortgang samenwerking met KNNV (uit verslag Landelijke Raad)  
Uit reacties uit o.a. de achterbannen van IVN en KNNV bleek afgelopen tijd behoefte 
aan meer tijd voor een geleidelijke, organische ontwikkeling van de samenwerking. 
De beide landelijke besturen willen daarvoor ruimte scheppen zonder het perspectief 
van een nieuwe natuurorganisatie los te laten. Praktisch betekent dit dat de besturen 
nu eerst kiezen voor een koepel op landelijk niveau waarbij ze uitdrukkelijk op zoek 
gaan naar andere partners. De vorm is nog helemaal open, de drempel voor 
anderen om in te stappen moet laag blijven.  
Als belangrijkste doelen voor de landelijke koepel ziet de voorzitter: 
1 Samenwerking creëren en vormgeven op landelijke programma’s. 
2 Efficiëncyvoordelen behalen door samenwerking in de backoffice. 
3 Gezamenlijk optrekken richting provincies die nu bepalend zijn geworden in het natuurbeleid. 
De integratie van IVN en KNNV kan organisch verlopen en door de afdelingen zelf in eigen tempo worden vorm 
gegeven. De landelijke koepel wil samenwerking op lokaal niveau faciliteren o.a. door het ontwikkelen van mogelijke 
(dus: niet-verplichtende!) samenwerkingsmodellen. 
IVN Apeldoorn gaat verder op de ingeslagen weg waar het de samenwerking met KNNV Apeldoorn betreft. 
 
Veldwerk Nederland fuseert met IVN 
Met ingang van 2016 is Veldwerk Nederland onderdeel van de beroepsorganisatie 
van IVN. De huidige programma’s en activiteiten van Veldwerk Nederland worden 
onder de vlag van IVN voortgezet en versterkt. Daarmee wordt IVN de grootste 
organisatie op het gebied van natuureducatie in Nederland. Zo biedt IVN 
gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties advies en ondersteuning op maat: 
van trainingen en lesprogramma’s tot natuurbelevenissen op één van onze groene 
locaties. 
Er komt een afspraak met ons bestuur en enkele IVN'ers om te onderzoeken hoe in 
de nieuwe constructie kan worden samengewerkt. 

 

Ook (mee)doen?  

Op zoek naar goede voornemens in dit nieuwe jaar? Doe actief mee met de activiteiten van IVN Apeldoorn. 
Suggesties vind je op de website (zie menu Over IVN - vacatures) Er is een ruime keuze van diverse aard. In de 
meeste gevallen hoef je geen IVN natuurgids te zijn om mee te kunnen doen.  
 
Gidsen voor Berg en Bos gevraagd 
De Berg&Bos groep organiseert 2 nieuwe activiteiten in het voorjaar waarvoor 
gidsen worden gevraagd:  
- Een wandeling op de morgen met thema voorjaarsbeleving en een vleugje cultuur. 
- De vroege vogelwandeling in Berg en Bos in april. 
Ook zoeken we versterking van het gidsenteam dat de zeer veelzijdige activiteiten in 
Park Berg en Bos organiseert. 
Omdat het Berg en Bos team net opnieuw gestart is, je opgave graag via de nieuwe 
contactpersoon van de Berg en Bos groep: Cathrien Oskamp c.oskamp@planet.nl 
 
Wie wil er een wandeling uitzetten voor 'Apeldoorn te voet'? 
'Apeldoorn te voet' is een project van de Stichting Wandelnet en biedt 10 wandelingen van Apeldoornse stations naar 
een lange afstandspad. IVN heeft vanuit IVNeXtra meegewerkt bij de voorbereiding van 2 routes (Beekbergen en 
Ugchelen en Apeldoorn West) en foto's en informatie aangeleverd. 
Op zaterdag 28 mei 2016 vindt op het Stationsplein om 10.00 de opening plaats met een wandelmarkt op het 
Stationsplein. Naast de 10 routes wil de organisatie de wandelaars nog 5 speciale wandelingen aanbieden. 
IVN is gevraagd één wandeling voor te bereiden. Het gaat dan om: de Weteringsebroekroute - 11 km, een route naar 
de Wenumse Watermolen (en Het Loo) - 9/15 km of een route langs Apeldoornse Sprengen -16 km. De route is 
globaal bekend. Welke IVN'er wil dit project oppakken? Aanmelden via mailto:ivnextra@ivn-apeldoorn.nl.  
 

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

 

2-1: Natuurbeheer (sprengen schonen) 
3-1: Nieuwjaarswandeling KNNV Apeldoorn (IVN leden zijn ook welkom) 
Wandeling van circa 10 km bij Hoog Soeren. Verzamelen: 10.00 uur Kwantum, Europaweg. Eten en drinken 
meenemen, voor oliebollen wordt gezorgd. 
Opgeven gewenst: per e-mail j.kerseboom6@chello.nl of telefoon 055 5338323 

11-1: Start cursus Samenhang in de Natuur 

16-1: Natuurbeheer 

24-1: Excursie Winterse wielen bij de bomendijk 

30-1: Natuurbeheer 
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16-4 Landelijke IVN Ledendag 
Kom je ook naar de IVN Ledendag? 16 april in Leiden. Thema Natuur dichtbij. De 
inschrijving is geopend! Via dit formulier kun je je aanmelden. >> Lees meer 
 
5-8 tot & met 12/8: IVN zomerweek 2016 in Nationaal Park Drents-Friese Wold  
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 5 
jaar. Samen met lokale (IVN-)vrijwilligers vullen we de week met een boeiend 
programma in de natuur, met een op de omgeving toegespitst thema. Iedereen 
vanaf 5 jaar kan meedoen. Je kunt je nu al opgeven. 
>> Lees verder voor meer informatie en opgave 
 

Opstekers (deskundigheidsbevordering/na- & bijscholing) 

11-1: Start Cursus Samenhang in de Natuur (ook ter voorbereiding op de cursus natuurgids)  
Over relaties en kringlopen in natuur en landschap. Een cursus voor een ieder die meer van de natuur wil weten, zien 
en beleven. In deze cursus ontdek je dat in de natuur alles met alles samenhangt! Je gaat anders naar de natuur 
kijken en er nog meer van genieten. 
Wil je op termijn natuurgids worden? Dan kun je alvast je kennis opdoen middels onder meer deze cursus. De 
natuurgidsencursus bestaat vooral uit het oefenen van vaardigheden om excursies en andere activiteiten te 
begeleiden. >> Meer informatie over de natuurgidsencursus 
 
16-1: Praktijkdag Wildlife Crime (voor leden)  
Deze trainingsdag is volgeboekt, je kunt je nog als reserve opgeven. 
 
30/1 IVN Nieuwjaarslezing 2016: 'Spectaculaire veranderingen in de natuur door veranderend klimaat' 
Klimaatverandering heeft direct gevolgen voor de natuur en onze leefomgeving, en we kunnen die veranderingen ook 
direct waarnemen. Een van de mensen die dat vanuit de wetenschap dagelijks doet is de Wagenings bioloog Arnold 
van Vliet. 
Tijdens deze (landelijke) IVN Nieuwjaarslezing 2016, die in Utrecht wordt gehouden, gaat Arnold van Vliet in op de 
invloed van de klimaatverandering op de natuur. Van Vliet is van alle biologen in Nederland misschien wel het vaakst 
in de media. Dagelijks toont hij de ontwikkelingen in de natuur via websites als Natuurbericht, Natuurkalender en 
Allergieradar, op basis van tellingen door wetenschappers en duizenden vrijwilligers. 
>> Meer informatie en aanmelden.  
 
29-2: Opsteker Gesteenten door Bauke Terpstra 
Hoe is gesteente gevormd en hoe wordt het afgebroken? Waar komen de stenen die 
we vinden eigenlijk vandaan? Hoe kunnen we ze indelen?  
Na een theoretisch gedeelte waarin Bauke Terpstra antwoord geeft op deze vragen 
is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Want stenen moet je in je handen nemen, 
voelen en bekijken met een loep en microscoop. 
Het idee is ontstaan tijdens een stenenexcursie van de schoolgidsen. Deze opsteker 
is in eerste instantie voor de 7 schoolgidsen, maar er kunnen nog 13 IVN leden 
meedoen. Zin om mee te doen? Meld je snel aan, het aantal deelnemers is beperkt! 
Maandagavond 29 februari 2016 in De Vijfster, aanvang 19.30 uur. Informatie en 
aanmelden bij Marieke Sprey, coord-schoolgidsen@ivn-apeldoorn.nl of 055-
3121821. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

Nieuws en activiteiten van andere organisaties 

 
16 en 17 januari 2016 Tuinvogeltelling 
Tel een half uur de vogels in je tuin. Meedoen is leuk en gemakkelijk! De resultaten worden tijdens de Nationale 
Tuinvogeltelling bekend gemaakt op de website. Nadat je je telling hebt ingestuurd, ontvang je een e-mail met je eigen 
telling, en een link naar de website waarmee je de resultaten in je buurt kunt volgen. >> Meer informatie 
 
Meer water voor de Grift 
Wethouder Mark Sandmann en Frans ter Maten van het Waterschap Vallei en Veluwe hebben een belangrijke 
handeling verricht in het beekherstel in Apeldoorn. Zij zetten samen een schuif om bij de Beek in het Orderveen, 
waardoor dit water bij de Europaweg in de Grift terecht komt. Hierdoor blijft het schone beekwater schoon en komt er 
meer water in de Grift. De kansen voor natuurontwikkeling en recreatie nemen op deze manier toe. 
Bron: nieuwsbrief Gemeente Apeldoorn. Lees verder >> 
 
Vroege Vogels Parade 2015 
Natuur- en milieuorganisaties hebben vanaf 2007 hun aanhang sterk zien dalen. 
Onderzoek van Vroege Vogels naar de ‘groene’ achterbannen toont aan dat in 
2015 het aantal donateurs en leden nu weer in een klein liftje omhoog zit. Het gaat 
om circa 50.000 mensen meer dan vorig jaar.  
IVN staat op plaats 20 met 24.749 leden en is daarmee 3 plaatsen gezakt ten 
opzichte van2014, ondanks een winst van bijna 1800 leden. Enkele andere snelle 
groeiers haalden IVN in. Bron: Vroege vogels.nl. >> Bekijk de totale lijst  
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Nauwelijks beperking van hinder door vliegveld Teuge  
Een jaar van overleg over het beperken van de hinder door vliegveld Teuge heeft volgens de GNMF (Gelderse 
Natuur- en Milieufederatie) nauwelijks resultaat opgeleverd. Eind 2014 werden overleg en 
onderzoek gestart, die moesten leiden tot een breed gedragen advies over de toekomstige 
ontwikkeling van het vliegveld. Bron: GNMF nieuwsbrief. >> Lees meer 
 
Boek: Niet zonder elkaar - bloemen en insecten 
Het boek Niet zonder elkaar - bloemen en insecten heeft dit najaar de Jan Wolkersprijs voor 
het beste natuurboek 2015 gewonnen. Het boek vertelt over de fascinerende relaties tussen 
planten en hun bestuivers en werd door de jury betiteld als een moderne versie van Jac. P. 
Thijsse's Verkade-album De bloemen en haar vrienden uit 1934. 
IVN leden kunnen het boek nu bestellen met korting, van €24,50 voor €19,50.  
Je kunt - op afspraak - het boek in komen zien bij Hans Hogenbirk. >> Bestellen kan hier 
 
Andere IVN nieuwsbrieven 
Nieuwsbrief IVN-Gelderland (laatst verschenen nummer) 
IVN Stuifmail (laatst verschenen nummer van deze landelijke nieuwsbrief) 
 

Natuur nieuws 

Natuurbericht is nu Nature Today 
Velen van jullie kennen vast de nieuwsbrief Natuurbericht. Sinds eind 2015 is zowel de site natuurbericht.nl als de 
nieuwsbrief overgegaan naar Nature Today. Nature Today heeft net als Natuurbericht het doel de samenleving te 
informeren over actuele gebeurtenissen in de natuur. Nature Today houd je op de hoogte van de actuele 
gebeurtenissen in de natuur in Nederland en daarbuiten. Biologen geven je dagelijks informatie over onder andere 
vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en vogels. >> Lees verder 
 
Klimaatverandering: in april leggen alle vogels een ei? 
Het leefpatroon van planten en dieren verschuift steeds vaker als gevolg van klimaatverandering. Dat valt op te 
maken uit de indicatoren die het CBS beheert. Vooral de groei- en bloeiperiode van planten verschuift naar een 
eerder tijdstip. Ook beginnen libellen en vlinders eerder te vliegen en wat ook opvalt 
is dat het eerste kievitsei eerder gevonden wordt dan voorheen, schrijft het CBS. 
Bron: Nature Today >> Lees verder 
 
Leestekens van het landschap 
Samen met de Rijksuniversiteit Groningen heeft LandschappenNL in het hele land 
landschapselementen geïnventariseerd. Ook altijd al willen weten wat een tiendhok 
is of een tichelput, een drift of een donjon en waar je deze kunt vinden? Neem een 
kijkje op de website 
 

2015: matig nachtvlinderjaar met wat lichtpuntjes 
De liefhebbers van nachtvlinders zullen het afgelopen jaar het liefst snel vergeten, 
want het was niet best. In vergelijking met andere jaren waren er veel minder 
nachtvlinders aanwezig. Dat geldt voor het onderzoek met lamp en laken, voor de 
vlindervallen en ook voor de vlinders die met smeer werden gelokt. 
(Bron: Nature Today/Vlinderstichting) >> Lees verder 
 
 
 
 

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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