
 
Jaargang 14 nummer 9 – september 2022                                        Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief graag vóór 24 september opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto: Het is een droge zomer. Maar hier op De Hoge Veluwe is dat het hele jaar eigenlijk al. (foto: Hans Hogenbirk) 
 

Activiteiten agenda 

2 september: Historisch Café 
Tijdens het Historisch Café van 2 september staan de Open Monumentendagen 
centraal. Het thema is dit keer Duurzaam duurt het langst. Van Paleis het Loo komen 
Marit Berends, programmamaker en Johan Splint, clusterhoofd bedrijfsvoering en 
duurzaamheidsmanager vertellen over de duurzaamheidscertificering die zijn willen 
behalen. Ed van Gent en Marjolein Tillema (Gemeente Apeldoorn) komen vertellen 
over de ontwikkeling van de wijk Kerschoten. Het stedenbouwkundig plan en de 
woningtypologie, en ook de energietransitie waaraan in Kerschoten al jaren aandacht 
wordt besteed. Meer informatie: www.erfgoedplatformapeldoorn.nl. 
 
3 september: De Venel werkochtenden gaan weer van start  
De werkgroep Venel (Vrijwillig Educatie Natuur- en Landschapsbeheer) start op 3 
september op een van de terreinen van Staatsbosbeheer in de omgeving van 
Apeldoorn. Samen met de Kootwijkgroep van Staatsbosbeheer starten we dit seizoen 
met een gemeenschappelijke werkochtend. De locatie en type werkzaamheden 
worden uiterlijk een week van te voren bekend gemaakt. 
>> Meer informatie 
 
10 en 11 september: Open Monumentendagen 
Dit weekend vindt de 36e editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag plaats.  
Deelnemende locaties tonen hoe energietransitie, hergebruik van materialen en 
herbestemming van gebruik door de eeuwen heen af te lezen zijn in het gebouwde en 
groene erfgoed van de gemeente Apeldoorn. Dit jaar zullen voor het eerst ook 
jongeren van het Veluws College Mheenpark en van de Jongerenraad de bezoekers 
rondleiden op diverse locaties.  
>> Download het programmaboekje en meer informatie  
 
11 september: Excursie Geheimen van het bos  
Een bos is meer dan zomaar wat bomen bij elkaar. Er gebeurt van alles! 
De prachtige beuk zorgt bijvoorbeeld goed voor zijn nageslacht. Hoe? Dat gaan we u 
laten zien en uitleggen. En waarom en hoe communiceren bomen met elkaar? Wat 
hebben ze elkaar te vertellen? En wist u dat bomen vijanden, maar ook vrienden 
hebben? 
>> Lees meer en geef je op 
 
16 september: Excursie Apeldoorns Stadsgroen 
In de Apeldoornse Zero Waste Week mag een wandeling met aandacht voor de 
natuur niet ontbreken. In de natuur wordt bijvoorbeeld niets verspild. Op 
vrijdagochtend 16 september staat het stadsgroen in het centrum van Apeldoorn 
centraal. De IVN-wandeling van ruim 1½ uur begint om 10 uur. 
>> Lees meer en geef je op 
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17 september: jaarlijkse IVN gidsenbijeenkomst 
Ben jij IVN natuurgids en wil je meedenken over de plannen van komend jaar? Of 
ben je (nog) geen natuurgids maar vind je het leuk om mee te helpen tijdens een 
excursie? Schrijf je dan voor de gidsenbijeenkomst op 17 september van 13 tot 
17.30 uur. Kom in contact met andere gidsen, leer van elkaar en doe inspiratie en 
nieuwe ideeën op!  
Kom je ook? Meld je dan aan via: Opgave voor IVN Gidsenbijeenkomst  
En/of geef je op als ‘excursiegids’ voor IVN excursies voor de IVN gidsenpool en vul 
dit formulier in. 
 
19 september: IVN ledencafé 
Van 19.30 tot 22.30 uur in PC Bomen (Asselsestraat 328b). 

 Jaap Bouwman, ecoloog bij de Kroondomeinen, geeft in ieder geval een 
presentatie over zijn werk en onderzoek.  

 Korte (max 5 minuten) natuurmonumentjes door leden. Als je van die 
gelegenheid gebruik wilt maken: stuur even een mailtje. Dan kunnen we er bij 
het samenstellen van het programma rekening mee houden. Frans van den 
Born geeft een korte presentatie over de werkgroep Heemtuin. 

In verband met de catering: gaarne aanmelden via deze link. 
Namens het organiserend comité, Hayo Canter Cremers 
 
22 september: werkgroepenbijeenkomst Natuurgidsen Opleiding (NGO) 
Een avond (van 19.30 uur - 22 uur) voor de natuurgidsen in opleiding om kennis te maken met onze afdeling en de 
verschillende werkgroepen. Kerngedachte is: geen eenrichtingsverkeer, maar een leuk gesprek. Groepjes van maximaal 5 
NGO-deelnemers spreken met vertegenwoordigers van de diverse werk/projectgroepen.  
De avond is voor NGO cursisten.  
 
22 september: KNNV Lezing: Hoe gaat het met de libellen in Nederland 
Gerdien Bos is al vele jaren werkzaam bij de Vlinderstichting waar ze o.a. het 
meetnet libellen coördineert. Als projectleider is zij betrokken bij diverse 
monitoringsprojecten met vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de monitoring van de flora 
en fauna van Kroondomein Het Loo. Door haar betrokkenheid kan ze inzoomen op 
een aantal onderwerpen en de situatie dicht bij huis.  
Na de pauze is er een meer interactief deel. Bijvoorbeeld hoe kun je al die blauwe 
juffers gemakkelijker herkennen? En hoe zit dat met die heidelibellen en 
pantserjuffers? 
>> Lees meer  
 
23 t/m 30 oktober: Speuren naar paddenstoelen 
Vanaf zondag 23 oktober en tijdens de herfstvakantie t/m 30 oktober 2022, kun je 
speuren naar paddenstoelen in Park Berg en Bos. IVN-natuurgidsen zetten een 
gemarkeerde route uit met informatiebordjes die iedereen individueel kan lopen.Het 
startpunt van de route is het Theehuis bij de ingang. 
Op zondag 23 oktober kun je om 11.00 uur of 14.00 uur deelnemen aan een twee 
uur durende Paddenstoelexcursie onder leiding van IVN gidsen. Startpunt van de 
excursies is de IVN promotiekraam bij het Theehuis. 
Voor deze gegidste excursies, met maximaal 20 deelnemers per excursie. Je kunt 
je nu al opgeven via: aanmelden-paddenstoelentocht@ivn-apeldoorn.nl. 
>> Lees meer  
 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden: Otto Ploeger, Piet Geurts 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Nieuwe secretaris 
Nu Hein Hillen inmiddels is verhuisd naar Rotterdam neemt Annelies de Jong alle 
taken van de secretaris waar. Hein is alleen nog op de achtergrond aanwezig.  
De contactadressen op de website zijn inmiddels aangepast. 
 
Groenvoer is verschenen 
Het herfstnummer van ons ledenblad Groenvoer is weer uitgekomen. 
De redactie heeft weer haar best gedaan om er een mooi en interessant blad van 
te maken. Deze keer met onderwerpen als Herfst: een kleurig rekenwerkje!, Een 
andere kijk op Natuurpark Berg en Bos, Passie voor Groen op Instagram, Op pad 
met …, Groen en gezond in het Staatsliedenkwartier en nog veel meer 
Dankzij de vele vrijwillige Groenvoer bezorger(st)ers kun je het binnenkort in de 
brievenbus verwachten (tenzij je hebt aangegeven dat je Groenvoer alleen digitaal 
wilt lezen). 
Nu al lezen? Kijk dan HIER. 
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Vakantie Slootjesdag Stimenz  
Veertien kinderen hadden zich opgegeven bij Stimenz voor een vakantie 
Slootjesactiviteit, maar zouden ze allemaal komen? 
Dinsdagochtend 26 juli startte grijs, met buien, ook flinke plensbuien. De buienradar 
gaf aan dat het droog zou worden dus gingen zes IVN schoolgidsen vol goede 
moed aan de slag om schepnetten, bakken, zoekkaarten etc. klaar te zetten bij het 
IJsvogeleiland in Park Zuidbroek.  
We werden aangenaam verrast: 21 enthousiaste kinderen met stoere (groot)ouders 
die er zin in hadden! Als echte onderzoekers gingen de kinderen aan de slag en 
vingen volop waterdiertjes als: zwemwantsen, schrijvertjes, schaatsenrijders, 
slakjes, staafwantsen, waterschorpioenen, watervlooien.  
Het werd droog, zelfs een zonnetje, een succes! 
Dit was de eerste keer dat IVN deelnam aan het vakantieprogramma van Stimenz. De ervaring was zo positief dat we al 
hebben aangegeven volgend jaar graag weer van de partij te willen zijn.  
 
Zijn je adresgegevens gewijzigd? Mail naar de ledenadministratie 
De nieuwsbrief redactie krijgt regelmatig mails over adreswijzigingen. Uiteraard stuur ik die door. De ledenadministratie voor 
IVN Apeldoorn wordt echter door Harris Couwenberg gedaan. Die zou dus normaliter op de hoogte moeten worden gebracht 
van een gewijzigd mail adres. Is er dus iets gewijzigd in je adresgegevens? Meld het via ledenadministratie@ivn-
apeldoorn.nl 
 
OnsIVN (het intranet van IVN)  
OnsIVN is zeer geschikt voor het uitwisselen van informatie met andere IVN’ers. Je 
kunt zelf berichten plaatsen, maar ook reageren op door anderen geplaatste 
berichten en er is zelfs een chat functie.  
Je kiest zelf wat je wel of niet wilt zien. Een soort Facebook maar dan beter 
afgeschermd en zonder reclame.  
Ook meedoen? >> Lees hier meer over OnsIVN 
 

Ook meedoen?  
Gelukt! 
De oproepen in de nieuwsbrief voor hulp bij de plantencursus hebben inmiddels 3 nieuwe teamleden opgeleverd. Geweldig 
en bedankt! Zou het met onderstaande oproepen ook lukken? 
 
De werkgroep Natuurgidsenopleiding zoekt versterking 
Elk jaar starten verschillende groepen enthousiaste deelnemers met de NGO-1. Om 
de 2 jaar verwachten we een NGO-2 te organiseren. We zijn op zoek naar collega’s 
die hieraan een bijdrage willen leveren en het een uitdaging vinden nieuwe 
potentiele natuurgidsen te begeleiden in hun ontwikkeling. Werkzaamheden zijn 
onder andere: het organiseren en leiden van bijeenkomsten in het kader van NGO, 
het meedenken in de opzet van de NGO en het begeleiden van inhoudelijke 
docenten. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar afhankelijk van je eigen 
voorkeuren.  
>> Heb je interesse, wil je een steentje (of meer) bijdragen aan de 
Natuurgidsenopleiding, mail dan naar ngo@ivn-apeldoorn of t.gevers@kpnmail.nl. 
 
Versterking team Groencursus gezocht 
Het team dat de Groencursus organiseert zoekt versterking met een of twee actieve 
leden. De Groencursus is een van de populairste cursussen van IVN Apeldoorn en 
wordt twee keer per jaar gegeven. Iedere cursus bestaat uit vijf avonden theorie en 
vijf excursies. Met ongeveer twintig deelnemers per keer vergt dat het nodige aan 
organisatie en coördinatie. Daarom zoeken we nu een of twee actieve leden die in 
nauwe samenspraak met hoofd-organisator John van Heiningen de cursus willen 
organiseren en coördineren. Een praktische insteek strekt tot aanbeveling, net zo 
als goede kennis van een (of meer) van de hoofdonderwerpen van de cursus 
(planten, insecten, vogels, bomen, zoogdieren, ecosystemen).  
>> Meer informatie en aanmelden bij John van Heiningen via groencursus@ivn-
apeldoorn.nl. 
 
Wie wordt coördinator van de werkgroep PR? 

 Je bent het aanspreekpunt voor de PR activiteiten van IVN Apeldoorn. 

 Je ziet veel van de vereniging en bouwt een breed netwerk op. 

 Je hebt veel contacten met mensen binnen en buiten de vereniging.  

 Je werkt samen met IVN leden die de PR activiteiten verzorgen en bent het 
contact naar het bestuur en de werk/projectgroepen. 

Lijkt dit je een interessante klus? Vraag Hans Hogenbirk 
De nieuwe functie is in te vullen naar je eigen ideeën en mogelijkheden. 
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Een Tiny Forest in je achtertuin?  
IVN Gelderland zoekt twintig particulieren voor het ultieme doe-het-zelfproject: het planten van een Tiny Forest in je eigen 
achtertuin! Doe-het-zelf, maar niet alleen, want wij gaan je helpen. De ondersteuning bestaat onder andere uit een cursus 
Tiny Forest-plantmethode, een financiële bijdrage voor materiaalkosten en toegang tot de online leergemeenschap van Tiny 
Forest. >> Lees hier meer 
 

Ander (natuur)nieuws 
Natuurlijk Apeldoorn in een nieuw jasje  
De website www.natuurlijkapeldoorn.nl is een initiatief van de natuur- en 
milieuorganisaties in en rond Apeldoorn. Doelstellingen van de website zijn onder 
andere: natuur- en milieuactiviteiten toegankelijker te maken voor alle inwoners van 
Apeldoorn, uitwisseling van kennis, stimuleren van lokale samenwerking en een 
impuls geven aan duurzame ontwikkeling. 
 
Vragen over mijn onderzoeksgebiedje 
Als enthousiast NGO cursist bezoek ik regelmatig mijn onderzoeksgebiedje en probeer wijs te 
worden uit alles wat me opvalt; er gaat een hele wereld voor mij open, mede dankzij ijverig 
gebruik van apps als ObsIdentify en Birdnet. 
Soms zie ik echter iets, dat ik niet thuis kan brengen en dat ook bij navraag bij mijn mentor 
een raadsel blijft. Vandaar deze oproep. 
Wie kan mij iets meer vertellen over bijgaand blad, dat ik aantrof op een vlier in mijn gebied? 

Het doet me denken aan galwespen of iets dergelijks, 
maar die gallen zien er toch heel anders uit. De ‘eitjes’ 
zitten niet OP, maar IN het blad. Het is niet specifiek 
voor een vlier, want we troffen het ook op en andere 
struik aan. 
En dan is er ook nog de uitstulping aan de voet van de 
stam van een esdoorn, een centimeter of 5 in 
doorsnee (zie foto links). Kan het de start van een 
wespennest zijn, dat voortijdig is verlaten? 
Bruikbare tips zijn van harte welkom via pb.wiggers@planet.nl en kunnen tot eervolle 
vermelding in mijn verslag leiden! 
(Peter Wiggers) 

 
Fietsboekje van Apeldoorn partners (met IVN fietsroutes) 
Middenin het zomerseizoen is een nieuw fietsrouteboekje uitgekomen met vijf 
verschillende fietsroutes die gemaakt zijn op basis van het fietsknooppuntennetwerk. 
De routes beslaan elk een ander gebied in en rondom Apeldoorn. Bij de Tourist 
Information punten in Hoenderloo, Loenen en Beekbergen vragen bezoekers veelal 
om fietsroutes vanaf het desbetreffende punt. Om in die vraag te kunnen voorzien, 
starten drie van de vijf routes in het fietsrouteboekje vanaf drie genoemde Tourist 
Information locaties. Het fietsrouteboekje is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met IVN Apeldoorn. Je kunt het boekje hier downloaden of op papier 
ophalen bij CODA. 
 
Bodemdierendagen / Onder het maaiveld  
De meeste bodemdieren zijn klein, maar doen grootse dingen voor de natuur. 
Daarom organiseert IVN, samen met vele andere natuurorganisaties, van 23 
september tot 5 oktober de bodemdierendagen. Motto is: zoek de kleine beestjes die 
bij jou in de buurt de bodem schoonhouden en maak kennis met de onderburen. Op 
de site worden alle belangrijke bodemdieren in beeld gebracht (de TinyTen), 
verschillende tuintypes worden onderscheiden, er is een zoekkaart die je kunt 
downloaden.  
>> Meer informatie op bodemdierendagen.nl. 
 
Onder het maaiveld 
Het is een fascinerende gedachte: één theelepeltje aarde bevat meer organismen 
dan er mensen op aarde zijn.  
De trailer van de film Onder het maaiveld over ons rijke, maar onbekende 
bodemleven is nu te zien via deze link. 
 
Zomaar tot slot van deze IVN Nieuwsbrief 
Bij deze een mooi blaadje wat ik vond. Kant, gemaakt door de natuur. 
(Janneke Niessen) 
 

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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