
 

 Jaargang 14 nummer 11 – november 2022                                     Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief graag vóór 24 november opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto: Met een beetje geluk nog een paar weekjes herfst voordat de winter aanbreekt. Vermiljoenzwam op berkenstam 
 

Activiteiten agenda 
 
4 november: Historisch café met o.a. Herinneringsbomen in Apeldoorn 
Anton Dekker geeft namens IVN Apeldoorn een lezing over een aantal speciale 
Herinneringsbomen in en rondom Apeldoorn. 
IVN Apeldoorn houdt al jaren een lijstje bij van bomen die speciaal geplant zijn ter 
herinnering aan een bepaalde gebeurtenis in Apeldoorn. Samen met de gemeente 
Apeldoorn, afdeling Technisch beheer bomen en Cultuur en Erfgoed is een 
inventarisatie gemaakt van de bomen die op basis van de door de gemeente 
gehanteerde erfgoedthema’s worden aangemerkt.  
>> Lees meer 
 
5 november: Natuurwerkdag in Natuurpark Berg en Bos 
Dit jaar doen we voor de zeventiende keer in Natuurpark Berg en Bos mee met de Landelijke Natuurwerkdag. In 
tegenstelling tot wat bij onze gewone werkochtenden het geval is, is het verplicht je van te voren aan te melden via de 
website www.natuurwerkdag.nl. Er is plek voor 22 personen en er zijn al vrij veel aanmeldingen. Dus als je nog mee wilt 
doen, geef je dan op via dit aanmeldformulier. Misschien is er nog plaats. 
Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Catering: koffie. thee en lunch worden allemaal verzorgd door Accres. 
 
13 november - IVN excursie Haps in park Berg en Bos  

Ga je mee terug in de tijd; maar liefst 800 tot 200 voor Chr.? Wil je kijken hoe onze 
verre voorouders in de bossen wisten te overleven? Op zondag 13 november 
nemen natuurgidsen je mee naar deze bijzondere prehistorische nederzetting in 
Stadspark Berg en Bos. Een korte wandeling naar- en bezoek aan Haps van 
ongeveer 2 uur start om 14.00 uur.  
Startpunt: Parkeerplaats Soerenseweg (na de Kruising met J.C. WIlslaan). De 
parkeerplaats ligt aan de 1e weg met fietspad links. IVN borden/vlaggen wijzen je 
de weg. 
IVN leden/vrienden kunnen gratis mee, voor niet leden zijn de kosten €2 per 
persoon. Graag aanmelden voor deze excursie op excursies@ivn-apeldoorn.nl 
>> Lees meer 
 
14 november – Lezing: Van reactie tot emotie, van reflex tot besef  
Heb je je al aangemeld? Vooraanstaand primatoloog Jan van Hooff schetst op 
maandagavond 14 november op een toegankelijke manier hoe onze kijk op dieren 
en de rechten van vooral mensapen in de maatschappij verandert. IVN Apeldoorn 
organiseert deze lezing samen met Apenheul in auditorium De St@art in 
Apeldoorn. Jan van Hooff is emeritus-professor in de gedragsbiologie en bij het 
grotere publiek bekend van zijn medewerking aan diverse populaire tv-
programma’s. Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en om het boek 
Gebiologeerd van Jan van Hooff aan te schaffen en te laten signeren. We zien je 
graag op deze bijzondere avond. Aanmelden verplicht via www.ivn-apeldoorn.nl 
(onder ‘activiteiten’). We zoeken voor aanvang van de lezing op de avond zelf nog 
een paar extra handjes. Wie wil helpen? Zie verderop in deze nieuwbrief. 
>> Lees meer en meld je aan voor deze avond die je niet mag missen  
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24 november: IVN Café Special met Algemene Leden Vergadering (ALV) met landelijk bezoek 
Op de (voorlopige) agenda o.a. de begroting 2023, meerjarenbeleidsplan 2023-2025, aftreden van Hein Hillen en Hans 
Hogenbirk als bestuurslid en benoemen van Annelies de Jong (secretaris), Peter Wiggers (bestuurslid algemeen / 
cursussen) en Anne-Marie van Hout (algemeen bestuurslid / PR). 
Deze avond is er ook gelegenheid kennis te maken met twee bestuurders van IVN Nederland. Op ons verzoek zijn Wander 
van der Kolk (Directeur Communicatie, Marketing & Programma’s) en Myrte Versteeg (verenigingssecretaris) bij ons te gast 
voor een presentatie over de landelijke vereniging IVN: de activiteiten, de organisatie, en wat dies meer zij. Ze willen de 
presentatie graag opzetten aan de hand van – eerder ingediende - vragen van leden van IVN Apeldoorn.  
(Hayo Canter Cremers,voorzitter@ivn-apeldoorn.nl) 
 
Cursussen 2023 – 1e helft Inschrijven nu mogelijk voor IVN-leden 
Binnenkort is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de publiekscursussen van het eerste halfjaar 2023. Het gaat om de 
volgende cursussen: 

- Tuinvogels 
- Landschapsfotografie 
- Natuur & Samenleving 
- Groencursus voorjaar 
- Telefoonfotografie 
- Landschappencursus – 1 
- Plantencursus 
- Roofvogelcursus 
- Macrofotografie 
De cursuspagina's en aanmeldformulieren van de voorjaarscursussen staan op www.ivn-apeldoorn.nl. De cursusinformatie 
is tijdelijk alleen via het menu Activiteiten beschikbaar. Over veertien dagen, op 12 november, wordt het cursusaanbod 
zichtbaar op de homepagina voor het algemeen publiek en wordt dit ook online gezet op onze sociale media.  
Wees er dus snel bij!  
Peter Wiggers (coördinator Publiekscursussen) 
 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden: Jenny Roelofs, Dick de Kleine, Rozemarijn Bazen, Suzet de 
Jager, Margriet Schipper, Stefano Jansen, Andre Schenkel 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Zijn je adresgegevens gewijzigd? Mail naar de ledenadministratie 
 
Paddenstoelenweek succesvol verlopen 
De afgelopen week was het herfstvakantie en hielden we in Natuurpark Berg en 
Bos de paddenstoelentocht. Ondanks de vele herfstactiviteiten die er in en rond 
Apeldoorn waren, werd ‘onze paddenstoelentocht’ redelijk goed bezocht. Er 
kwamen in ieder geval goede reacties. 
 
Bospaviljoen Het Leesten sponsor van IVN Natuurroutes 
Wist je dat onze Werkgroep Routes ook routes op maat maakt? Op verzoek – 
meestal van een recreatieondernemer - maken wij een wandelroute geheel op 
maat. Bijvoorbeeld met de start/eindpunt bij een restaurant of recreatieterrein. 
Onderweg worden interessante natuur en cultuurhistorische punten toegelicht. We 
rekenen een geringe vergoeding van €50 per jaar per route. Met de inkomsten willen we o.a. bijdragen aan het onderhoud 
van de IVN Routes app en om wensen vanuit IVN Apeldoorn in de IVN Routes app doen realiseren.  
Onlangs heeft het Bospaviljoen Het Leesten toegezegd de 9 routes die daar starten te gaan sponsoren. Zij zijn de 8

e
 

sponsor. Heb je contacten met een bedrijf die mogelijk als sponsor wil optreden? Breng dit dan eens onder de aandacht of 
vraag het eens na of ze ook ‘routewensen’ hebben. We komen graag in contact en maken dan een afspraak. 
(Hans Hogenbirk – coördinator Werkgroep Routes) 
 
16 november 2022: Jubileumeditie Boomfeestdag!  
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de eerste landelijke Boomfeestdag in Apeldoorn 
werd gevierd met het planten van boompjes in Park Berg & Bos. 
Op woensdag 16 november wordt deze landelijke feestdag op initiatief van 
gemeente Apeldoorn in samenwerking met St. Nationale Boomfeestdag, weer 
gevierd in Park Berg en Bos. ‘Veteranen’ die in 1957 hebben deelgenomen zijn 
uitgenodigd om aanwezig te zijn. 
Zoals elk jaar worden de boompjes gepoot door basisschool leerlingen, begeleid 
door studenten van Yverta mbo Velp. 
Jarenlang werd Boomfeestdag in de maand maart georganiseerd. Vooral vanwege de droge zomers wordt nu gekozen voor 
een landelijke dag in november.  
Dit jaar een feestelijke editie waarbij gemeente Apeldoorn ook de actie ‘Boompje Erbij!’ betrekt met een aanbod voor het 
planten van een boompje bij scholen. 
>> Meer informatie: Marieke Sprey  
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Ook meedoen?  
Gelukt! 
De oproep in de nieuwsbrief voor een opmaker Groenvoer heeft resultaat gehad. Jenneke van de Craats, sinds kort lid van 
IVN Apeldoorn gaat dit oppakken. Geweldig en bedankt! Zou het met onderstaande oproepen ook lukken? 
 
Werkgroep Lezingen zoekt extra hulp op 14 november  
De werkgroep Lezingen is op zoek naar een paar extra handen op 14 november. Die avond organiseren we een boeiende 
lezing met Jan van Hooff in de St@art (Apenheul). Daarbij kunnen we wat extra hulp gebruiken. Om vóór aanvang van de 
lezing te helpen bij de ontvangst en registratie van de bezoekers in en rond de St@art.  
Lijkt het je leuk om even bij te springen? Vanaf 18.00 uur tot aanvang van de lezing? Meld dit dan bij Frans Nijman - lid van 
de Werkgroep Lezingen - via 06-10915775. Bedankt alvast! 
 
Paddenstoelen leren kennen? 
De paddenstoelcursus is afgelopen. Sommige cursisten willen zich meer verdiepen 
in het op naam brengen van paddenstoelen (zoals deze doolhofzwam). Er is 
afgesproken om met een groepje mensen naar gebieden in en rond Apeldoorn te 
gaan, om op een rustige manier de basisbeginselen om paddenstoelen te kunnen 
determineren, onder de knie te krijgen.  
De frequentie van de bezoeken, hangt af van het paddenstoelen aanbod op dat 
moment. De bezoeken vinden plaats op een zaterdag of zondag, gedurende 2 of 
2,5 uur. Je bepaalt zelf of het je uitkomt om mee te gaan. Via de mail word je op de 
hoogte gehouden. 
Wil je hieraan mee te doen, dan kun je een mail sturen naar: londerman36@zonnet.nl 
Ik neem de begeleiding op me, ik loop al meerdere jaren mee met de paddenstoelenwerkgroep van KNNV Apeldoorn, en 
heb een redelijke kennis opgebouwd. Het lijkt mij leuk om geïnteresseerde mensen, meer te leren over paddenstoelen en 
schimmels. Let wel, het is geen excursie, er wordt eigen initiatief van je gevraagd. 
(Carolien Londerman) 
 
Uitbreiding team Groencursus gezocht 
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. John van Heiningen staat er nu grotendeels alleen voor. 
Het zou mooi zijn als er een cursusteam van tenminste 4 personen komt om de 
cursus te organiseren, te coördineren en verder te verbeteren.  
Per onderwerp kunnen specialisten worden ingezet. Zo hoeft niet iedereen de hele 
cursus te begeleiden, maar kunnende taken worden verdeeld.  
>> Reacties graag naar Peter Wiggers. 
 
Ondersteuning gevraagd voor de Vogelcursussen 
IVN organiseert samen met KNNV Apeldoorn enkele vogelcursussen. Een aantal 
docenten van de vogelcursussen heeft te kennen gegeven geheel, of voorlopig, met 
de cursussen te willen stoppen. Hierdoor staat het doorgaan van diverse 
vogelcursussen in 2023 op de tocht: met name de cursussen Tuinvogels, 
Vogelgeluiden en Weidevogels. Het cursusmateriaal is kant en klaar. De cursussen 
vergen slechts enkele avonden en 1 excursie. 
Ben je IVN-gids en vogelaar, dan word je van harte uitgenodigd om je te melden bij 
Peter Wiggers – pb.wiggers@planet.nl 
 
IVN Promotieteam zoekt medewerk(st)ers 
Het promotieteam is op zoek naar versterking van het team en iemand die de 
coördinatie op zich wil nemen. 
Als lid van het promotieteam bezet je circa 5x per jaar de IVN kraam bij een 
evenement. Je informeert bezoekers over wat het IVN is en doet, de activiteiten van 
IVN Apeldoorn en enthousiasmeert mensen voor de natuur en geeft toelichting op 
de aanwezige opgezette beesten, natuur quiz et cetera. 
Als coördinator schrijf je onze deelname in bij evenementen, regel je de 
kraambezetting en bezet je ook een of meerdere dagdelen de kraam. Dit is echt een 
klusje voor IVN’ers die niet zo veel tijd hebben, maar wel enkele keren per jaar iets 
willen doen. 
>> Reageren via promotieteam@ivn-apeldoorn.nl 
 
Projectleider Groenplan gezocht voor 2023 
Het Groenplan zou eind dit jaar eindigen. De Gemeente Apeldoorn heeft besloten dat het project met een jaar wordt 
verlengd. Marieke Spreij heeft aangegeven de projectleiding voor de jeugdactiviteiten met een jaar te verlengen. Ronald 
Duin stopt echter als projectleider Groenplan m.b.t. de volwasseneneducatie. We zoeken dus een nieuwe projectleider.  
Lijkt dit je wat of wil je er meer van weten? Neem contact op met Hayo Canter Cremers 
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Wie helpt om de Natuurdag 2023 mee te organiseren?  
We starten met dit nieuwe project i.s.m. Gemeente Apeldoorn, KNNV en 
Natuurmonumenten. De datum en plaats zijn al bekend: 16 april 2023 bij IVN Het 
Woldhuis.  
Karin Karlitis en Chantal Meijerink zullen als projectleiders optreden. Maar het is 
beter als er een groter team mee aan de slag gaat. 
Veel voorbereidingen zijn al bekend van vorige keren doch zullen moeten worden 
aangepast. Het idee is dat de verschillende werkgroepen en andere organisaties 
het programma mede vorm geven. Ook dit is een echt project voor IVN’ers die zich niet voor langere tijd aan een werkgroep 
willen binden, maar wel mee willen doen om een project te realiseren. 
>> Heb je interesse of wil je er meer over weten? Mail naar Karin Karlitis.  
 
Wie doet er mee met ISK lessen? 
IVN-Apeldoorn wil graag zo veel mogelijk verschillende soorten groepen in 
Apeldoorn aanspreken. Dat kan bijvoorbeeld door gastlessen te verzorgen voor de 
Internationale SchakelKlas (ISK) van de Heemgaard. Bij de ISK zijn ze daar erg 
enthousiast over. De lessen zouden heel goed ingepast kunnen worden in de 
Schakelweek van 2023/week 14. Het thema is dan 'Gezond gedrag'. Via een IVN-
buitenles kunnen wordt dan aandacht gegeven aan de waarde die in Nederland 
wordt gehecht aan behoud van en aandacht voor de natuur, leefomgeving en 
cultuur. Waarom wandelen Nederlanders zo graag in het bos? Waarom mag je 
geen bomen omhakken of op wild jagen?  
Het gaat om drie uitstroomklassen met jongeren in de leeftijd van 12- 16 jaar, uit allerlei landen.  
Wie heeft zin om deze groep te voorzien van meer informatie over de natuur in ons land?  
Meer informatie en ook de contactgegevens van de ISK zijn te verkrijgen bij de secretaris (secretaris@ivn-apeldoorn.nl). 
 

Ander (natuur)nieuws 
 
Heemtuin De Maten gesloten 
Frans van den Born stuurde nog een zonnige herfstfoto van de heemtuin voor de IVN 
Nieuwsbrief met daarbij de mededeling dat deze vanaf 1 november weer in winterrust gaat 
voor plant en dier en daarom is afgesloten voor bezoekers tot april 2023. Ondertussen 
pakken zij als heemtuinwerkgroep het wekelijkse winteronderhoud weer op. 
 
Dood hout gaat steeds meer leven 
EIS Kenniscentrum Insecten ontwikkelt een database waarin alle in Nederland voorkomende 
ongewervelden van dood hout worden opgenomen. Recent verscheen een artikel over de in 
de database opgenomen kevers in Nederland die van dood hout afhankelijk zijn. Het gaat 
langzaam beter met de bewoners van dood hout, maar het niveau van een natuurlijk bos 
hebben we nog lang niet bereikt. 
>> Lees verder (Bron: Nature Today) 
 
Volg de kraanvogeltrek live met de 'Kraanvogelradar' 
Vogelaars opgelet! De komende weken staan in het teken van de kraanvogeltrek. 
Als de wind even goed staat kunnen er soms wel duizenden ‘kranen’ over ons land 
vliegen. Maar zelfs met die aantallen is het niet makkelijk om ze te zien. Daarom 
ontwikkelde Dr. Koen de Koning in samenwerking met Sensing Clues een app die 
werkt als ‘buienradar voor kraanvogels’. Zo wordt het spotten een stuk eenvoudiger! 
>> Lees verder (Bron: Wageningen University & Research) 
 
Nieuwsbrief Kijk op Exoten 
KNNV werkt samen met andere organisaties aan het project 'Signalering Exoten'. 
Exoten zijn dieren en planten die van nature niet in ons land voorkomen en schade 
kunnen aanrichten. Lees de meest recente nieuwsbrief met nieuws over o.a. de 
roodbuikbuulbuul, de westerse karmozijnbes, de gevlekte lantaarndrager en 
uitbreiding van de unielijst. 
>> Naar de nieuwsbrief 
 

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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