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Natuurmoment  

Zeg het niet tegen mijn vader 
De vondst van bolderik (Agrostemma githago) op de Franse camping wilde ik met de 
beheerder delen. Toen die langs kwam wees ik verrukt naar de plant. ‘Oh, la la, ne dit 
pas à mon père’, was het antwoord. Met wat handen en voetenwerk begreep ik dat de 
vader van de campingbeheerder nog boer was en deze giftige plant direct zou 
vernietigen in de buurt van zijn graan. Dit vroeger veel voorkomende akkeronkruid 
staat nu op de Nederlandse Rode Lijst en komt nog zelden voor. In de Apeldoornse 
bermen kun je de dieproze tot paarsrode bloemen tegenkomen, wiegend op lange 
stelen tot wel een meter hoog. De groene puntige kelkbladen zijn veel langer dan de 
kroonbladen. Dat geeft een fraai kleurpatroon. Fijn dat het één van de 120 soorten is die in het gemeentelijk 
zaaimengsel voorkomt.  
(Yvonne Zwikker)  
 

Uit de afdeling 

Nieuwe leden/vrienden van IVN-Apeldoorn 
Leden: Marion Schotman, Dick van den Boogert 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.  
 
Van het bestuur 
Het nieuwe bestuur heeft op 8 juni, waar nodig, de taken herverdeeld. Hiermee is weliswaar de continuïteit grotendeels 
afgedekt, maar het opvullen van de vacante functie voorzitter blijft urgent. Wie meldt zich aan of weet iemand die deze 
functie wil/kan invullen?  
 
Activiteitenfolder 2e helft 2016 
De nieuwe activiteitenfolder is gereed en is beschikbaar in het IVN lokaal. Je kunt hem ook digitaal bekijken.  
 

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

 
6/7: Zomeravondfietstocht - Hoog Someren 
12/7: Zomeravondwandeling - Park Zuidbroek verrassende natuur in de stad 
14/7: Zomeravond ommetje wijk Het Loo, voor buurtbewoners 

19/7: Zomeravondwandeling - Kootwijkerveen - op zoek naar water 
20/7: Zomeravondfietstocht - Koning Stadhouder Willem III 
27/7: Zomeravondwandeling - Kootwijkerveen - op zoek naar water 
9/8: Zomeravondwandeling - Groenouwe 
 
Je kunt je ook al opgeven voor de najaarscursussen.  
Groencursus najaar 
Bomencursus 
Cursus Samenhang in de Natuur 
Cursus Najaarsvogels in het buitengebied 
 
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. Begin daar nu 
al mee. Vaardigheden doe je op in de natuurgidsencursus die (onder voorbehoud) van september 2017 t/m mei 2018 
plaatsvindt. Informatie: natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl. 
 
 
 

mailto:nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
http://www.ivn-apeldoorn.nl/Zoekboek/Organisatie%20afdeling.pdf
http://www.ivn-apeldoorn.nl/Folder2016-2.pdf
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/zomeravondfietstocht-hoog-someren
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/zomeravondwandeling-park-zuidbroek-verrassende-natuur-de-stad
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/zomeravond-ommetje-wijk-het-loo-voor-buurtbewoners
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/zomeravondwandeling-kootwijkerveen-op-zoek-naar-water-2
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/zomeravondfietstocht-koning-stadhouder-willem-iii
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/zomeravondwandeling-kootwijkerveen-op-zoek-naar-water-1
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/zomeravondwandeling-groenouwe-1
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/groencursus-najaar
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/bomencursus
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/cursus-samenhang-de-natuur
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/cursus-najaarsvogels-het-buitengebied-0
mailto:natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl


Ander nieuws en activiteiten 

OKW excursie en lezing 
Twee activiteiten van OKW- Apeldoorn willen we even onder de aandacht brengen. 
25/9 is er een mini excursie over De Stadsakkers, een ondernemening zonder winstoogmerk, met een groente-en 
fruittuin op een perceel van bijna 4 ha groot. 
7/9 Houdt OKW Apeldoorn een lezing over fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten. Om de toekomst van de 
populaties van dieren in dierentuinen veilig te stellen, werken de 300 grotere dierentuinen van Europa nauw samen. De 
fokprogramma’s hebben als doel om de populaties van bedreigde diersoorten zo te beheren dat de genetische variatie 
die een soort heeft, zo groot mogelijk blijft. De lezing wordt gegeven door Frank Rietkerk, directeur van Apenheul. 
 >> Meer informatie  

 
Slootjesdagen 
12 juni was het: Slootjesdag in Apeldoorn voor de werkgroep Scharrelkids de eerste 
activiteit in het weekeinde voor kinderen en hun ouders. Een geslaagde start: ruim 50 
kinderen en hun ouders kwamen naar de vijver van het Woldhuis om te ontdekken 
wat er leeft in het water van de vijver! Halverwege een beetje regen maar dat mocht 
de pret niet drukken. Het was zo super leuk, enthousiaste reacties van kinderen en 
ouders ‘Zoveel leuker dan een pretpark!’  
Voor de schoolgidsen was er daarna ook nog even werk aan de winkel: twee weken 
Slootjesdagen voor scholen! Zo’n 14 groepen basisschool kinderen gingen in 
Apeldoornse vijvers onderzoeken wat er leeft in het water. >> Lees meer 
 
Andere nieuwsbrieven 
IVN Stuifmail 2016-5 mei/juni 
IVN Gelderland Nieuws nr 3 
KNNV Apeldoorn: De Vier Jaargetijden van het 3e kwartaal 2016 
 

Zet je in voor IVN 

Op zoek naar een leuke en zinvolle tijdsbesteding? Doe actief mee met de activiteiten van IVN Apeldoorn. 
IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. Kijk ook op de website (zie Over IVN/ vacatures). 
 
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. 
 
29 oktober: Nacht van de nacht 
Op zaterdagavond 29 oktober 2016 organiseren de Natuur en Milieufederaties, waaronder de Gelderse Natuur en 
Milieufederatie, voor de 12de keer de Nacht van de Nacht. In deze nacht gaat de zomertijd over in de wintertijd, 
waardoor de nacht een uur langer duurt. De afgelopen jaren hebben verschillende groepen en organisaties een 
avondactiviteit georganiseerd. Met dank aan hun inzet is de Nacht van de Nacht een groeiend succes.  
Interesse om vanuit IVN Apeldoorn ook een avondactiviteit te organiseren? Meld je dan aan en bij voldoende 
organisatoren starten we een apart project. 
 

Opstekers… Ter lering en inspiratie 

Opsteker EHBO 
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. De EHBO training waarvoor sommigen zich al voor hebben opgegeven wordt na de 
zomervakantie gehouden. Data volgt nog, maar je kunt je nog wel opgeven bij Janneke Brouwer. >>Meer informatie 
 
Cursus kennis van paddenstoelen voor beginners 
Ben je geïnteresseerd in paddenstoelen en wil je weten hoe ze heten en waar ze te vinden zijn? 
Aan het begin van het paddenstoelenseizoen organiseert KNNV Epe-Heerde een cursus voor (toekomstige) 
paddenstoelenliefhebbers. Doel is inzicht te krijgen hoe je verschillende groepen en soorten paddenstoelen kan 
herkennen en kennis te verkrijgen over paddenstoelen en hun wonderlijke aanpassingen in de natuur. Hiermee willen 
we de kennis over paddenstoelen verbreden en hopen we ook nieuwe leden bij de werkgroep Paddenstoelen bij de 
KNNV te verwelkomen. De cursus is laagdrempelig zodat iedereen kan deelnemen.  
Meer informatie en opgave op www.knnv.nl/epe-heerde of bij secretaris@epe-heerde.knnv.nl 
 

Ander nieuws 

Taxussnoeisel voor medicijn  
Circulus-Berkel zamelt deze zomer taxussnoeisel in voor stichting Vergroot de Hoop. Inwoners van Apeldoorn kunnen 
tot 31 augustus gratis hun snoeisel inleveren bij de recyclepleinen. Het eenjarig snoeisel van de taxus bevat een 
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waardevolle grondstof, baccatine, die ingezet wordt voor de productie van medicijnen tegen kanker. De baccatine dient 
als een basisgrondstof voor chemotherapie. Het ingezamelde materiaal wordt wekelijks naar België gebracht waar de 
werkzame stof uit het snoeisel wordt gewonnen. (Bron: NatuurlijkApeldoorn) 
 
Heemtuin Emst 
Particuliere heemtuinen bezoeken is vaak niet mogelijk. Edwin en Reiny van den 
Elsaker, beiden werkzaam in het groen, hebben de afgelopen 20 jaar in Emst een 
heemtuin ontwikkeld. Begonnen vanuit het niets, zijn zorgvuldig singels aangelegd, 
poelen gegraven en is op 2 ha een heemtuin ontstaan waar de natuur zijn gang kan 
gaan en op natuurlijke wijze gemaaid en beheerd wordt. Op 23 juli is er open dag en 
is iedere natuurliefhebber van IVN en KNNV welkom. (Ten Gevers) >> Lees meer 
 

Natuur nieuws 

Genetische variatie edelherten en wilde zwijnen in Nederland in kaart gebracht 
Edelherten en wilde zwijnen komen in Nederland hoofdzakelijk voor op de Veluwe. 
Edelherten ook in de Oostvaardersplassen en het Weerterbos. Wilde zwijnen in de 
Meinweg in Limburg. Buiten de ‘officiële’ leefgebieden is een nulstandsbeleid, wat 
inhoudt dat de dieren in principe moeten worden afgeschoten. De laatste jaren worden 
van beide soorten steeds meer waarnemingen gedaan buiten deze leefgebieden. De 
vraag is waar deze dieren vandaan komen. Uit een van de Nederlandse 
bronpopulaties? Uit het buitenland? Ontsnapt uit gevangenschap? Het antwoord is 
relevant omdat beheerders voor de keuze staan of ze de dieren afschieten omdat ze 
er niet thuis horen, of laten leven omdat het om een natuurlijke uitbreiding van het 
leefgebied gaat. Alterra bracht de genetische variatie van alle Nederlandse populaties 
edelherten en wilde zwijnen in kaart. (bron: Nature Today) >> Lees meer 
 
Wat een blauwe juffertjes! 
Je ziet nu volop libellen. Zowel bij het water als ver daar vandaan. Het gaat daarbij om 
de echte libellen, de grotere ‘helikopters’ en om de veel kleinere en slankere juffers. 
Die laatste zijn erg talrijk, maar vooral de blauwe juffertjes zijn soms wat lastig te 
herkennen, maar dat gaat veranderen. Je kunt deze juffertjes overal in Nederland 
aantreffen, zelfs bij een tuinvijver maak je daarop kans. Om ze op naam te kunnen 
brengen is een herkenningskaart gratis te downloaden. Kijk maar eens of je alle vier 
de soorten in je tuin kunt vinden en geef je waarnemingen door, bijvoorbeeld via de 
Jaarrond Tuintelling. (Bron: Vlinderstichting) >> Lees meer 
 
Groene specht doet het goed 
Hij is een buitenbeentje onder de Nederlandse spechten. Hij roffelt nauwelijks, is 
glanzend groen en zit liever op de grond dan in een boom: de groene specht. De 
zachte winters van de afgelopen jaren hebben deze lachende miereneter goed 
gedaan. Het aantal groene spechten neemt toe. 
De groene specht is een echte grondspecht. Hij zit vaak op de bodem of in het gras 
waar hij op zoek gaat naar mieren. Om mierennesten te bereiken graaft hij soms wel 
gaten van een halve meter diep. Of hij zet zijn geheime wapen in: een tong die wel tot 
tien centimeter kan worden uitgestoken. Zo worden larven en cocons met de kleverige 
tong uit het nest gelikt. 
(Bron: Nature Today) >> Lees meer 
 
Kudde schapen op de Leesterheide 
Er grazen er weer schapen op het Leesten! De kleine groep jonge rammen is 
afkomstig uit de schaapskudde op Hoog Buurlo. Het beeld van een kudde schapen op 
de hei is altijd een prachtig gezicht. Meestal grazen zij onder begeleiding van een 
herder, maar hier gaat het om een groep schapen die zonder herder de omheinde 
heide op mag. 
Staatsbosbeheer vindt het van belang dat de heide bij het Leesten open blijft en dat 
de bezoeker hier van het fraaie landschap met de heide kan genieten. Daarom komen 
de schapen hier grazen, een traditionele vorm van beheer. De schapen eten vooral 
gras en jonge boompjes en houden daarmee de heide open. Ze eten dus planten op, 
die anders de heidestruiken zouden overwoekeren. Zo wordt voorkomen dat andere planten de hei verdringen en de hei 
helemaal verruigt en uiteindelijk verdwijnt. (Bron: Staatsbosbeheer) >> Lees meer 
 

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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