
Jaargang 13 nummer 1 – januari 2021                       Nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 januari opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Allereerst wensen we alle leden, vrienden en relaties van IVN Apeldoorn een heel goed en gezond 2021. We hopen dat we 
snel weer volledig van start kunnen zodat de introductiefoto hierboven weer realiteit wordt. 
 
Zoals eerder al aangekondigd is de opzet van de IVN Nieuwsbrief veranderd. Belangrijk verenigingsnieuws lees je nu 
direct in de mail. Ander nieuws komt nog in de nieuwsbrief, maar wel veel minder. Alle leden van IVN kunnen OnsIVN (een 
soort intranet binnen de landelijke vereniging IVN) gebruiken. Ook niet-leden kunnen beperkt toegang krijgen. Op OnsIVN 
kun je zelf nieuws plaatsen, maar ook reageren op door anderen geplaatste nieuwsberichten. Per artikel kunnen meer 
foto’s of filmpjes worden geplaatst. Al met al dus uitgebreidere mogelijkheden dan de Nieuwsbrief. 
Daarmee hopen we (nog) actueler te zijn, de onderlinge contacten te bevorderen en veel meer tot uitwisseling te komen. 
 
Over OnsIVN 
Je logt in via https://ons.ivn.nl/. (Er staat ook een login link op www.ivn-
apeldoorn.nl in het menu Voor leden) 
Daarna zoek je bij het menu Groepen naar IVN Apeldoorn. Naast deelname aan 
de afdelingsgroep kun je je ook aanmelden voor andere groepen die jij interessant 
vindt (zoals werkgroepen, afdeling, landelijke projecten, et cetera). Je kunt 
informatie delen, documenten op een centrale plaats beheren, zien waar andere 
IVN'ers zich mee bezig houden en modules van Leer je Groen volgen. 
Je kunt de login gegevens bewaren (dat scheelt elke keer de gegevens intypen) en aangeven dat je bijvoorbeeld 1x per 
dag/week/maand een mail wilt ontvangen met de belangrijkste informatie uit die periode. 
Heb je nog geen account voor OnsIVN? Vraag dan een account aan via het formulier op www.ivn.nl/onsivn. 
>> Op de startpagina van OnsIVN vind je de handleiding Het is in het begin even wennen, maar je hebt het vast snel onder 
de knie.  
Heb je een reactie, vragen of hulp nodig, mail dan naar Hans Hogenbirk. 
 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden 
Nieuwe leden/vrienden IVN: Lex Kipperman per 1 januari 2021 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je wel één van de vacatures invullen. 
 
Ledenaantallen IVN-Apeldoorn per 1-1-2021 
Totaal telt onze afdeling: 445 deelnemers (340 leden, 115 vrienden) 
Opgezegd in 2020: 25. Nieuwe aanmeldingen: 41 (40 leden + 1 vriend). Een toename dus van 16. En dat ondanks Corona. 
We hopen in 2021 weer met alle betrokkenen van IVN-Apeldoorn een mooi programma uit te kunnen voeren. 
 

Activiteitenagenda 
Activiteiten en Corona 
Helaas moesten vanwege de aangescherpte corona maatregelen de cursussen en excursies weer worden afgelast. 
Afhankelijk van de nieuwe berichtgeving bekijken we half januari de situatie en de mogelijkheden. In ieder geval zijn een 
aantal natuurcursussen al wel gepland en we hopen natuurlijk dat ze ook uitgevoerd kunnen gaan worden. 
De cursus tuinvogels staat voor 21/1 op de agenda. Je kunt je al inschrijven, maar de cursus doorgaat is nog onzeker. 
 
Nationale Tuinvogeltelling op 29, 30 en 31 januari 2021 
De Nationale Tuinvogeltelling wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland. In 2020 deden ruim 90.000 mensen mee, die met elkaar 1.581156 vogels telden. Meedoen is simpel. Tel op 29, 
30 of 31 januari een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vervolgens geef je van elke soort het hoogste aantal 
vogels dat je tegelijk hebt gezien door. >> Kijk voor meer informatie op www.tuinvogeltelling.nl 
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Bomencursus 
Het team van de bomencursus is bezig met het voorbereiden van een 
bomencursus voor IVN-Apeldoorn. Het team heeft nieuw fraai materiaal 
ontwikkeld om aan de cursisten mee te geven. 
Van alle tien bomen die behandeld worden zijn Mindmaps vervaardigd. 
Handig om te zien wat je aan al die bomen kunt zien om ze te herkennen. 
Iedereen die al een bomencursus al gevolgd kan ze aanvragen via 
bomencursus@ivn-apeldoorn.nl komend najaar staat er weer een cursus op de 
agenda. 
 
In januari geen erwtensoeptocht 
Op de achterpagina van het winternummer van Groenvoer staat een excursie gepland op zondag 19 januari in Berg en 
Bos. Dit is echter een missertje en gaat – so wie so vanwege de corona maatregelen - niet door. 
 
Natuur beleven achter je bureau 
Ik geniet al een tijdje van een aantal natuur-gerelateerde podcasts die misschien leuk zijn om te delen: 
- Groene oren: 4 interviews met iets uit de natuur, uitgevoerd door acteurs: Leopold de zandhagedis, Lies het 
gentiaanblauwtje, Daniel de nachtzwaluw en Wart de hazelmuis. Erg leuk. Ik zou willen dat er meer van werden gemaakt. 
- IVN natuureducatie on line: interviews met IVN’ers over allerlei onderwerpen 
- Podplanten: interessante verhalen uit de Hortus Botanicus Amsterdam 
(Janneke Niessen) 
>> Zie ook OnsIVN (groep Afd: IVN-Apeldoorn) 
 
In de klas: De Allereerste Apeldoorners!  
Willem Kuijpers hield eind vorig jaar een lesuur lokale geschiedenis voor klas 4 (groep 6) van de Vrije school De Vijfster. 
Het verslag kun je lezen op OnsIVN (groep Afd: IVN-Apeldoorn) 
 

Natuurnieuws 
Meer, meer, meer bomen  
Komend jaar zie ik al een miljoen lichtpuntjes in Nederland en miljoenen 
wereldwijd: allemaal nieuw aan te planten bomen. Ook is er een Europese Boswet 
in voorbereiding om vast te leggen dat alle producten die Europa binnen komen 
onder andere ontbossingsvrij moeten zijn.  
Bomen, er kunnen nooit genoeg airco’s van de toekomst aangeplant worden omdat 
er ook zoveel vernietigd worden.  
Er valt zo veel aan bomen te zien. Kijk nu eens naar de knoppen van een 
Kaukasische vleugelnoot, zo eentje met die bungelende slierten gevleugelde 
nootjes. Je ziet hier heel goed een aparte bloem- en bladknop.  
(Foto Michiel Visch, tekst Yvonne Zwikker) 
 
Wie kent deze paddenstoel?  
Bij een bezoekje aan het eerste Tiny Forest in het Filosofenpark in Zevenhuizen 
zag ik dat bomen en struiken bezig waren met hun struggle for life, met een heftige 
concurrentiestrijd. Een aantal bomen was al tegen de drie meter en ze staan er pas 
vanaf november 2019. Maar op een van de gevelde stammen, die de contouren 
van het mini-bosje aangeven zag ik een paddenstoel, die ik niet thuis kon brengen. 
Hij zat op naaldhout. Wie weet het wel? Als ik een naam mocht bedenken: de 
wollige zwam (Yvonne Zwikker) 
>> Zie ook OnsIVN (groep Afd: IVN-Apeldoorn) 
 
Drostendal en Park Zuidbroek: oase voor fotografen 
Het was de bedoeling dat het noordelijk deel van park Zuidbroek de wateropvang 
zou verzorgen voor dat toch al vochtige gebied. Niet voor niets komt er ‘broek’ voor 
in de naamgeving van het park, dat nat betekent. Nu het lekker geregend heeft is 
dat goed zichtbaar en kan mooie foto’s opleveren. Het lijkt alsof de Tiny Houses 
aan een meer liggen. Maar vooral het Drostendal, een nieuw 
natuurontwikkelingsgebied dat ten noorden van Park Zuidbroek ligt, is een winterse 
wandeling waard. Het doet denken aan het Beekbergerwoud in het beginstadium. 
Ook hier zijn knuppelpaden. Het Drostendal ligt precies aan de andere kant van de 
A50, dat hoor je helaas wel. Maar de landschappen maken veel goed. Vanaf de 
Terwoldseweg is er een trap het gebied in.  
>> Zie ook OnsIVN (groep Afd: IVN-Apeldoorn) 
 

Colofon 
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)  m.m.v. Yvonne Zwikker en Monic Breed. 

Meer informatie over IVN-Apeldoorn vind je op OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn) 
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