
Jaargang 13 nummer 3 – maart 2021                                              Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 maart opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto 
De nieuwbouw van een extra gebouw met 2 leslokalen bij het Praktijk Centrum Bomen (PCB) is gestart. Wij hopen in de 
loop van dit voorjaar ook weer gebruik te kunnen maken van het gebouw voor de cursussen en wellicht een ledenactiviteit. 
Heb je een mooie foto? Liefst gerelateerd aan een seizoen of activiteit. Stuur hem op naar nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl 
Het formaat moet ongeveer 1x3 zijn. 
 
Wordt jij de nieuwe secretaris voor IVN-Apeldoorn? 
De zittingstermijn van Hein Hillen is al enige tijd verstreken. Gelukkig neemt hij de 
functie nog een tijdje waar. Maar het wordt toch hoog tijd voor invulling van deze 
functie. Voel jij je betrokken bij natuur- en milieueducatie en heb je enige ervaring 
lees dan verder of meld je aan.  
Er geldt in principe een termijn van 3 jaar, met eventueel een 2de termijn. 
Het tijdbeslag is wisselend en afhankelijk van je wensen en mogelijkheden. Reken 
op gemiddeld een uurtje per dag, voor de dagelijkse werkzaamheden.  
Als secretaris heb je de mogelijkheid om: 

 Samen te werken met IVN leden in een actief Bestuur team. 

 Zelf verder invulling te geven aan de functie. 

 Betrokken te zijn bij de vereniging en natuureducatie in het algemeen. 

 Mensen te leren kennen en je netwerk uit te breiden. 

 Zinvol bezig te zijn en iets terug te doen voor de maatschappij. 

 Je verder te ontwikkelen, nieuwe ervaringen, vaardigheden en kennis op te doen. 
>> Lees meer en meld je aan 
 
Gebruik jij OnsIVN al? Hét intranet van IVN?  

Via OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn) kunnen we (nog) actueler zijn, de onderlinge 
contacten bevorderen en veel meer tot uitwisseling komen. Op OnsIVN kun je zelf 
nieuws, foto’s en filmpjes plaatsen, maar ook reageren op door anderen 
geplaatste berichten. Al met al dus uitgebreidere mogelijkheden dan de 
Nieuwsbrief. Afgelopen maand bijvoorbeeld: 

 Fraaie foto’s van Willem Kuijpers 

 Wildcamera project 

 Citroenvlinder en atalanta gespot 

 Wandeltip: Beekweidenpad (met foto’s) 
>> Lees meer over OnsIVN  

 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden 
Nieuwe leden/vrienden: Mw Meering, H. van de Berg-Brouwer 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Groenvoer (voorjaar) verschenen 
Inmiddels zullen de meesten de laatste aflevering al in de brievenbus hebben 
gevonden. Met dank aan de vele bezorg(st)ers. Via deze link kun je de uitgave ook 
bladerbaar digitaal lezen: Groenvoer Lente 2021 Jaargang 45 - 1 
Deze bladerbare versie werkt ook op mobiele telefoons en tablets. 
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Werk/projectgroepen overleg 
25 februari hebben de coördinatoren en contactpersonen van de diverse werkgroepen elkaar via Zoom bijgepraat over de 
situatie in de werk/projectgroepen.  
Ronald Duin (projectleider IVN Groenplan) hield een korte presentatie over het Groenplan Apeldoorn. En we keken welke 
mogelijkheden er zijn om ook in andere werk/projectgroepen activiteiten op te pakken die passen in het Groenplan. 
Een verslag komt binnenkort naar alle deelnemers en in OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn). 
Het was leuk en interessant om elkaar weer te zien en te spreken en zeker aanleiding tot vaker overleg. 
 
Bomenplanters gevraagd 
In het kader van het Groenplan kwam er een aanvraag van een particulier. Deze wil zelf een Tiny Forest gaat aanplanten 
en heeft met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een plan voor hun terrein gemaakt. De plantdatum is nog niet 
vastgesteld, maar het wordt waarschijnlijk ergens in maart. Zijn er enkele IVN’ers daar bij willen helpen? 
Meld je aan via Gerrian Tacoma (werkgroep Venel) 
 
Nieuw project: Wildcamera in de tuin?  
De Gemeente heeft een interessant wildcameraproject. Het idee is om met een 
zestal wildcamera’s de aanwezigheid van zoogdieren in achtertuinen te 
onderzoeken; variërend in ligging (centrum, buitenwijken, dorpen, platteland) en 
kenmerken (groot, klein, veel groen, weinig groen, met vijver, huisdieren, 
beschutting). Dit doen ze graag samen met vrijwilligers van IVN en KNNV. 
12 maart staat een afspraak gepland om dit project gezamenlijk vorm te geven en 
onder de aandacht te brengen bij de vrijwilligers. Joep van Belkom (projectleider / 
adviseur van Gemeente Apeldoorn) licht dan ook het project verder toe en 
beantwoordt eventuele vragen. Heb je belangstelling? Reageer naar Hans 
Hogenbirk, dan krijg je de link voor de afspraak (waarschijnlijk digitaal) 
>> Lees meer over dit project 
 
Boomklever ‘adoptievogel’ gemeente Apeldoorn 
In het kader van een nieuw project Gemeenten adopteren soorten, georganiseerd 
door de Provincie Gelderland en IVN Gelderland heeft de gemeente Apeldoorn 
de boomklever geadopteerd. Daarover is een (digitale) bijeenkomst geweest met 
vertegenwoordigers van de gemeente, Vogelwerkgroep KNNV en IVN 
(Gelderland en Apeldoorn). 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.  
Heb je belangstelling? Ronald Duin is projectleider voor IVN-Apeldoorn. Neem 
contact met hem op als je mee wilt doen om een en ander concreet te maken.  
 
Plantenfoto’s gezocht 
Voor de presentatie over Het Beekbergerwoud in de landschappencursus is Willem Kuijpers op zoek naar foto van 
onderstaande planten en struiken. Heb je een geschikte foto? Mail naar Willem Kuijpers 
 
Wolverlei of valkruid (Arnica montana) Slanke sleutelbloem (Primula eliator) Grote keverorchis (Neottia ovata) 
Witte rapunzel (Phyteuma spicatum) Dalkruid (Maianthemum bifolium) Moeraskartelblad 
Knikkend Nagelkruid (Mespilus germanica) Veenmossen Zegge 
Varens  Groot springzaad Slanke sleutelbloem 
Witte en zwarte rapunzel Bosbies Eenbes 
Gele dovenetel Verspreidbladig goudveil Gulden boterbloem 
Varentjesmos Grote keverorchis Bruin cypergras 
Naaldwaterbies Dwergbies Herfstschroeforchis  (zeer zeldzaam) 
Eenjarig wollegras Vetblad Draadgentiaan 
Heidekartelblad   
Gelderse roos Zwarte bes Rode kornoelje 
Wegedoorn Kardinaalsmuts Vogelkers 
Jeneverbes Hondsroos  

 
Stem op IVN 
Nee, IVN wil niet als partij in de tweede kamer. Maar IVN is genomineerd voor de categorie Meest Positieve Bedrijf of Non-
Profit Organisatie. Tot en met 31 maart kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen. Op basis van de publieksstemmen wordt 
de winnaar in iedere provincie van Nederland gekozen. Uit deze provinciewinnaars kiest de vakjury vervolgens de 
landelijke winnaar. Stem via deze link op IVN Natuureducatie! 
 

Activiteitenagenda 
Natuur beleven achter je bureau 
Omdat we nu niet met groepen de natuur in kunnen is natuurinformatie via de digitale weg een alternatief, zoals de 
website, Facebookpagina (931 volgers) en Instagram (378 volgers). Of gebruik het intranet OnsIVN (108 leden).  
>> Zie ook OnsIVN (groep Afd: IVN-Apeldoorn) 
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 28 februari: Beleef de Lente zondag van start 
De webcams van Beleef de Lente van Vogelbescherming gaan zondag 28 
februari weer aan! Het radioprogramma Vroege Vogels op NPO radio 1 zet de 
camera's tussen 7.00 en 10.00 live, zodat iedereen direct in de nesten kan 
kijken. De vogels genieten duidelijk al van het lentezonnetje: de bosuil zit te 
broeden op twee eieren en de steenuiltjes zijn tortelend in de kast te 
bewonderen. 
>> Ga naar Beleef de lente 

 

 Digitale IVN workshops in maart 
Benieuwd hoe je het werk en de activiteiten van jouw afdeling meer bekendheid geeft? Of wil je graag meer weten over 
de voorjaarscampagnes van IVN en hoe je hier als afdeling aan mee kunt doen? Meld je dan aan voor de workshops op 
1 maart (19.00 – 21.00 uur): Inspiratiesessie campagnes voorjaar & nieuwsberichten. >> Infomatie en aanmelden  
23 maart (19.00 – 21.00 uur): Digitale workshop social media >> Informatie en aanmelden. 
 

 6 maart: Landelijke Dag van De Vlinderstichting 
De Landelijke Dag van De Vlinderstichting is dit jaar een online-symposium. 
Op zaterdag 6 maart tussen 10.00 en 13.00 uur kun je genieten van een aantal 
actuele presentaties. Tussendoor zie je mooie films en zijn er flitspresentaties 
waarin medewerkers vertellen met welke uiteenlopende projecten zij bezig zijn. 
Ga naar de website voor (gratis) aanmelding! 
 

 25 maart: Webinar Historische ecologie van de Nederlandse 
landschappen 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum 
Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) organiseren acht 
middagen met steeds drie presentaties over Nederlandse landschapstypen en 
ecosystemen. Het eerste webinar was op 25 februari, maar die aankondiging 
kwam helaas te laat voor vermelding. De volgende is op 25 maart. >> Lees 
meer 

 

 21 april: biodiversiteit op begraafplaatsen 
Het Platform Funerair Erfgoed houdt op woensdag 21 april van 14.00 tot 15.30 
uur een webinar over Biodiversiteit op begraafplaatsen. 
Begraafplaatsen kunnen een rol spelen bij herstel of bevordering van 
biodiversiteit. Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of 
stepping stones voor planten en dieren in een agrarisch gebied. Wat is die 
biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevorderen en hoe verhoudt 
zich dat tot de begraaffunctie en het eventueel aanwezige funeraire erfgoed? 
Aan de hand van vijf presentaties wordt het thema vanuit heel verschillende 
zijden belicht. 
>> Aanmelden 
 

 Alexander von Humboldt: vader van de ecologie  

Aan het begin van de negentiende eeuw ontdekte Alexander von Humboldt dat 
alles samenhangt in de natuur. Als de mens die samenhang verstoorde, kon 
dat volgens de wetenschappelijk avonturier tot onherstelbare schade leiden.  
(Op de foto: Alexander von Humboldt en zijn metgezel Aimé Bonpland. 
Schilderij door Eduard Ender.) 

>> Lees het artikel in het Historisch Nieuwsblad 
 

Natuurnieuws 
Verrassende vondsten 
Op de speelweide in Berg en Bos vond Yvonne Zwikker op 18 januari een grote 
hoeveelheid afgekloven Douglaskegels. Dus de kegels van de exoten staan nu ook 
op het menu van de eekhoorns. Groot was haar verrassing bij het zien van een 
aantal aardsterren onder de solitaire beukenbomen. Ze zijn ongehavend onder het 
sneeuwdek vandaan gekomen. Of zou de bokashi, de bijzondere compost die daar 
gebruikt wordt, de oorzaak zijn? 
 
Heemtuin nieuws 
Ook in dit vroege voorjaar zijn er enkele activiteiten in Heemtuin de Maten. Via 
Yvonne Zwikker zijn afspraken gemaakt met geïnteresseerde IVN’ers, die graag de 
sleedoornpage-eitjes wilden bewonderen en Margot Klein komt met een NGO 
stagiaire kennismaken. Intussen ronden we versneld het winteronderhoud af, want 
de voorjaarsbloeiers en broedvogels hebben de lente geroken! 
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