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Natuurmoment  

Verschil in knotten 
Meestal zie ik wilgen geknot op de manier zoals op de 
foto links. Een aantrekkelijk voorjaarsbeeld uit De 
Beemte. Maar langs de spoorweg ter hoogte van de 
Laan van Erica zag ik ze om en om gekortwiekt. Ergens 
heb ik gelezen dat het goed is om ze niet allemaal te 
gelijk te doen. Net zoals bij gefaseerd plaggen. Dan 
hebben dieren de kans om uit te wijken. Maar langs de 
Laan van Erica betrof het vrij jonge bomen. Zo heel 
veel dierenleven zal daar nog niet in zitten. Leuke 
vragen die opkomen door goed in je omgeving te kijken. Naar het antwoord blijf ik zoeken. 
(Yvonne Zwikker)  
 

Uit de afdeling 

Nieuwe leden/vrienden van IVN-Apeldoorn 
Leden: mevrouw Y.W. Berkhoff, Peggy Dornan 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.  
 
Ledenvergadering 25 mei 2016, 19.30 uur in IVN Lokaal De Vijfster 
De belangrijkste punten op de agenda zijn: 

 Financieel overzicht 2015 

 Jaarverslag 2015 

 Meerjarenplan 2016-2020 

 Bestuursverkiezing 

- Ton van Lambalgen, Ria Brouwers stellen zich niet meer beschikbaar voor een tweede bestuurstermijn. Alex 
Eeninkwinkel beëindigt zijn bestuurstaak. Hein Hillen blijft secretaris. 

- Janneke Brouwer en Anne de Vries stellen zich beschikbaar als lid respectievelijk als penningmeester. 
- Opvullen vacante positie voorzitter. 
- Aanvullen bestuursplaatsen. Het ziet er naar uit dat het bestuur na de ledenvergadering nog slechts zal bestaan 

uit 3 bestuursleden. Vervanging van tenminste de voorzitter is noodzakelijk en aanvulling van de leden 
gewenst. Wie stelt zich beschikbaar? 

 Leden ontvangen per mail een uitgebreide agenda met stukken) 

 Na de pauze: Grote grazers als Natuurontwikkelaars en Landschapshervormers door Leo Linnartz: ecoloog, 
projectmedewerker bij stichting Ark. >> Lees meer 

 
Herinnering: contributie al betaald?  
Heb jij de contributie / vriendenbijdrage al betaald? Nee? Dan graag omgaand overmaken (o.v.v. lidcode en/of 
factuurnummer) naar IBAN nummer: NL25 INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apeldoorn.  
Kijk het even na s.v.p. Het scheelt de penningmeester veel werk. Waarvoor hartelijk dank. 
 
Nieuwe foto's in IVN lokaal. Wie heeft bestemming voor de oude lijsten?  
Dankzij Alex Eeninkwinkel en Willem Kuijpers zijn de nieuwe foto's vervaardigd en 
opgehangen. 
De oude lijsten (zonder foto) zijn te goed om weg te doen. Wie heeft er een goede 
bestemming?? Mail voor 18 mei naar alex.eeninkwinkel@gmail.com. 
 
Cantharel medewerkers volgen IVN Groencursus 
Vanaf 26 april geven IVN vrijwilligers een verkorte groencursus, die bestaat uit 5 
dagdelen, voor 20 enthousiaste medewerkers van het hotel die in een vooral 
praktische cursus de verschillende onderdelen van de natuur zien, voelen en ruiken. 
>> Lees meer en lees het verhaal en bekijk foto's op ApeldoornDirect 

mailto:nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
http://www.ivn-apeldoorn.nl/Zoekboek/jaarverslag%202015.pdf
http://www.ivn-apeldoorn.nl/Zoekboek/Meerjarenplan%202016-2020_01.pdf
http://www.wisentopdeveluwe.nl/
mailto:alex.eeninkwinkel@gmail.com?subject=IVN%20fotolijsten
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/nieuws/201604/duurzame-recreatie/cantharel-medewerkers-volgen-ivn-groencursus
http://www.apeldoorndirect.nl/ondernemen/cantharel-laat-medewerkers-door-ivn-opleiden-tot-natuurgids-20160428/


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

 
8/5: Op zoek naar water voor de koningsfontein (Meer informatie en aanmelden) 
10/5: KNNV lezing: De ouderdom en het ontstaan van de Gelderse IJssel 
16/5: Pinksterwandeling (ca 18 km) 
23/5: Libellencursus (je kunt je nog opgeven) 
25/5: Ledenvergadering 
28/5: Leden uitstapje naar rivierenland (geef je snel op!) 
28/5: Groen, Grijs en Gelukkig bij de Voorjaarsbazaar van Casa Bonita 
29/5: Natuur rond beek en watermolens 
 
10/5: KNNV lezing: De ouderdom en het ontstaan van de Gelderse IJssel  
door Bart Makaske, Wageningen Universiteit en Researchcentrum. 
Lange tijd was de oorsprong van de IJssel als tak van de Rijn in nevelen gehuld. Een 
populaire theorie zei dat de bovenloop van de IJssel rond het begin van de jaartelling 
om strategische redenen werd gegraven door de Romeinse veldheer Drusus. Deze 
theorie was gebaseerd op klassieke Romeinse geschriften en was eeuwenlang een 
punt van discussie tussen geschiedkundigen, archeologen en geografen.  
>> Meer informatie en opgave 
 
21/5 en 22/5: 1000 Soorten dag bij KNNV Epe-Heerde 
Een activiteit (over 2 dagen) met veel excursies waaraan alle KNNV werkgroepen meedoen en die voor leden en niet-
leden een overzicht geeft van wat de KNNV doet. Je kunt bij de meeste onderdelen zonder opgave en gratis meelopen 
met een of meerdere onderdelen van het programma. >> Lees meer 
 
28/5: Unieke kans! IVN uitstapje op zaterdag 28 mei naar Rivierenland (voor leden IVN Apeldoorn)  
Tot 10 mei is opgave mogelijk. 
We gaan per auto naar de Gelderse Poort. Op de 80 m hoge Elterberg drinken we 
wat, genieten van het wijdse uitzicht en staan stil bij de geschiedenis van dit 
landschap, waar de Rijn Gelderland binnenkomt. 
De wandeling in de Kleine Gelderse Waard (Rijnstrangengebied) in de middag is een 
unieke kans om mee te maken. 
Dit gebied is normaal niet toegankelijk. Bij wijze van uitzondering hebben we 
toestemming gekregen om met twee deskundige gidsen daar te wandelen.  
Vertrek uit Apeldoorn: 9.30 uur vanaf parkeerterrein bij BCC aan de Europaweg. 
Geef je voor 10 mei op bij: Cathrien Oskamp, c.oskamp@planet.nl of tel:055-
3558175. 
Geef ook op of je kunt rijden op die dag en hoeveel mensen je kunt vervoeren. 
>> Lees meer 
 
28/5 – 5/6: Week van de Begraafplaats. 
Het thema dit jaar is ‘Verborgen tuinen’. IVN Apeldoorn verzorgd op 1 en 2 juni rondleidingen over de ecologisch 
beheerde begraafplaatsen Soerenseweg en Beekbergen. Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten gepland op deze 
en andere begraafplaatsen. Voor meer informatie zie www.weekvandebegraafplaats.nl  
 
11/6: KNNV Excursie naar Fort Rhijnauwen (ook voor leden IVN Apeldoorn)  
Fort Rhijnauwen, een machtig vestingwerk in bijzonder goede staat, ligt verscholen in 
een open groene ruimte tussen Zeist, De Bilt, Utrecht en Bunnik. De bouwstijl van Fort 
Rhijnauwen en de staat er van zijn uniek. Ook qua omvang is dit fort het enige in zijn 
soort. Fort Rhijnauwen omvat ruim 31 ha en is daarmee het grootste fort van de 
waterlinie. Behalve de vesting heeft het fort ook een waardevol natuurgebied. Door de 
jarenlange isolatie en rust is het een wijkplaats geworden voor vele - ook bedreigde - planten en dieren. 
’s Ochtends maken we een rondwandeling op het fort onder leiding van een deskundige gids die veel over de historie 
weet te vertellen. Daarna kunnen we lunchen (kosten voor eigen rekening) in of nabij het theehuis Rhijnauwen.  
's Middags is er gelegenheid om het nabij gelegen landgoed Amelisweerd te bezoeken.  
Vertrek: 8.30 uur, parkeerplaats bij de Politie Team Zuid, Europaweg 79. 
Opgeven bij Ineke Klaver, tel 055-5412107, e-mail ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl 
 
De Atlas van Apeldoorn: Ontdek Wenum Wiesel 
Wenum Wiesel, het tweelingdorp in het noorden van Apeldoorn wordt in deze editie 
van Atlas van Apeldoorn op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. 
Ook IVN-Apeldoorn werkt mee aan dit project. 
Op 14 en 15 mei kun je de molens in Wenum Wiesel bezoeken tijdens de Molendagen 
en op 5 juni is er een Molenmarkt.  
In het kader van dit project biedt IVN een aantal wandel/fietsroutes aan en een aantal 
excursies met gids. Ook is een nieuwe IVN wandelroute Wieselsche Bos gemaakt. >> 
Meer informatie over de Atlas van Apeldoorn en de IVN activiteiten 
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Ander nieuws en activiteiten 

Ommetje Wenumse watermolen vernieuwd 
De omgeving van de Wenumse watermolen is een rijk gebied, rijk aan geschiedenis, rijk aan natuur. Beeldbepalend zijn 
de beek en de wijer met het molencomplex, en de verhoogde spoordijk met fietspad. Download het ommetje 
 
Project Het verborgen verleden van het Engelanderholt 
Tijdens de overhandiging van het eindrapport Het verborgen verleden van het 
Engelanderholt werden IVN-Apeldoorn en de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) in 
het zonnetje gezet door vertegenwoordigers van provincie, gemeente en 
landschapsvertegenwoordigers. Zij staken niet onder stoelen en banken dat sprake was van 
een uitstekende inzet door de vrijwilligers en een waardevol rapport dat navolging dient voor 
andere landschap eigenaren en beheerders. 
Bijna 40 vrijwilligers hielpen met groot enthousiasme een stukje van de geschiedenis van 
Engelanderholt uit te pluizen. De leden van Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA) en 
de IVN Afdeling Apeldoorn vormden de grootste groep vrijwilligers. >> Lees meer 
 
Groene speurders naar vleermuizen of gierzwaluwen gezocht 
Apeldoorn is een groene stad, iedereen weet dat. Al dat groen biedt ook aan vele diersoorten 
onderdak. Veel soorten komen voor in onze groene gebieden: op de Veluwe, in het 
Woudhuis, het Weteringse-broek en het Beekbergerwoud. Maar we kennen ook 
diverse echte ‘stadssoorten’. Soorten die in gebouwen hun plek zoeken, gebouwen die 
een alternatief zijn voor meer natuurlijke plekken als rotsen, grotten en holten.  
Twee belangrijke soort(groepen) die gebruik maken van gebouwen zijn de 
vleermuizen en de gierzwaluwen. De trend is echter dat gebouwen steeds minder plek 
bieden vanwege de strakke bouw en het feit dat bijna elke toegang hermetisch wordt 
afgesloten.  
De Gemeente Apeldoorn wil graag weten hoe het met deze soorten gaat, waar ze 
voorkomen en in welke hoeveelheid ze voorkomen.  
Help mee deze soorten in kaart te brengen! De gemeente organiseert 2 projecten: één voor vleermuizen en één voor 
gierzwaluwen. >> Meer informatie en opgave 
 
NIEUW! De plantenleer van Charles Darwin 
Charles Darwin -één van ’s werelds beroemdste natuurvorsers - wordt vooral geassocieerd met de Galapagoseilanden, 
de Darwinvinken en On the Origin of Species. Slechts een enkeling kent Darwin als plantkundige. Botanische revolutie 
laat zien dat hij een ware revolutie teweeg bracht in onze kijk op planten!  
>> Lees meer 
 
Andere nieuwsbrieven 
Nieuwsbrief IVN Gelderland: april 2016 
De vier jaargetijden, afdelingsblad van KNNV Apeldoorn. (aflevering 2016-2) 
 

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. 
Heb je ideeën of organisatorische energie die kunnen bijdragen om onze ambitie waar te maken? We horen het graag! 
Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het organiseren en/of uitvoeren van onze 
activiteiten of projecten 
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.  
 
Meedoen met Grijs, Groen en Gelukkig  
Op 28 mei verzorgt Werkgroep Natuur in de Zorg van IVN Apeldoorn samen met IVN-
project Grijs Groen en Gelukkig een infostand op de voorjaarsbazaar van Casa Bonita 
aan de Anklaarseweg 91 in Apeldoorn.  
Buurtbewoners bij Casa Bonita en IVN-leden/vrienden zijn van harte welkom mee te 
werken door het leveren van hand- en spandiensten zoals wat timmer- en 
moestuinwerk of om af en toe een rolstoel te duwen. Of door het geven van materialen 
als natuurplaten of (oude) natuurboeken, opgezette dieren, hoorn, gewei of huid, en 
bijvoorbeeld ook oude gebruiksvoorwerpen, een kolenkit, een carbidlamp, een 
bijenkorf of imkerskap of een juk. Die voorwerpen roepen (meest goede) 
herinneringen op bij de bewoners. 
Groen doet goed! Doe je mee? >> Meer informatie op de website of bij Herman de 
Jongh 06 53949821 (Natuur in de Zorg) of Thea Gottmer 06 28042388 (Casa Bonita)  
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Natuur nieuws 

Eikenprocessierupsen: eind mei eerste overlast verwacht 
De eikenprocessierupsen zijn uit hun eitjes gekomen. De zachte winter gevolgd door 
de koude weersomstandigheden in maart hebben geen nadelige invloed gehad op de 
ontwikkeling van de rupsen. Eikenprocessierupsen kunnen goed tegen vorst. Nu de 
rupsen uitgekomen zijn is de huidige ontwikkeling sterk afhankelijk van het 
beschikbare voedsel. Zolang de knoppen van de eiken niet open gaan, blijven de 
rupsen nog in het eerste larvale stadium. Op veel plaatsen komen nu de eerste eiken 
ook al in blad waardoor er voldoende te eten is. Eikenprocessierupsen kunnen 
overigens vele dagen zonder eten overleven. >> Lees meer 
 
Een teek? Pak ‘m beet! 
Meer informatie over teken en hoe ermee om te gaan is te vinden op www.weekvandeteek.nl 
De app Tekenbeet bevat informatie over hoe je op teken moet controleren en hoe je een teek kunt verwijderen. 
Gebruikers kunnen een tekendagboek aanleggen en hierin een tekenbeet registreren. Je kunt op je mobiele telefoon, 
via tekenradar.nl, zien hoe actief teken zijn. Dit is vooral handig voor wandelaars in bos, heide of een park.  
 

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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