
 
Jaargang 14 nummer 3 – maart 2022                                             Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 maart opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto: Via een wandelroute maak je kennis met 27 verschillende boomsoorten in het Mheenpark. HIER lees je meer. 
 

Activiteiten agenda 
Binnen- en buitenactiviteiten zijn weer mogelijk met in achtneming van de algemene basisregels. Houd 1,5 meter afstand en 
draag bij verplaatsen binnen een mondkapje. >> Meer informatie op OnsIVN. 
 
3/3: On line cursus bescherming weidevogels  
Heb je belangstelling voor weidevogels? En vind je het belangrijk dat kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels 
beschermd worden? En ben je graag buiten actief? Volg dan de cursus weidevogelbescherming en word een actieve 
weidevogelvrijwilliger. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert op donderdagavond 3 maart van 20.00 tot 
21.30 uur een online cursus voor nieuwe vrijwilligers.  
>> Meer informatie en aanmelden 
 
5/3: Natuurbeheer (Venel) in de omgeving van Apeldoorn 
 
12/3: Workshop Storytelling 
Sinds er taal is, zijn er verhalen. Verhalen zijn een krachtig en effectief middel om 
mensen te raken en te verbinden. Hoe kan je als IVN'er storytelling inzetten om 
jouw boodschap over de bühne te brengen? 
Dat is de vraag die tijdens de workshop storytelling centraal staat. Een fijne mix van 
oefeningen, uitwisseling en theorie zorgt ervoor dat je na deze workshop bruisend 
van de ideeën aan de slag gaat! 
>> Meer informatie en opgave 
 
12 en 13 maart: Doe mee aan de kikkerdriltelling! 
Kikkerdril in de vijver geeft een goed beeld van het aantal kikkers dat in je tuin leeft. 
Heb je kikkers in je tuin? Dan kan je binnenkort de eitjes (kikkerdril) in je vijver zien. Geef deze door tussen 12 maart en 3 
april. Het aantal eieren geeft namelijk een uitstekend beeld van het aantal voortplantende kikkervrouwtjes in je tuin. 
Vermenigvuldig het met twee (mannetjes tellen immers ook mee) en je hebt een mooie indicatie van het aantal kikkers in en 
rond je tuinvijver. Help je mee? 
>> Lees meer 
 
17/3: Overleg werk/projectgroepen (coördinatorenoverleg) 
Voor 1 vertegenwoordiger per werk/projectgroep. Nu de corona maatregelen grotendeels zijn vervallen, kunnen we weer 
‘live’ bij elkaar komen. Op het programma o.a.: Een eerste aanzet voor een meerjarenplan, hoe komt iedere werkgroep weer 
uit de startblokken en welke projecten staan er op stapel?  
 
20/3: Excursie Sporen in het landschap van Kroondomein Het Loo  
Een geologische wandeling van ongeveer 2,5 uur over 6,5 km door de Hoog 
Soerense Bossen van Kroondomein Het Loo. Tijdens de excursie zullen wij 
verschillende (letterlijke!) hoogte- en ook dieptepunten in het landschap tegen 
komen.  
De excursie was volgeboekt, maar vanwege de corona versoepelingen zijn er nog 6 
plekken extra beschikbaar. Je kunt je dus nog snel aanmelden!! Opgave via mail: 
aanmelden-kroondomein@ivn-apeldoorn.nl 
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15/5: Fietstocht ‘Verduur-Samen’ (Wie werkt er mee?) 
Op zondag 15 mei organiseert de Drie Ranken een fietstocht waarbij het thema 
Verduur-Samen centraal staat. Tijdens de fietstocht kan iedereen ervaren wat er in 
onze directe omgeving aan duurzame ontwikkelingen te zien is. Er wordt vanaf 
11.00 uur individueel gestart vanaf de Drie Ranken in de Maten. 
De fietsroute uit de IVN route app – Ontdek fietsend duurzaam Apeldoorn - is als 
inspiratiebron gebruikt om een tocht samen te stellen die langs diverse projecten, 
mooie natuur en cultuur voert. Naast IVN Apeldoorn zullen deA, De Stadsakkers en de firma Zwamboon hun medewerking 
verlenen aan deze tocht.  
We zoeken voor deze dag 3 koppels elk bestaande uit 2 IVN gidsen die op een 3-tal vaste punten op de route uitleg 
geven over de volgende thema’s:  
1. Thema Natuurontwikkeling Weteringsebroek bij picknick tafel en infobord met kievit. 
2. Thema Cultuurhistorie Huis De Lochem (nr. 52b) versus nieuwbouw bij Huis de Lochem. 
3. Thema Parken / Verbindingszones / Waterhuishouding bij Wadi Ciroenvlinder / Rumbastraat. 
Het eindpunt is bij de Drie Ranken waar de afsluiting is onder het genot van een hapje en een drankje verzorgd door 
Zwamboon, een Apeldoornse bedrijf dat zich richt op de productie van vlees-opvolgers. 
>> Gidsen graag vóór 1 mei aanmelden bij Karin Karlietis. Er is een mogelijkheid om de fietstocht te verkennen voor 15 mei.  

 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden: Petra Spaans, Hilda van Helden, Henny Stoverinck, Noes 
Bleker, Simone Rosenbrand, Jeannette Hoek, Anthoinette Verveen 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Groenvoer is verschenen 
Het voorjaarsnummer van ons ledenblad Groenvoer is weer uitgekomen. Je kunt 
het binnenkort in de brievenbus verwachten (tenzij je hebt aangegeven dat je 
Groenvoer alleen digitaal wilt lezen). 
Nu al lezen? Kijk dan HIER. 
We zoeken ook nog iemand die Groenvoer op 12 adressen in Apeldoorn wil 
bezorgen. Neem contact op met Harris Couwenberg – distributie Groenvoer. 
 
IVN ledencafé 
De afgelopen twee jaar stond het contact tussen de leden van onze vereniging door de corona maatregelen op een laag 
pitje. Door de versoepeling van de corona maatregelen is de tijd rijp daar wat aan te doen. Het bestuur wil daarom op korte 
termijn starten met het houden van algemene leden avonden, zogenaamde leden cafe’s. 
Ondergetekende zal samen met Marieke Sprey starten met de organisatie ervan. Het streven is op korte termijn de eerste te 
laten plaatsvinden. Vind je het zelf leuk en interessant om mee te denken over de invulling van deze algemene IVN avonden 
en bij te dragen aan de organisatie ervan?  Neem dan contact met me op: 06-23246963 (of voorzitter@ivn-apeldoorn.nl). 
Met vriendelijke groeten, Hayo Canter Cremers, voorzitter  
 
Susanne Rasing in de Stedendriehoek 
Susanne is coördinator van de werkgroep Natuur in de Zorg. Deze werkgroep 
verzorgt natuur activiteiten voor ouderen en levert een bijdrage aan het welzijn van 
onze oudere medemens in de zorginstellingen door de natuur naar de zorginstelling 
te brengen. 
Wil je ook meedoen? Dat kan! Je natuurkennis kan heel uiteenlopend zijn maar je 
wordt goed op de rails gezet. Je bepaalt zelf hoe vaak je meedoet, maar met 
bijvoorbeeld 1 of 2x per maand een ochtend of middag is je bijdrage al heel welkom. 
Je kunt het ook met een partner (samen) doen. 
Interesse? Neem contact op met Susanne Rasing, natuurindezorg@ivn-
apeldoorn.nl of 055 5790992. 
>> Lees het artikel in de Stedendriehoek (Editie Apeldoorn, pag. 30) 
 
De meerjarenvisie van IVN 
Sinds 1 april 2021 is IVN weer één organisatie, één vereniging. In 2021 hebben we, samen met alle IVN'ers - leden en 
beroepskrachten - onze nieuwe meerjarenvisie vormgegeven. Deze visie schetst onze gezamenlijke stip op de horizon. Een 
droom waarin we elkaar vinden, waaraan we samen willen werken vanuit ieders kracht en expertise. Een droom waarin we 
bovendien meer mensen willen meenemen. 
De meerjarenvisie is geen detailkaart met vaste mijlpalen. We geloven dat onze dynamische samenleving om flexibiliteit 
vraagt en het vermogen ambities vast te houden, maar dat de weg daarnaartoe steeds opnieuw ter discussie staat. Die weg 
verkennen we stap voor stap met een focus op waar we écht het verschil kunnen maken. 
Het afdelingsbestuur is gestart aan de uitwerking voor IVN Apeldoorn. 
>> Lees de IVN meerjarenvisie 2021-2025 
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IVN Beeldbank 
IVN landelijk is gestart met een centrale beeldbank. De beeldbank is een centrale 
online database waar we alle rechtenvrije foto’s en visuals opslaan die algemeen 
bruikbaar zijn binnen IVN. Met de beeldbank is alles voor iedereen makkelijk 
vindbaar. Beroepskrachten en vrijwilligers kunnen beelden vanuit de beeldbank 
downloaden. Maar alleen voor IVN middelen! 
Er is voor IVN Apeldoorn een account aangevraagd. Mocht je gebruik willen maken 
van de beeldbank, mail dan even naar webmaster@ivn-apeldoorn.nl 
Meer over de beeldbank lees je in de handleiding op OnsIVN (groep IVN 
Beeldbank). Je kunt in deze groep ook terecht met vragen en opmerkingen over de 
IVN beeldbank. 
Ook leuk: Doe de korte beeldkeuze-oefening 
 

Ook meedoen?  
Zet jij je ook in voor IVN-Apeldoorn? Hier zijn wat suggesties 
 
Bezorger Groenvoer gezocht 
Wie wil 4x per jaar ons blad Groenvoer bezorgen bij circa 12 adressen in Apeldoorn Noord Oost (Vijverlaan-Socratesstraat 
e.o.). Neem contact op met Harris Couwenberg – distributie Groenvoer. 
 
Kom jij het cursusteam Wilde Planten versterken? 
Altijd al wat meer over Wilde Planten willen weten? Dat kan als je je aansluit bij het team Cursus Wilde Planten. Je kunt dan 
gratis de cursus meelopen in ruil voor versterking van het team op termijn. Op dit moment zijn we bezig met de 
voorbereidingen van de cursus in het voorjaar. Als je interesse hebt, kun je al vast meekijken. Mail naar Janneke Niessen. 
Team Cursus Wilde Planten: Annet, John, Wolter, Janneke 
 
Natuurmentor bij NGO-1 
In maart gaat een nieuwe groep van aankomende Natuurgidsen van start met de 
NatuurGidsenOpleiding (NGO). Doel van NGO-1 is de natuurkennis- en ervaring te 
verdiepen. Deelnemers volgen gedurende een jaar natuurcursussen en doen onder 
andere de NGO-opdracht Studiegebied. De Natuurmentor begeleidt hen bij vragen 
over de natuur en het omgaan met het studiegebied. Welke steun en hoeveel is 
afhankelijk van de behoefte.  
We zoeken natuurgidsen die hun enthousiasme willen overbrengen aan nieuwe 
aankomende Natuurgidsen. Spreekt het je aan? Neem voor nadere informatie 
contact op met Ten Gevers. 
 
Secretaris 
De vacature staat al een tijd open, maar tot nu toe is het niet gelukt om iemand te vinden die deze functie wil invullen. Met 
een vereniging van meer dan 400 leden/vrienden moet dat toch mogelijk zijn. 
Wie meldt zich aan? Hein Hillen doet het secretariaat nog tot eind dit jaar, dus is er ruim tijd om je in te werken. 
De benodigde tijd is wisselend en afhankelijk van je eigen invulling. Reken op gemiddeld 4 à 6 uur per week, verdeeld over 
de dagen van de week, voor de dagelijkse werkzaamheden (lezen en beantwoorden van mail). Incidenteel is wat extra tijd 
nodig, bijvoorbeeld voor het maken van jaarplan en jaarverslag. Maandelijks is er een bestuursoverleg waar je het verslag 
van maakt. Uiteraard krijg er hulp van anderen indien nodig en gewenst. 
Interesse of meer weten? Neem contact op met Hein Hillen 
>> Lees meer over de taken van de secretaris 
 
Help mee het praktijk centrum bomen te schilderen 
Weer eens heel iets anders: Om iets terug te doen voor ons gebruik van het Praktijk Centrum Bomen (PCB), willen we de 
buitenkant van het gebouw gaan schilderen. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk in een weekend in april/mei. De exacte datum is 
mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Je kunt natuurlijk ook voor een paar uur meedoen. Wil je meedoen, geef je 
dan alvast op. Dan houden we je op de hoogte.  
>> Meld je aan via lokaalbeheer@ivn-apeldoorn.nl 
 
We zijn altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers 
Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het 
organiseren en/of uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Meld je aan bij één 
van de werkgroepen of via secretaris@ivn-apeldoorn.nl.  
Hieronder een aantal mogelijkheden om mee te doen met bestaande of nieuwe 
activiteiten van IVN Apeldoorn of kijk op de website in het menu Vacatures. 
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Biodiversiteit in de gemeente Apeldoorn 
Wie helpt mee een tuiny forest te planten 
Op vrijdagochtend 11 maart gaan we een van de laatste tuiny forests planten. Dat doen we bij Image builders, 
Paramariboweg 17 in Apeldoorn. Hier halen we samen met medewerkers van Image Builders maar liefst twee 
parkeerplaatsen weg. Geel zand wegscheppen, zwarte grond er in en het tuiny forest planten. Hulp is zeer gewenst. Neem 
zo mogelijk je schep en kruiwagen mee. We beginnen rond 8.30 uur Kun je wat later dan is is dat natuurlijk ook goed. 
Graag even aanmelden bij Ronald Duin. 
 
En de winnaar is… 
Vrijdagmiddag 18 februari werden de prijzen uitgereikt van de nestkast 
timmerwedstrijd in het gemeentehuis. Van de 140 deelnemers hebben er 30 aan de 
wedstrijd meegedaan en een foto van een beschilderde of versierde kast ingestuurd. 
Daar zijn de 5 mooiste met een certificaat geëerd. Voor alle inzenders was er ook 
een speciale boomklever kanjer mok. 
In het kader van het projectsoort van de stad komt er binnenkort een wedstrijd en 
een lesbrief voor de middenbouw van de basisscholen. Later volgen nog een 
podcast en een speciale boomklever-excursie. 
 
Van Ei tot Bij  
Gemeente Apeldoorn en IVN willen samen met scholen plekken maken waar dieren 
bescherming en voedsel vinden. Om dat mogelijk te maken kunnen scholen 
intekenen op het lespakket Van Ei tot Bij, dat bestaat uit een insectenhotel, zaden 
van bloeiende planten, nestkastje, prentenboek en een uitgebreide lesbrief.  
Eind januari werden drie insectenhotels geplaatst en dat betekent dat er nu bij 
dertien basisscholen op allerlei plekken in Apeldoorn, zo’n Eco Spot is geplaatst. Het 
insectenhotel wordt leeg geleverd. De kinderen gaan aan de slag om het 
aantrekkelijk in te richten. Ook bij Vrije School De Vijfster staat nu een hotel waar 
gasten binnenkort van harte welkom zijn! 
IVN contactpersoon is Marieke Sprey,  
 
Een vierkante meter wildernis bij je thuis: doe mee met De Wilde Tuin 
In het nieuwe citizen science project De Wilde Tuin, worden tuinbezitters in het hele 
land uitgenodigd om vier seizoenen lang een klein stukje van hun tuin te laten 
verwilderen. Dus: geen onkruid meer wieden, niet sproeien, bladeren laten liggen, et 
cetera.  
Wat maakt een vierkante meter - want zo groot is het stuk tuin waarom het gaat - 
nou uit? Verrassend veel, volgens stadsecologen. Eén betontegel minder kan al voor 
betere afwatering zorgen bij zware regens. En niet zo strak aanharken zorgt voor voedsel, water en beschutting voor 
insecten en ander o zo belangrijk leven. Wat voor spannende planten, krioelende beestjes en onverwachte bloemenpracht 
komen de deelnemers straks tegen? 
>> Lees meer 

 

Natuur online 
Online cursus Biodiversiteit 
Hoog in de lucht, diep in de zee of in de grond: biodiversiteit is overal te vinden. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk? En 
waarom is het belangrijk?  
Biodiversiteit is de hoeveelheid verschillende vormen van leven die je in een bepaald gebied vindt. Zo’n gebied kan allerlei 
vormen en maten hebben. Je kunt kijken naar de aarde als geheel, naar een oceaan, naar een bos, in een sloot, in je eigen 
achtertuin of zelfs bij één plant of onder één steen. 
In de nieuwe online cursus maak je gratis kennis met de basis en leer je wat je zelf kunt doen om te helpen. 

 

Natuur- en ander nieuws 
Hoe bijzonder is de sleedoornpage? 
Een artikel op de website van de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek van 
Yvonne Zwikker met foto’s van Marjan Schut en Walter van Os! 
Was vroeger het Zuiderpark een hotspot voor sleedoornpage-eitjes, sinds dit jaar 
gaat Park Zuidbroek aan kop met 70 witte eitjes ter grootte van een glazen 
speldenknop. Kenners geven aan dat je het aantal wel met drie mag 
vermenigvuldigen omdat veel eitjes niet gevonden worden omdat ze hoger of lager 
zitten dan wij kijken.  
De sleedoornpage is een vlinder die ’s zomers een verborgen leven leidt. ’s Winters 
zijn de eitjes voor een geoefend oog goed te ontdekken. Door het vinden van de 
eitjes kan je bewijzen dat er een levensvatbare populatie zit. 
Meer weten? Lees het op de website van de Stichting Vrienden van ParkZuidbroek 
 

Colofon 
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)  

Meer informatie vind je op www.ivn-apeldoorn.nl en op OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn) 
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