
Jaargang 13 nummer 4 – april 2021                                           Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 april opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto’s  
Door de knieën. Op zoek naar beekprikken.  
Toch ook dit jaar weer eens kijken of de beekprikken met hun paringsdans in het 
water te zien zijn in de Motketel. Onder hetzelfde bruggetje zijn er zeker 15 
betrokken bij een orgie die tevens het einde van hun levensloop betekent. Wil je 
het goed kunnen zien dan moet je echt door de knieën of nog beter languit op de 
buik. Maar dan zie je ook wat. 
(foto’s: Yvonne Zwikker / Desiree Neijmeijer) 
 
Heb je ook een mooie foto? Liefst gerelateerd aan een seizoen of activiteit. Stuur 
hem op naar nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl Het formaat moet ongeveer 1x3 zijn. 
 
 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden 
Nieuwe leden/vrienden: Diet van Dorsser, Jaimy van den Bovenkamp, Elvira 
Maatkamp-Lijbers, Aad Ruygrok (vriend) 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Heb jij de contributie al betaald? 
Enige tijd geleden heeft ieder lid/vriend een mail ontvangen met het verzoek om de contributie voor 2021 te betalen. Velen 
deden dat inmiddels, maar nog niet iedereen. Graag je attentie. 
 
IVN Website nog makkelijker bereikbaar via www.ivnapeldoorn.nl 
De website van IVN Apeldoorn is eenvoudig bereikbaar via www.ivn-apeldoorn.nl. Recent is ook de domeinnaam 
www.ivnapeldoorn.nl (dus zonder streepje) beschikbaar. Je kunt de website nu dus nog makkelijker bereiken en onder de 
aandacht brengen. Naast onze activiteiten en contactadressen vind je onder het menu Voor leden de belangrijkste zaken 
die voor leden van belang zijn. 
 
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: 
- 14 april workshop storytelling en IVN Routes (>> meer info) 
- Artikel van Henk van den Ende in de Wijkkijker (>> meer info 
- Artikel van Willem Kuijpers over bosbeheer (>> meer info) 
>> Lees meer over OnsIVN  

 
Wildcamera in de tuin?  
Recent was er een oproep van een interessant project van de gemeente 
Apeldoorn. Het idee is om - samen met vrijwilligers van IVN en KNNV - met een 
zestal wildcamera’s de aanwezigheid van zoogdieren in achtertuinen te 
onderzoeken; variërend in ligging (centrum, buitenwijken, dorpen, platteland etc.) 
en kenmerken (groot, klein, veel groen, weinig groen, met vijver, huisdieren, 
beschutting, etc.).  
Inmiddels hebben 10 IVN leden gereageerd om als ‘wildcameraman M/V mee te 
doen. 16 april staat een afspraak gepland met Joep van Belkom (projectleider / 
adviseur van Gemeente Apeldoorn). Dan kijken we hoe het verder gaat.  
Mogelijk komt er nog een oproep voor IVN leden die voor 1 maand een camera in 
de achtertuin geplaatst kunnen krijgen.  
>> Lees meer over dit project 
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Informatiecentrum Het Leesten zoekt samenwerking met IVN  
Onlangs werden we benaderd door het pas geopende informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer bij Het Leesten. Dit heeft als doel om dé entree van de Veluwe 
te worden. Dat kan door eigen activiteiten, maar ook door promotie van andere 
activiteiten die op één of andere manier met Het Leesten of de Veluwe te maken 
hebben. Enkele ideeën die de revue passeerden. 
- Promotie van IVN activiteiten die vanuit het infocentrum starten (folders, posters, 
website vermelding etc.) 
- Excursies met een (IVN en SBB?) natuurgids (gebiedsgids?) 
- Een IVN kraam en/of activiteit tijdens een weekend manifestatie (een soort 
natuurdag georganiseerd door SBB) 
- Herfst/paddenstoelen/voorjaars activiteit voor kinderen. 
- Wandel/fietsroutes promoten in het infocentrum via een folder/poster.  
- Een speciale wandelroute voor ouderen en/of gehandicapten 
- Training van nieuwe vrijwilligers?? 
- Nieuwe ideeën zijn welkom. 
Hoe verder? 
Het IVN afdelingsbestuur is inmiddels akkoord om de samenwerking aan te gaan. 
We willen een apart 'werkgroepje' voor Het Leesten formeren. Deze werkgroep onderhoudt de contacten met zowel SBB 
als de andere IVN werkgroepen en gaat aan de slag met de realisatie. 
Wie wil hieraan meedoen? Mail naar voorzitter@ivn-apeldoorn.nl. Zodra zich enkele IVN’ers hebben gemeld, maken we 
(na corona) een afspraak om verder kennis te maken en een en ander in gang te zetten. Lukt dat niet dan gaat het idee in 
de koelkast. 
 
Werkgroep Natuur in de Zorg maakt film  
Recent is door de werkgroep Natuur in de Zorg een film opgenomen voor 
vertoning in zorgcentrum Klein Geluk (en wellicht ook in andere centra). De 
opnames vonden plaats in het leslokaal wat IVN gebruikt in het Praktijk Centrum 
Bomen. 
De deelnemers hadden er veel plezier in om de opname te maken en kregen ook 
zicht op de vorm hoe een presentatie gegeven wordt. Vooral nu het er naar uitziet 
dat het coronavirus ons nog langer in de greep houdt. 
Bij de film hoort een kist met materialen (opgezette hermelijnen, eekhoorn, paar 
vachten, nestkast, merelnest, knuffeldieren met vogelgeluiden) die men kan 
bekijken en voelen. De werkgroep zoekt nog materialen die in de zorg zeer 
behulpzaam kunnen zijn. Heb je iets beschikbaar (zoals opgezette dieren) mail 
dan naar Herman de Jongh. 
(Susanne Rasing – coördinator werkgroep Natuur in de Zorg) 

 

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) 
 
E-learning: De natuur en mijn gezondheid 
De korte e-learningmodule ‘de natuur en mijn gezondheid’ gaat over hoe de natuur jouw gezondheid kan verbeteren. Daar 
kun je met een aantal simpele stappen, binnen en buiten, zelf mee aan de slag. 
>> Kijk op de IVN Natuuracademie 
 
Recreatie zonering Veluwe met livestream 
De provincie werkt momenteel samen met gemeenten, grondeigenaren en 
recreatieondernemers aan recreatiezonering voor de hele Veluwe. Niet alles kan 
overal. Er worden zones benoemd voor verschillende vormen van gebruik. In 
sommige delen krijgen kwetsbare dieren en planten meer rust en ruimte. En het 
wordt duidelijker waar wandelen, fietsen of paardrijden en waar evenementen en 
activiteiten mogelijk zijn. Met het doel om de natuur te beschermen én van de 
natuur te blijven genieten.  >> Meer informatie 
Voor het gebied van de midden Veluwe (Stroe-Kootwijk-Radio Kootwijk-Ugchelen) 
starten binnenkort gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden. Op 23 
maart was er een digitale informatiebijeenkomst als aftrap. >> Bekijk de 
informatiebijeenkomst 
 
17 en 18 april: Nationale Bijentelling 
Nederland Zoemt organiseert op 17 en 18 april voor de vierde keer de Nationale 
Bijentelling. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. 
Daarom wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen aan dit landelijke 
bijenonderzoek. Kijk hier voor meer informatie.  
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19 april (19.30 – 21.00 uur): Gevorderdentraining Zoom voor IVN’ers in Flevoland en Gelderland 
Heb je al ervaring met Zoom? En zou je graag nóg meer willen leren over de functies die het programma te bieden heeft, 
zoals het aanmaken van (quiz)vragen? Kom naar deze workshop!  
Heeft een werkgroep binnen de afdeling wensen voor een specifieke training? Laat het ons weten, dan kijken we naar de 
mogelijkheden. >> Meer informatie. 
 
21 april: biodiversiteit op begraafplaatsen 
Het Platform Funerair houdt op woensdagmiddag 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, dat steeds vaker wordt 
gedomineerd door monoculturen.  
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 
 
29 april: Algemene Ledenvergadering IVN-Apeldoorn (digitaal) 
Op de agenda o.a.: 
- Goedkeuring financieel en inhoudelijk jaarverslag 
- Nieuwe bestuursleden 
- ‘Rondje langs de velden’ 
Een aparte uitnodiging voor leden van IVN Apeldoorn volgt nog. 
 
18 mei en 17 juni: Online workshop: Levende tuinen 
Relaxen in de zon. Vogels in de bessenstruik. Vlinders en bijen op de bloemen. 
Een egel onder de struiken. En lekkere bloemengeur in je neus. Velen denken dat 
je voor zo’n levende tuin groene vingers moet hebben. Toch kan iedereen dit! Met 
een slimme plantenkeuze gaat ook jouw tuin meer leven. Een plantenkeuze die 
naadloos aansluit bij de vogels, vlinders en bijen in Apeldoorn. Natuurgidsen van 
IVN Apeldoorn begrijpen deze samenhang in de natuur en helpen je graag een 
eind op weg met je eigen tuin.  
IVN Apeldoorn organiseert voor het eerst (!) een online workshop ‘Levende 
tuinen’. In twee keer anderhalf uur helpen we je tuin af te stemmen op het 
Apeldoornse dierenleven. Je volgt de workshop op je pc of laptop. Naast simpele 
opdrachten krijg je ook praktische tips en beantwoorden we vragen over jouw tuin.  
De workshop wordt gegeven door twee natuurgidsen met veel kennis van natuurlijke samenhang in tuinen.  
Data: 18 mei en 17 juni 2021. Telkens 19.30 u. 
>> Lees hier meer informatie en meld je aan. Wees er snel bij want er is plaats voor maximaal 25 deelnemers en vol is vol. 
 

Ook meedoen?  
Wat beweegt de groene vrijwilliger? 
Over de hele wereld zetten talloze vrijwilligers zich in voor de natuur: via citizen science, via activiteiten zoals bomen 
planten of door natuurexcursies te organiseren. Maar wie zijn deze mensen, en waarom zetten ze zich in?  
>> Je leest het hier. (met dank aan Willy Lammers)  
 
Speurders gevraagd 
Wie wil helpen bij het Parkenproject, de beschrijving van alle parken in Apeldoorn, 
door van een park de geschiedenis uit te pluizen, in grote lijnen de inrichting te 
omschrijven en wat je er kunt doen of beleven in maximaal 1 A4. Het gaat om: 

 Westenenkerpark 

 Sprengenpark 

 De oude ijsbaan in Ugchelen, nieuw natuurgebied 

 De Goudvink in Ugchelen 
We zijn ook op zoek naar de herkomst van de naam Spainkbos. Heb je vragen of 
wil je een park onder de loep leggen mail met yvonnezwikker@gmail.com 
 
Opschoon-ommetje 
Ergeren aan zwerfvuil doen velen, maar ook steeds meer mensen steken de 
handen uit de mouwen en maken een opschoon-ommetje in hun buurt. Maar liefst 
150 inwoners hebben aangegeven hun straat en vaak ook andere straten daarbij 
zwerfvuil vrij te houden. ZeroWaste Apeldoorn coördineert deze activiteit. Dan 
ontvang je verzamelzakken, een hesje en een grijper. Op jouw verzoek wordt de 
zak bij je opgehaald. 
Iedere tweede zaterdagochtend van de maand kan je vanuit wijkposten in parken 
meedoen aan schoonwandelingen. De eerst volgende is op 10 april.  
De gemeente Apeldoorn werkt hierbij samen met ZeroWaste Apeldoorn.  
Aanmelden is belangrijk via rein@apeldoorn.nl. >> Meer informatie 
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Huismustellers gezocht 
De gemeente is bezig met het in kaart brengen van de huismussenpopulatie in 
Apeldoorn en wil daarbij graag hulp van vrijwilligers. Doordat het maar om één 
vogelsoort gaat, is dit project ook geschikt voor mensen met weinig vogelkennis. 
En het kost niet veel tijd.  
Kijk hier voor meer informatie. (Uit: Nieuwsbrief NatuurlijkApeldoorn) 
 
Enquete munitiedepots rondom Hoog Soeren.  
Je hebt het vast wel eens gezien tijdens een wandeling rond Hoog Soerren: de 
werkzaamheden om oude munitie op te ruimen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
heeft de Duitse Wehrmacht meerdere munitiedepots aangelegd in de bossen rond 
Hoog Soeren. Na de oorlog heeft het lang geduurd voordat deze voldoende 
geruimd waren om het gebied weer veilig te maken voor wandelaars. Tijdens het 
saneringsproces zijn archeologen aanwezig geweest, en zijn veel vondsten 
gedocumenteerd. 
In 2022 wil de gemeente Apeldoorn deze vondsten delen in de vorm van een 
expositie. Leif Ian van Herwaarden, Stagiair Archeologie Gemeente Apeldoorn 
heeft een enquête opgesteld met als doel de interesse voor deze expositie te 
meten zodat de expositie kan worden afgestemd op de wensen van de inwoners 
van de gemeente. Naar verwachting zal het ongeveer 5 minuten duren om de 
enquête in te vullen. 
(bij de foto: Duitse krijgsgevangenen bij het ruimen van munitie vlak na de oorlog. Foto: CODA archief) 
>> Vul de enquete in en stuur hem op 
 
September: 2-delige training: vinden & binden van vrijwilligers 
Op 10 en 29 september organiseert IVN een tweedelige training over het vinden en binden van vrijwilligers. Hoe werf je 
(licht)groene vrijwilligers en hoe betrek je hen bij je IVN-afdeling? 
Doe je mee? Hier meld je je aan  
 

Natuurnieuws 
Voorbode iepensneeuw  
Misschien is het je opgevallen dat er allemaal bruine vliesjes of eerder korreltjes de 
straten, stoepen en autodaken sierden. Dat zijn de schubben van de iepenbloesem. 
Iepen bloesem krijg je zelden te zien, het zit vaak heel hoog. Maar het zijn fraaie 
donker roodbruine bloemen die na verloop van tijd zorgen voor iepensneeuw. De 
flinterdunne zachtgroene ovale vliesje met het zaad in het midden. Als ik de 
hoeveelheid bloesem zie, zal de iepensneeuw een feest worden.  
 
De BinnensteBuiten plastic challenge  
De oceanen, straten en bermen liggen er vol mee: plastic afval. De hoogste tijd om 
de vervuiling een halt toe te roepen. BinnensteBuiten gaat de strijd tegen plastic 
aan en nodigt jou uit om twee weken mee te doen! 
In ons dagelijks leven gebruiken we ongemerkt veel plastic en dat heeft nadelige 
gevolgen voor mens, dier en milieu. Zo doet een plastic tasje er wel 400 jaar over 
om af te breken en is een plastic beker met 100 jaar nog een snelle jongen. Er 
wordt zelfs voorspeld dat de oceanen in het jaar 2050 meer plastic dan vis zouden kunnen bevatten. Ook onzichtbaar 
richten microplastics in ons drinkwater en milieu schade aan. 
Wat is onze eigen rol in dit verhaal? Met deze tien tips word je bewust van je eigen plasticverbruik én draag je je steentje 
bij om het tij te keren. 
>> Lees meer en krijg 10 praktische tips 
 
Natuurvriendelijke tuin 
Wie van de natuur wil genieten, hoeft daarvoor niet beslist een natuurgebied op te 
zoeken. Een natuurvriendelijk ingerichte tuin heeft ook veel moois te bieden.  
Je kunt daarvoor de online workshop van IVN Apeldoorn volgen. 
De Vlinderstichting heeft een website vol ideeën gebouwd waarop je kunt lezen hoe 
je je tuin zo kunt inrichten dat deze aantrekkelijker wordt voor vlinders en andere 
dieren. De ontwerpers van Wilde Weelde hebben zelfs een aantal voorbeeldborders 
samengesteld op kleur en standplaats. Ook zijn er ideeën voor balkons.  
>> Meer informatie.  
 
 

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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