
  
Jaargang 14 nummer 5 – mei 2022                                                    Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 mei opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto: Inspiratie bijeenkomst van de schoolgidsen (foto: Carolien Londerman) 
 

Activiteiten agenda 
6/5: Ontdek Koningspark Kerschoten 
Vrijdagochtend 6 mei staat dit verscholen park dat is aangelegd in de 
wederopbouwperiode centraal tijdens een voorjaarswandeling. De boomgroepen en 
grasvelden liggen rondom vijvers. De woningen om deze vijvers zijn daar - naar 
Scandinavisch voorbeeld - op een speciale manier geplaatst. Water en een rijke 
variatie aan boomsoorten zorgen voor biodiversiteit. Het voorjaar is een 
aantrekkelijke periode om dit park te ontdekken. 
>> Lees meer en geef je op 
 
13/5 Voorjaarswandeling Park Zuidbroek  
Maak kennis met het voorjaar in het verrassende park Zuidbroek, het jongste park in 
Apeldoorn. Nadat de contouren van het park in 2014 gereed waren, zorgt de natuur 
op onnavolgbare wijze voor verdere aankleding. In het voorjaar ontwaakt de natuur. 
Langs de route komen we een aantal ecologische aandachtspunten tegen, zoals de 
tien Tiny Houses, een ecobosje, een zonnepanelenpark, een wadi, maar ook een 
bijzonder natuurlijk kunstwerk. 
>> Lees meer en geef je op 
 

15/5: Fietstocht Verduur-Samen (nog enkele gidsen gevraagd) 
Tijdens deze fietstocht kan iedereen ervaren wat er in onze directe omgeving aan 
duurzame ontwikkelingen te zien zijn. Er wordt vanaf 11.00 uur individueel gestart 
vanaf de Drie Ranken in de Maten. 
We zoeken voor deze dag nog enkele IVN gidsen die op een 3-tal vaste punten 
op de route uitleg geven. Meld je aan bij Karin Karlietis. Er is een mogelijkheid om 
de fietstocht te verkennen voor 15 mei.  
 
15/5: Ontdek de natuurvriendelijke oever aan de Talmastraat 
Een actieve wandeling langs de vernieuwde oever langs de Talmastraat en andere 
zijde Kayersdijk. Startpunt is de speeltuin aan de Talmastraat. 
>> Lees meer. 
 
Tot en met 30 juni: Boomklever Fotowedstrijd 
Wie maakt de mooiste boomklever-foto van Apeldoorn? IVN-Apeldoorn organiseert 
een fotowedstrijd over deze mooie vogel als soort van de stad. Daarmee is de 
boomklever ambassadeur voor de natuur en biodiversiteit van Apeldoorn. Iedereen uit de gemeente Apeldoorn kan 
meedoen. Je stuurt je mooiste boomklever-foto voor 30 juni 2022 naar boomklever@ivn-apeldoorn.nl. 
>> Lees hier meer over de wedstrijd, de beoordeling en de voorwaarden. 
 
12/6: Slootjesdag 
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen op zondag 12 juni met hun (groot)ouders, 
vriendjes, vriendinnetjes, ontdekken hoe bijzonder het leven is in schijnbaar 
doodgewoon vijverwater. Welk waterdiertje kan ook ‘s zomers schaatsen? Wie 
zwemt op z’n rug? 
Samen met IVN natuurgidsen ga je onderzoeken welke waterdiertjes in het water 
leven. 
>> Lees meer 
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18/6: Ontmoet de boswachter op landgoed Woudhuizen (Natuurmonumenten) 
Op 18 juni tussen 11.00 en 15.00 uur nodigt Natuurmonumenten inwoners van Apeldoorn en de omliggende dorpen van 
harte uit op het Landgoed Woudhuizen. Op verschillende mooie plekken in Woudhuizen zullen de boswachters van 
Natuurmonumenten klaar staan om je tijdens je wandeling meer te vertellen over de natuur. Ook zijn er verschillende 
(kinder)activiteiten. De toegang is gratis.  
>> Meer informatie en aanmelden  
 
20 juni: 2

e
 IVN Ledencafé. Geef je nu al op. 

Maandagavond 20 juni houden we het tweede IVN ledencafé. Het programma staat 
nog niet helemaal vast. Waarschijnlijk komt Tim van Alen, bosbeheerder van Park 
Berg en Bos iets vertellen over het beheer van het park. We houden een ‘kleding 
inruilbeurs’ en er is natuurlijk weer ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
nieuwtjes uit te wisselen en nieuwe plannen te smeden. 
Geef je op via dit formulier. 
 
2, 3 & 4 september: Fête de la Nature 
Van theater in de natuur tot een oogstfeest, van een vleermuizenexcursie tot een hardloopwedstrijd in het groen. Samen 
betrekken we meer mensen bij de natuur, op een manier die bij hen past. 
In 2021 deden al 29 IVN afdelingen mee met Fête de la Nature. Dit jaar wil IVN voor 50 IVN afdelingen gaan. Het streven is 
om met IVN’ers en veel andere natuurliefhebbers dit jaar door heel Nederland 300 natuurfeestjes te vieren met 10.000 
bezoekers. Wie wil vanuit IVN Apeldoorn meedoen aan dit project? Geef je op via fetedelanature@ivn-apeldoorn.nl dan 
kijken we of er een projectgroepje kan worden samengesteld. 
>> Bekijk het filmpje op YouTube of lees hier meer.  
 
Tm 25 september: Natuurfotografie vroeger en nu  
In CODA Museum ontdek je van 1 mei tot en met 25 september 2022 Inside the 
outside – pioneers in lens-based media; een tentoonstelling die met werk van 16 
hedendaagse kunstenaars en fotografen de relatie tussen mens en natuur 
onderzoekt door de lens van de camera. We houden immers van de natuur, vieren 
en verheffen haar, maar we zien tegelijkertijd ook hoe onverschillig ze is als er zich 
grote drama’s en rampen voltrekken en hoe we haar aantasten en verwoesten.  
Het werk van een van de eerste natuurfotografen Richard Tepe (1864-1952 die in 
Apeldoorn gewoond heeft, ligt ten grondslag aan deze tentoonstelling. Zijn werk is 
ook vertegenwoordigd in de collectie van CODA Archief.  
>> Meer informatie op www.coda-apeldoorn.nl (foto: Ellen Kooi) 
 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden: William Wilbrink, Jenny van der Kolk 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Werkzaamheden bij Praktijk Centrum Bomen 
Vanaf 30 mei t/m 16 juni 2022 wordt de weg en parkeerplaats bij PCBomen 
aangepast. Hierdoor zullen de parkeerplaatsen bij PCbomen slecht/niet bereikbaar 
zijn in die periode. Het pand / de ruimtes zullen wel bereikbaar blijven. Dat wordt dus zoveel mogelijk op de fiets komen en/of 
in de wijk parkeren. 
Schilder je mee? Om iets terug te doen voor ons gebruik van het Praktijk Centrum Bomen (PCB), willen we in mei/juni de 
buitenkant van het gebouw gaan schilderen. De exacte datum is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Je kunt 
natuurlijk ook voor een paar uur meedoen. Wil je meehelpen? Geef je op. Dan houden we je op de hoogte over de data 
waarop wordt gewerkt en kun je alsnog kijken of de datum voor jou past.  
>> Meld je aan via lokaalbeheer@ivn-apeldoorn.nl 
 
Scharrelkids in Heemtuin de Maten 
We hebben met de schoolgidsen van de Scharrelkidswerkgroep een inspiratie 
bijeenkomst in Heemtuin de Maten in Apeldoorn gehad, gehouden door Ben 
Cornelisse. Op een leuke manier werden alle zintuigen optimaal “wakker gemaakt” 
en werd er geroken, geproefd, gekeken en gevoeld. En tussendoor natuurlijk even 
tijd voor een koffiepauze. Het was een geslaagde ochtend, en we hebben zeker 
inspiratie opgedaan. (Carolien Londerman) 
 
IVN kleding’inruilbeurs’ 
Nu en dan vragen IVN gidsen of ze hun – bijna niet gedragen – IVN kleding kunnen inleveren zodat er een andere gids 
gebruik van kan maken. In het Bestuur is besproken hoe we willen omgaan met de kleding en in het programma van het IVN 
Ledencafé van 20 juni besteden we er aandacht aan.  
Neem je IVN kleding die je niet of nauwelijks hebt gedragen en niet meer gebruikt mee naar het IVN Ledencafé. Misschien 
heeft iemand anders er nog iets aan. 
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IVN lanceert vier nieuwe IVN Trektochten!  
Ervaar vanaf deze lente vier nieuwe meerdaagse trektochten door Nederlandse 
natuurgebieden! Een koninklijke route in Apeldoorn, de eerste trektocht per fiets 
door Hollandse Duinen, een glooiende duinroute aan zee in Zuid-Kennemerland of 
natuurinclusief wandelen in De Maasduinen. Wat spreekt jou aan?  
De werkgroep Routes van IVN-Apeldoorn maakte een driedaagse trektocht via 
Beekbergen, Hoenderloo en Hoog Soeren. 
>> Ontdek de nieuwe IVN Trektochten 
 
Interesse in andere (IVN) Nieuwsbrieven? 
Regelmatig ontvangt het secretariaat digitale nieuwsbrieven van IVN afdelingen uit de buurt en van andere organisaties. 
Deze bevatten vaak interessante informatie maar we halen er ook wel ideeën uit om ook binnen onze afdeling mee te 
nemen. Momenteel worden deze nieuwsbrieven naar het Bestuur en de Groenvoer-redactie doorgestuurd. Maar wellicht 
hebben andere IVN’ers er ook wel interesse in. Binnenkort willen we ze in ieder geval ook doorsturen naar de 
werk/projectgroep coördinatoren. Wellicht hebben andere IVN leden ook wel interesse? Geef dat dan even door aan 
webmaster@ivn-apeldoorn.nl. Dan kijken we hoe we dat eenvoudig kunnen realiseren. 
 

Ook meedoen?  
Wie meldt zich aan als Secretaris (urgent!!) 
Onze secretaris, Hein Hillen gaat in het najaar verhuizen naar Rotterdam, dus er is nu toch wel ‘enige urgentie’ om deze 
functie in te vullen. Hein doet het secretariaat nog tot komend najaar, dus is er nog even tijd om een nieuwe secretaris in te 
werken. Wie meldt zich aan? In een vereniging met ruim 450 leden/vrienden moet er toch iemand zijn die dit op zich wel 
nemen? 
Reken op een gemiddelde tijdsbesteding van 4 à 6 uur per week voor de dagelijkse werkzaamheden (lezen en 
beantwoorden van mail). Je kunt dit naar eigen wens invullen. Maandelijks is er een bestuursoverleg waar je het verslag van 
maakt. Incidenteel is wat extra tijd nodig, bijvoorbeeld voor het maken van jaarplan en jaarverslag. Uiteraard krijg je 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 
 
We zijn altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers 
Meld je aan bij één van de werkgroepen of via secretaris@ivn-apeldoorn.nl.  

Secretaris 
 

Bestuurslid 
 
 

Coördinator werkgroep PR 
 

Leden voor de werkgroep Natuur in de Zorg 
 Leden voor de werkgroep Lezingen 

 
Doe mee in de IVN Natuurgidsen pool 
 Aanvulling cursusteam Wilde planten Natuurmentor bij NGO-1 

of kijk op de website in het menu Vacatures. 
 
Bioblitz Apenheul 
In een wereld waarin de (lokale) biodiversiteit met grote stappen achteruit gaat, worden initiatieven om dit proces tegen te 
gaan des te belangrijker. Apenheul zet zich sterk in op soortenbehoud van bedreigde diersoorten, maar ook op onze lokale 
biodiversiteit. In 2019 is daar de langste insectenmuur ter wereld geopend. Ze willen nu graag een inventarisatie maken van 
de lokale fauna in dit gebied. De zogenaamde BioBlitz! 
Daarom wordt er van maandag 16 t/m zondag 22 mei 2022 een BioBlitz pilot gehouden voor experts op het gebied van 
inheemse fauna die het leuk vinden om ons te helpen. Apenheul is op zoek naar gemotiveerde experts die met hun kennis 
op vrijwillige basis een soorten-inventarisatie willen maken in Apenheul. 
Ben of ken je een expert die graag mee wil werken, neem dan contact op met Esmee Beld (bioblitz@apenheul.nl).  
 

Natuur- en ander nieuws 
De zadenbank van Apeldoorn 
De Gemeente Apeldoorn verzamelt zaden van Apeldoornse bomen en bloemen voor ze wegwaaien of -regenen en plant ze 
op nieuwe plek. In de Stentor stond er een aardig artikel met filmpje over. 

 
Ervaringen van Wim Vanhees na de NGO 
Die NGO (Natuurgidsen Opleiding) heeft voor Wim Vanhees nogal wat 
aangezwengeld. Tijdens zijn opleiding voor natuurgids ontdekt hij hoe tuinen 
levensvatbare biotopen kunnen zijn. Hij gaat op zoek naar een opleiding om dit 
inzicht te combineren met goede tuinontwerpen. In september 2021 startte hij bij de 
OntwerpAcademie, zowel met Tuinarchitectuur als met de opleiding tot 
Beplantingsadviseur. “De ecologische grondslag van de lessen spreekt mij enorm 
aan”. Inmiddels is hij alweer aan de derde tuin bezig. En allemaal worden ze 
uitgevoerd!  
>> Lees meer over zijn tuinervaringen Het ontwerp in dit artikel is de boomgaardtuin 
voor Hans van Balen, ook een NGO cursist. 
 

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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