
 
Jaargang 13 nummer 2 – februari 2021                                           Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 februari opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto 
Elke maand een andere foto in de kop, liefst enigszins gerelateerd aan een seizoen of activiteit. Het formaat is ongeveer 
1x3. Deze keer het landschap bij Assel (foto: Hans Hogenbirk). Heb je een mooie foto? Stuur hem op naar 
nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl 
 
Gebruik jij OnsIVN al? Hét intranet van IVN?  

Via OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn) willen we (nog) actueler zijn, de onderlinge 
contacten bevorderen en veel meer tot uitwisseling komen. 102 Apeldoornse 
leden gingen je al voor. 
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. 
>> Zie de IVN nieuwsbrief van januari 

 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden 
Nieuwe leden/vrienden in januari: Lex Kipperman, Chantal Burink, Ruben Kramer, Lex Heijs, Laura Huiskamp, Wichant 
Huiskamp, Ton Diks (vriend). 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je wel één van de vacatures invullen. 
 
Projectteam Groenplan zoekt versterking  
De gemeente Apeldoorn werkt aan een ambitieus Groenplan. IVN-Apeldoorn heeft 
daarin de rol opgenomen de natuureducatie te verzorgen en bij te dragen aan 
biodiversiteitsversterking. Dat doen we doen we op het gebied van jeugd, via de 
werkgroep Scharrelkids en op het gebied van volwassenen. 
Wij zoeken uitbreiding van de projectgroep om projecten te ontwikkelen en de 
uitvoering te realiseren. Dat betekent brainstormen over hoe we Apeldoorn 
daadwerkelijk groener en biodiverser kunnen maken, onderzoeken van mogelijke 
locaties, onderzoeken van partijen die mee willen doen, leggen van contact, 
regelen van materialen et cetera. 
In het kader van de volwasseneneducatie is er een Groencafé georganiseerd, is er 
een grote eco-spot aangelegd aan de Oude Beekbergerweg en zijn er plannen voor verschillende andere projecten zoals: 

 versterken biodiversiteit en groenbeleving Kanaalpark 

 versterken groene uitstraling en biodiversiteit bedrijventerrein Stadshoudersmolen 

 organiseren cursussen Levende tuinen van inwoners van Apeldoorn 

 organiseren Groencafés in de wijken 

 cursus Levende tuinen in Apeldoorn. Het cursus(materiaal) is ontwikkeld door IVN-landelijk en wordt ons ter beschikking 
gesteld.  

Er is een passend budget beschikbaar om jaarlijks enkele projecten te realiseren.  
Wil je meedoen of heb je vragen bel of mail met Ronald Duin of 06 5495 8333 
 
IVN meubilair weer in gebruik 
Eind vorig jaar is de Zorggroep uit het Praktijk Centrum Bomen vertrokken. 
Daardoor was er plaats voor het IVN meubilair. Kom je nu in de kantine, dan zul je 
er vertrouwd meubilair aantreffen. Komende zomer wordt de kantine en de zolder 
nog verbouwd en zal de situatie nog wat wijzigen. 
We hopen snel weer gebruik te kunnen maken van de lokalen en de kantine. 
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Susanne Rasing: Nieuwe werkgroep coördinator Natuur in de Zorg 
Mijn naam is Susanne Rasing en ik ben jaren werkzaam in de verpleeghuis- en thuiszorg geweest. Recent is mijn pensioen 
aangebroken. Mijn lichaam geeft aan dat het goed is geweest en klaar ben voor de overstap.  
Door de eerste corona crisis kwam ik IVN tegen doordat ik op zoek was naar wandelroutes in Apeldoorn en omgeving. 
In mijn vrije tijd ga ik graag op ontdekkingstocht ‘leer je woonplaats kennen’, een voordeel van het virus wat ons allen in de 
greep heeft. 
Per 1 januari 2021 heb ik het stokje coördinator Natuur in de Zorg van Jan van der 
Velde overgenomen. Gelukkig is Jan van der Velde bereid om mijn zwembandje te 
zijn en blijven hij en Herma toch nog betrokken. Stap voor stap groei ik in de wereld 
van Natuur in de Zorg. Ik ben te bereiken via tel 055 5790992 of mail 
natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl 
 
Klankbordgroep Bosbeheerplan Apeldoorn (Berg en Bos en Dennenheuvel) 
In opdracht van de gemeente Apeldoorn maakt Borgman Beheer Advies een nieuw 
bosbeheerplan voor de gebieden Berg en Bos aan de westzijde van de stad en 
Dennenheuvel aan de zuidzijde. De komende maanden worden de beheerkaders en een visie voor het bosbeheer 
vastgesteld. Daarna wordt ingegaan op het beheer en de maatregelen die in de komende jaren zullen worden genomen. 
IVN is door de gemeente Apeldoorn aangemerkt als organisatie om te participeren als lid van de klankbordgroep. Hayo 
Canter Cremers (aspirant bestuurslid) is daarvoor onze contactpersoon. Hij wordt bijgestaan door enkele ervaren IVN’ers 
(Monic Breed, Yvonne Zwikker, Anton Dekker). 
 
Routes voor Nationaal Park de Hoge Veluwe 
De werkgroep routes is gevraagd om 2 moeflon wandelroutes te maken (7.5 en 10 
km). Die komen dan in de IVN-Routes app beschikbaar. Jan Willem Bloem is 
hiervoor op pad geweest met boswachter Henk Ruseler langs een mogelijke route. 
Onderweg werden een ree en moeflons gespot. Henk is erg gepassioneerd over 
het park, vertelde veel over bos- en wildbeheer. Wordt vervolgd. 
 
Mensen maken Apeldoorn – samen! 
2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Doel is om in contact te komen met 
mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen. Wat kun je doen als vrijwilliger? Wat 
levert het jou op? Waarom zou jij ook iets kunnen hebben aan vrijwilligerswerk?  
In de eerste week van februari start een belpanel. Mensen kunnen dan in contact komen met coördinatoren 
vrijwilligerswerk van verschillende organisaties of met een vrijwilliger die al bij één van de verenigingen actief is.  
IVN Apeldoorn doet ook mee. Yvonne Zwikker, Marieke Spreij en Willem Kuijpers bemensen de telefoon. 
 

Activiteitenagenda 
Natuur beleven achter je bureau 
>> Zie ook OnsIVN (groep Afd: IVN-Apeldoorn) 

 Wil jij je kennis opkrikken over bomen? Luister dan naar de podcast - Bomen over Bomen! 

 Omdat we nu niet met groepen de natuur in kunnen is natuurinformatie via Facebook en website een manier om 
mensen toch met de natuur in aanraking te brengen. Bijvoorbeeld door de IVN Routes. Maar denk ook aan onze 
website, onze Facebookpagina (922 volgers) en Instagram (336 volgers). Of gebruik OnsIVN voor onze eigen leden. 

 Heb je een aardig artikel – liefst met foto - over een natuuronderwerp? Plaats het zelf of stuur 
het naar pr@ivn-apeldoorn.nl. 

 Nature Today biedt een heleboel informatie over de natuur in Nederland met bijna dagelijks 
een natuurbericht. 

 Het Rode Kruis biedt voor de natuurliefhebber een EHBO cursus waar je leert omgaan met 
letsels die worden veroorzaakt door insecten, planten of (extreem) weer. De cursus kost €15 >> Meer informatie 

 
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 1.581.156 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 
 
De Boomklever in Apeldoorn 
De gemeente Apeldoorn doet mee aan het project Gemeenten Adopteren Soorten 
van IVN Gelderland en de provincie Gelderland. Daarbij is de boomklever gekozen 
als adoptiesoort, oftewel dé ambassadeur voor de Apeldoornse biodiversiteit!  
Er komt een actieplan vol met activiteiten en maatregelen ten behoeve van de 
adoptiesoort en biodiversiteit en bewustwording rondom dat thema in het 
algemeen. Doel is om het thema biodiversiteit tastbaar te maken onder inwoners 
en om samen stappen te maken in de verbetering van het leefgebied van de 
boomklever en biodiversiteit in het algemeen. Mogelijk wordt dit een jaarthema 
voor alle IVN werkgroepen. Ronald Duin is de trekker van dit project voor IVN-Apeldoorn. Neem contact op als je mee wilt 
doen om e.e.a. concreet te maken. 
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Natuurnieuws 
Boombunkers in Apeldoorn 
Op de interne site van de gemeente Apeldoorn kwam ik dit leuke berichtje over 
boombunkers tegen. Deze boombunkers, bedacht door Anton Dekker, zullen 
ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de beoordeling van Apeldoorn als 
Bomenstad van Europa in 2018! (Henk van den Ende) 
De Apeldoornse Stationsstraat telt sinds kort vier extra putten met putdeksels. De 
gemeente liet ze in boombunkers frezen, om er gemakkelijker een blik in te 
kunnen werpen. De naam van boombunkerpionier Anton Dekker op de putdeksels 
doet vermoeden dat er iets bijzonders aan de hand is. 
>> Lees het hele artikel  of kijk op OnsIVN (groep Afd: IVN-Apeldoorn) 
 
Topnacht voor Engels gras 
In de nacht van 16 op 17 januari is er 4,5 miljoen kilo aan zout uitgestrooid in 
Nederland. Daar is Engels gras, een zoutminnende plant langs snelwegen op de 
Veluwe helemaal blij mee. Let komende zomer maar eens op langs de A1 bij de 
afslag Kootwijk. De berm staat er vol mee. Bomen langs de wegen zijn daar 
minder over te spreken. Toch vraag ik me af - als er twee tot vijf centimeter 
sneeuw wordt voorspeld en ’s ochtends alweer dooi - is dan zoveel zout echt 
nodig? Er reed voor het eerst een elektrische strooiwagen mee en die schijnt veel 
secuurder zijn strooigebied te kunnen bepalen. Dus minder dichtbij bomen. Dat 
geeft hoop.(Yvonne Zwikker) 

 
Vlindereitjes tellen in de IVN Heemtuin in de Maten 
Afgelopen week vonden leden van de KNNV (Koninklijke Natuur Historische 
Vereniging) in de IVN Heemtuin van de Maten 600% meer eitjes van de 
sleedoornpage, een Rode Lijst vlinder, op de sleedoorns in vergelijking met vorig 
jaar. Vorig jaar twee eitjes en dit jaar 13. De populatie is er dus nog ook dankzij de 
zorg voor de sleedoorns. Het is zoeken naar witte ronde eitjes ter grootte van een 
speldenknop. Ze steken goed af tegen de donkere takken. Leden van de KNNV 
insectenwerkgroep doen dit al jaren. Aantallen eitjes en de vindplaatsen worden 
gemeld aan de gemeente Apeldoorn en de landelijke Vlinderstichting. Dit is een 
prima manier om te onderzoeken of de Rode Lijstvlinder de sleedoornpage nog in 
bepaalde gebieden voorkomt en af- of toeneemt. ’s Zomers leeft deze vlinder een 
onzichtbaar leven vooral hoger in de bomen.  
 
Krachtpatsers 
Nu het kouder wordt verdwijnen de regenwormen dieper de grond in. De mollen 
volgen hun maaltje op de voet. Maar als je dieper graaft moet je meer zand naar 
boven werken. Dat is goed aan al die molshopen te zien. Je hebt het idee dat je er 
naast kan blijven staan om het verschil te zien. Lopend over de Rammelwaardsdijk 
vanaf het Gelders Hoofd langs de IJssel trof ik ook molshopen aan die door deels 
open stenen een weg gevonden hadden. Zijn die mollen nou heel behendig of 
enorme krachtpatsers? (Yvonne Zwikker) 
 

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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