
 
Jaargang 9 nummer 1 - januari 2017       Nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN en KNNV afdeling Apeldoorn 
Redactieadres: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl                   Bijdragen volgende nieuwsbrief graag voor 24 januari opsturen 
 
Aan alle leden en vrienden van IVN Apeldoorn en KNNV Apeldoorn 
Hierbij ontvang je de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van IVN en KNNV Apeldoorn. Hij zit vol aankondigingen van 
activiteiten, vacatures en nieuwtjes. Snel in ieder geval even de koppen. Wellicht zit er iets leuks voor je bij. En let ook op 
de link naar de afdelingsbladen: Groenvoer en De Vier Jaargetijden. Daar vind je nog veel meer (natuur)informatie. 
Iedereen kan aankondigingen aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan: activiteiten die niet meer op tijd in het afdelingsblad 
kunnen komen, geheugensteuntjes, afdelingsnieuws, natuurbelevenissen. Het is het handigst een bijpassende foto als 
losse bijlage bij de mail toe te voegen. 
Om de nieuwsbrief niet te lang te maken, kort de redactie lange teksten eventueel in. Voor eventuele uitgebreide 
informatie wordt doorverwezen naar een website. De nieuwsbrief verschijnt in de eerste week van de maand. 
 

Natuurmoment  

Wolfsklauwen in opmars 
Bij het opslag vrijhouden van de mossenveldjes in park Zuidbroek was het bijna 
onmogelijk niet op de moeraswolfsklauwen te stappen. Tot voor kort een Rode Lijst 
soort, maar dankzij de natuurontwikkelingsprojecten zoals hier op vochtige, 
voedselarme zandgrond weer toegenomen. 
(Yvonne Zwikker)  
 
De Moeraswolfsklauw is een laag blijvende sporenplant, die je aantreft op natte en 
vaker overstroomde bodems die bestaan uit zand met daarop een laag bestaande 
uit organisch materiaal, zoals geplagde natte heide, of de rand van vennen. 
Lees meer over de moeraswolfsklauw in de Flora van Nederland 
 

Uit de afdeling 

Nieuwe leden/vrienden van IVN of KNNV-Apeldoorn  
IVN: Theo Jansen (lid) en Elly Seton (vriend) 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten 
 
Voorspoedig 2017 
De besturen van IVN en KNNV wensen alle IVN-ers en KNNV-ers een voorspoedig 
2017. Hopelijk kunnen we daarop met jullie toosten bij de Nieuwjaarsbijeenkomsten 
op 8 (KNNV) of 11 januari 2017 (IVN). 
 
Contactpersonen 
De adressen van coördinatoren en andere contactpersonen staan op de website. 
IVN contacten / KNNV contacten 
 

Activiteitenagenda IVN/KNNV 
IVN en KNNV stellen activiteiten volledig open voor elkaars leden. Deelname aan speciale werkgroepbijeenkomsten alleen na 
aanmelding/afstemming met de werkgroepcoördinator, vanwege het programma of het maximum aantal deelnemers.  

Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn en van KNNV Apeldoorn. 
 7 januari: IVN-VENEL - Sprengen schonen 
7 januari: KNNV Vogelexcursie Randmeren 
 8 januari: KNNV Nieuwjaarswandeling bij de Bandijk 
10 januari: Informatieavond IVN natuurgidsenopleiding (ngo) 
11 januari: IVN Midwinteravond (voor IVN leden, zie aparte mail) 
16 januari: KNNV Wandelexcursie Eerbeekse Beek 
21 januari: IVN-VENEL - Landschapsonderhoud  
23 januari: KNNV Paddenstoelenexcursie Radio Kootwijk 
24 januari: Start IVN Cursus Natuur en Samenleving (er is nog plaats) 
28 januari: KNNV Vogelexcursie Hoog Buurlo 
1 februari: KNNV Leden voor Leden bijeenkomst 
4 februari: IVN-VENEL - Wilgen knotten bij familie de Jong in Vaassen.  
8 februari: Start cursus roofvogels (volgeboekt) 
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De activiteitenfolder 2017 van IVN Apeldoorn is beschikbaar in het IVN lokaal. Heb je plaatsen waar je de folder kunt 
neerleggen? Neem dan gerust een stapeltje mee. 
 

Zet je in voor de natuur 

IVN en KNNV Apeldoorn zijn altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. Kijk op de website van IVN of KNNV 
 
Leden voor (nieuwe) werkgroep Routes 
IVN-Apeldoorn heeft een behoorlijk aantal wandel- en fietsroutes. De (korte) ommetjes en ook langere routes. De 
download biedt naast de route informatie over de natuur langs de route. Tot nu toe is dit steeds als project opgepakt, 
maar de tijd lijkt nu rijp om een aparte werkgroep te starten.  
Deze nieuwe werkgroep checkt en werkt de routes bij, maar kan ook aan de slag om nieuwe routes te maken. Alle 
nieuwe ideeën zijn welkom natuurlijk. 
Vind je het leuk om - samen met anderen - deel te nemen aan deze (mogelijk gezamenlijke IVN/KNNV) werkgroep? Meld 
je aan via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl. Begin 2017 willen we met de geïnteresseerden 
bij elkaar komen om plannen te maken. 
 
Leden voor (nieuwe) werkgroep Het Woudhuis  
Stichting Veldwerk - actief in Het Woudhuis - is begin 2016 overgenomen door 
(landelijk) IVN. Dat biedt natuurlijk nieuwe mogelijkheden. Zo is het idee geboren om 
een (mogelijk gezamenlijke IVN/KNNV) werkgroep voor het gebied Het Woudhuis in 
het leven te roepen die allerlei natuuractiviteiten kan gaan organiseren. 
Vind je het leuk om - samen met anderen - dit project op te pakken en vanuit een 
vast gebied activiteiten te organiseren en uit te voeren? Laat het weten: mail naar 
ivnextra@ivn-apeldoorn.nl 
 

Ander nieuws en activiteiten 

 
Tuinvogeltelling 2017 
Tel op 28 of 29 januari 2017 een half uur de vogels in je tuin. Meedoen is leuk en gemakkelijk! Vogelbescherming helpt je 
met handige herkenningstips. Lees meer op Tuinvogeltelling 
 
Een Groene Glimlach: Replica 
Terwijl ik erlangs fietste dacht ik maar heel even: ‘Wat doet die reiger daar in die kruin van een laag boompje.’ Je zag het 
eigenlijk meteen al, die is nep. Het was een bizar gezicht. >> Lees verder >>  
 
Cursus Wilde Planten in Arnhem  
KNNV Arnhem organiseert in het voorjaar weer een cursus Wilde Planten. In een 
sfeer waar ruimte is voor verwondering en bewondering kunnen de deelnemers aan 
het eind van de cursus zelfstandig een Nederlandse plantensoort op naam brengen. 
>> Lees verder >> 
 
Oude en nieuwe natuurboeken  
In De vier jaargetijden vind je zowel een aantal nieuwe uitgaven als de 'oude 
boeken service'. Voor een nieuwe lijst van oude boeken, mail naar Jan Kerseboom.  
Nieuwe boeken vind je in de KNNV uitgeverij en de IVN webwinkel. 
 
Loenen plant bomen en struiken 
Bewoners van Loenen hebben meer dan 6.700 struiken en 255 bomen geplant. Deze 'vervroegde boomplantdag' maakt 
onderdeel uit van de Kwaliteitsimpuls landschap Loenen. >> Lees verder >> 
De 'officiële' boomplantdag vindt plaats op 22 maart 
 
Driehuizerspreng verbonden met de Grift 
Er stroomt weer water in de Driehuizerspreng langs de Prins Willem Alexanderlaan. 
De spreng is weer met de Grift verbonden. Binnenkort worden er nieuwe bomen 
langs de beek geplant. Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn 
werken samen aan het herstel van de Apeldoornse beken. 
De Driehuizerspreng begint bij de Nevenlandsehof en liep door tot aan Bronbeek. 
Vanaf Bronbeek stroomde het water via een ondergrondse leiding naar Apeldoorn 
Zuid. Sinds 12 december is de hele Driehuizerspreng bovengronds. 
De beken bieden ruimte aan regenwater. Dat is belangrijk, omdat er door 
klimaatsverandering steeds meer neerslag valt. Apeldoorn is in Nederland de plek 
waar elk jaar de meeste regen valt.  
Wil je meer weten over sprengen in en rond Apeldoorn? Schrijf je dan nu al in voor 
de sprengencursus. 
 
Afdelingsbladen digitaal 
IVN Apeldoorn: Groenvoer KNNV-Apeldoorn: De vier Jaargetijden KNNV-Epe/Heerde: Natuurklanken 
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Natuur nieuws 

 
Gele kwikstaart bij de vijver (vervolg) 
Naar aanleiding van het artikel in de vorige nieuwsbrief ontvingen we enkele 
reacties. Het was de grote gele kwikstaart. Deze soort blijft 's winters wel in 
Nederland en gedraagt zich dus prima 'volgens het boekje'. 
 
Vogels in Nederland: deze vogels overwinteren in Nederland 
Overwinteren in warme streken? Deze vogels niet! In de winter lok je ze simpel naar 
je tuin of balkon. En mocht je benieuwd zijn naar hoe bekende vogels klinken? 
>> Lees dan meer >>. (Bron: ANWB)  
 
Praktische leidraad voor akkervogelbeheer 
Goed akkervogelbeheer vraagt om kennis, vakmanschap en enthousiasme. 
Vogelbescherming Nederland heeft in samenwerking met communicatiebureau de 
Lynx de belangrijkste informatie over akkervogels en akkervogelbeheer in 7 
factsheets samengevat. Boeren, agrarische natuurverenigingen, terreinbeheerders 
en vrijwilligers kunnen direct aan de slag met praktische tips. (Bron: 
Vogelbescherming Nederland) >> Lees meer >> 
 
Nieuwe Wet natuurbescherming in de NDFF 
De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat in een 
bepaald gebied bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten. 
Per 1 januari is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze vervangt de huidige Flora- en Faunawet. In 
de Wnb worden drie soortenbeschermingsregimes benoemd: 
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 
3. Beschermingsregime andere soorten. 
De nieuwe wet maakt een eigen invulling van het beschermingsregime andere soorten door de provincies mogelijk. Per 
provincie kan een vrijstelling gelden voor bepaalde soorten. Gebruik van de Nationale Databank Flora en Fauna is niet 
gratis. Je kunt je wel gratis op de nieuwsbrief abonneren. (Bron: NDFF) 
 
Soortzoekers Nederlandse biodiversiteit 
Een mooie en handige site om Nederlandse soorten te determineren. Gratis en 
zonder registratie. 
determineren.nederlandsesoorten.nl 
 
Natuur Veluwe uit balans door stikstof 
Voor het Natura 2000-gebied de Veluwe is een ontwerp beheerplan opgesteld. 
Stikstof speelt daarin een grote rol want stikstofneerslag vormt een grote 
bedreiging voor dit unieke natuurgebied. Veel van de maatregelen in het 
beheerplan maken dan ook deel uit van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Of 
dat genoeg is om de natuur te behouden, wordt over zes jaar duidelijk. (Bron: 
Provincie Gelderland) >> Lees meer >> 
 
Rode Lijst Indicator zoetwaterfauna verbeterd, geen herstel bij landfauna 
De recente lichte vooruitgang van de biodiversiteit komt door een verbeterde gemiddelde Rode Lijst-status van 
zoetwaterfauna sinds 1995. De verbetering van de waterkwaliteit van de afgelopen 20 jaar heeft een positief effect gehad 
op zowel het aantal soorten op de Rode Lijst, als de gemiddelde bedreiging van soorten op de Rode Lijst van 
zoetwaterfauna. Bij landfauna is juist geen herstel te melden: de Rode Lijst Indicator van landfauna geeft aan dat er sinds 
1995 meer soorten op de Rode Lijst zijn gekomen en dat ook de gemiddelde bedreiging is toegenomen. (Bron: 
Compendium voor de Leefomgeving) >> Lees meer >> 
 
EU gaat bescherming van natuur verbeteren 
Heel goed nieuws voor de Europese natuur! De Europese Commissie gaat de uitvoering van de Europese regels voor 
natuurbescherming te verbeteren. De Vogel- en Habitatrichtlijnen blijven ongewijzigd gehandhaafd. Bovendien komt er 
een actieplan dat de verbetering van de uitvoering moet waarborgen. 
>> Lees meer >> (Bron: GNMF) 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN en KNNV Apeldoorn verschijnt in de eerste week van de maand. 
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl) 

Lees je de nieuwsbrief toevallig en wil je hem blijven ontvangen: word dan lid of vriend: IVN of van KNNV 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Mail naar: IVN: ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl / KNNV: ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl 
 

Je kunt IVN Apeldoorn ook op Facebook en/of Twitter volgen. 
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