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Natuurmoment  
Tijd voor natuur 
Dit jaar had en heb ik onverwacht heel veel tijd om het voorjaar te beleven. En dat 
was en is een feest! Voor jullie ook, hoop ik. Drie keer terug naar een plek om de 
hoek om de juiste foto met de juiste belichting voor Groenvoer te maken. En steeds 
weer genieten van al die kleuren groen van het uitkomende blad, al die vogels die 
zich nu echt konden laten horen. Tegelijkertijd in de media confronterende cijfers 
en nog eens cijfers over besmettingen, maar de natuur volgt gewoon haar eigen 
pad. De verpakkingsindustrie van een spinselmot is ook weer op gang gekomen en 
levert nu fraaie suikerspinnen. Christo is er niks bij. 
(Tekst en foto: Yvonne Zwikker) 
 
 
Meer weten over de spinselmot? 
- Wat zegt Wikipedia? 
- Informatie uit de Bomenbieb 
- Ontmoet de spinselmot (filmpje van Tine de Jong - 2017 
- Mysterieus spinsel in Nijmegen (film van Ruud den Brok – 2008) 
- In de heemtuin Rijnmond (Youtube filmpje – 2018) 
- Tuinmanieren (Youtube filmpje – 2016) 
 
 

Bestuursmededelingen 
IVN Apeldoorn verhuist deze zomer  
Na ruim 7 jaar moeten we de Vijfster verlaten. De school groeit en ‘ons’ lokaal is 
weer nodig voor de kinderen.  
Gelukkig hebben we nieuwe ruimte gevonden. We kunnen gebruik gaan maken 
van een leslokaal van het Praktijk Centrum Bomen (PSB) aan de Asselsestraat. 
Niet ver van onze huidige locatie. Het vergt nog wel wat (uitzoek- en regel)werk, 
vooral omdat we in het bomencentrum natuurlijk wel gebruik maken van de 
bestaande ruimte, maar daar geen eigen lokaal hebben. Een gebruikers-
overeenkomst is in de maak. 4 juni spreken we als bestuur de situatie door. Naar 
verwachting start de verhuizing in juli.  
Maar verhuizen gaat niet vanzelf. Daarom zoeken we nog hulp. 

 Doe mee met het verhuisteam: Om de verhuizing goed voor te bereiden en uit te (laten) voeren zoeken we nog 
enkele leden die het verhuisteam willen versterken. Het gaat niet zozeer om het sjouwwerk (dat laten we grotendeels 
doen), maar vooral om uitzoeken en regelen. Het verhuisteam komt vrijdagmiddag 5 juni voor het eerst bij elkaar. 

 Ook zou het fijn zijn als er straks één aanspreekpunt komt voor alle huisvestingszaken: een soort huismeester. 

 Opslagruimte gezocht. Zoals het er nu uitziet kunnen we de opslagkast (met rolluik) verhuizen. Vooralsnog kunnen 
het meubilair en andere spullen niet mee. Daar moeten we dus een (tijdelijke) oplossing voor zien te vinden. Heeft 
iemand voor maximaal 1 jaar opslagruimte beschikbaar? We horen het graag. 

Interesse? Mogelijkheden? Meld je aan via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl 
 
IVN activiteiten in Coronatijd 
Met de versoepelingen van de Coronamaatregelen mogen vanaf 1 juni 
samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse 
werkzaamheden doorgaan als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden 
gehouden.  
Je kunt dus weer met een kleine groep overleg houden. Het IVN lokaal is 
aangepast en je kunt er tot en met juni met maximaal 8 personen terecht.  
Per 1 juli is het – als alles goed gaat - weer mogelijk om beperkt activiteiten te 
organiseren voor maximaal 100 personen. Maar dan start de verhuizing. 
>> Lees meer in OnsIVN (groep Corona Q&A) 
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Nieuws uit de afdeling 
Welkom nieuwe leden.  
Nieuwe leden/vrienden IVN: H.F. Schut, Astrid Spoelder 
 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
IVN Algemene Ledenvergadering 
De ALV van 2 april is voorlopig verdaagd naar 19 november 2020. De bijbehorende stukken zijn te downloaden. 

 Samenvatting jaarverslag 2019 

 Uitgebreid jaarverslag  

 Financieel jaarverslag  

 Begroting 2020  
Je kunt nu al schriftelijk reageren naar secretaris@ivn-apeldoorn.nl 
 
Zomernummer Groenvoer 
Het zomernummer van Groenvoer is weer verschenen. Deze keer een 
bomenspecial. Maar ook met mooie zomerfoto’s , over de Natuurwijzer, 
verenigingsnieuws, op pad met… en natuurlijk de quiz. 
IVN leden en vrienden ontvangen Groenvoer binnenkort op de mat, met dank 
aan de vrijwillige bezorger(st)ers. Nog niet ontvangen, maar toch nieuwsgierig? 
>> Lees Groenvoer digitaal 
 
IVN Natuuracademie  
Dit jaar is IVN begonnen met de Natuuracademie. Daarmee laten we beter aan de 
buitenwereld zien wat IVN allemaal te bieden heeft en waarom wij dé aanbieder 
zijn van en daarmee ook dé partner zijn voor natuureducatie in Nederland. 
De Natuuracademie gaat niet alleen over inzicht geven in ons aanbod, maar ook 
over kijken waar we kunnen groeien en ons aanbod versterken. De vraag naar e-
learning was al groot, maar de laatste maanden explosief. Daarom is er nu ook 
een nieuw IVN e-learning platform: de IVN Natuuracademie online! Maarten Bruns en Marit de Koning hebben samen met 
vrijwilliger Luuk Terbeek de afgelopen maanden hard gewerkt om een basis op te zetten. 
>> Neem een kijkje via www.ivn.nl/natuuracademie/online. 
 
Brand in de Heemtuin de Maten 
De laatste tijd wordt er regelmatig brand gesticht in het Matenpark. In de nacht 
van 21 op 22 mei was de Heemtuin aan de beurt, er was brand in het lariksbosje. 
Door snel ingrijpen van omwonenden is de schade beperkt gebleven, maar de 
schrik zit er goed in. De brand was begonnen in een takkenril. Nu zijn takkenrillen 
geweldige schuilplekken voor allerlei dieren, maar het dunne, droge materiaal 
werkt bij een brand als een fakkel. Middenin een bosje recht tegenover het dichtst 
bij de heemtuin staande huis ligt ook een takkenril. Als hier brand gesticht wordt, 
is de kans groot dat het vuur overslaat naar het huis. Vandaar dat Frans van den 
Born van de bewoners van dat huis het verzoek kreeg om te proberen deze 
takkenril wat minder brandgevoelig te maken. 
Een oproepje van Frans via de Heemtuin WhatsApp-groep bleek effectief. Op zaterdagochtend 23 mei stond er een 
groepje van vier enthousiastelingen verwoed in de takkenrillen om te trekken. Het dunste, droge materiaal werd verwijderd, 
waarna de rillen werden afgedekt met vers afgemaaide opslag van braam. Hopelijk komt er snel een eind aan de vele 
brandstichtingen in het Matenpark, maar als het toch weer een keer gebeurt is de kans dat bomen in brand vliegen door 
deze actie een stuk kleiner geworden. 
(Gerrian Tacoma) 
 
Een virtuele vogelexcursie 
John Schelfhorst (KNNV Apeldoorn en betrokken bij de IVN/KNNV vogelcursussen) 
heeft een filmpje met diverse natuurdia’s gepubliceerd. Hij schrijft: ‘Onze 
gezamenlijke excursies mis ik echt! Ik neem aan dat hetzelfde voor jullie geldt. Om 
die reden heb ik een oud filmpje van mij volledig herzien en noem dit nu een 
virtuele vogelexcursie. Mijn uitgangspunt was: vogels bij of langs het water. Dus 
even weer ‘op excursie’. Een paar exemplaren zijn niet alledaags.’  
De foto’s zijn allemaal van hemzelf op één uitzondering na, namelijk de knobbelzwaan. 
Ook zit er muziek bij om even te relaxen in deze niet zo plezierige tijd. 
>> Bekijk de film 
 
Nieuwe routes 
Excursies en cursussen zijn afgelast, maar de werkgroep Routes is productiever dan ooit. Veel routes zijn gecheckt en er 
kwamen nieuwe routes bij. En er wordt gewerkt aan nog meer. Heb jij de IVN Routes app al op je smartphone?  
3 routes in het Achter- en Paleispark Het Loo   Water voor nu en later, een fietstocht bij Epe 
Caitwickerzand en Maanschoten    Ommetje Wenumse Watermolen 
Uddeler Meerveld      Rabbit Hill - Nieuw Millingse Zand 
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Activiteitenagenda IVN/KNNV 
Excursies en cursussen zijn afgelast of uitgesteld vanwege de Coronamaatregelen. Kijk op de website van IVN of KNNV 
voor de actuele informatie. Wanneer we weer ‘normale wandelingen en excursies’ kunnen houden, is op dit moment nog 
niet bekend. Tot die tijd: blijf gezond en geniet van de natuur. 
4/6: IVN Overleg Team Natuurgidsenopleiding NGO) 
4/6: IVN Bestuursoverleg 
5/6: IVN Verhuisteam (13 uur) 
5/6: IVN Werkgroep Routes (14.30 uur) 
17/6 IVN  Les Natuurgidsenopleiding. Thema:Studiegebied. 
 

Vraag en Aanbod (ook meedoen?) 
Vacature: Groenvoerbezorger vanaf Herfstnummer 2020 
Er wordt een Groenvoerbezorger gevraagd voor de omgeving Beekbergen/Lieren. Het betreft ongeveer 12 à 13 adressen 
in omgeving Beekbergen/Lieren, 4 maal per jaar.  
Aanmelden bij: distr-groenvoer@ivn-apeldoorn.nl (Harris Couwenberg) 
 
Gezocht: Opgezette dieren & voorwerpen  
Bij IVN-Apeldoorn is een werkgroep Natuur in de Zorg actief. De werkgroep 
verzorgt activiteiten en presentaties op verzorgingszorgcentra. In een aantal 
gevallen zijn er ook activiteiten (binnen of buiten) waarbij schoolklassen worden 
ingeschakeld. Van de 10 die op de rol stonden konden er door Corona slechts 3 
doorgaan. Ook alle presentaties zijn opgeschort.  
We proberen de zorg toch van materialen te voorzien. Natuurlijke materialen 
verzamelen we zelf, voor andere materialen doen we graag een appèl op IVN- en 
KNNV-leden. Heb je nog ergens een opgezet dier, een gewei, een schoolplaat, een 
natuur-dvd of oude voorwerpen? Verzorgenden ze kunnen benutten om bij de 
ouderen herinneringen mee op te halen.  
Wie iets kan missen, we komen het graag ophalen. Info via 06 53949821 (Herman 
de Jongh), h.dejongh@chello.nl of natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl 
 
Online natuurplezier. Doe je mee? 
In deze dagen merk je dat mensen veel sneller en makkelijker het internet opzoeken, online cursussen doen et cetera. Ook 
mensen die daar eerder minder toe geneigd zijn. Bij IVN merken we dat er, mede door het wegvallen van onze 
natuurcursussen in het voorjaar, veel behoefte is aan natuurinput op een andere manier dan de klassieke cursussen.  
Na Corona zullen de cursussen weer terugkomen. We willen ze aanvullen met online natuurmodules: praktische modules 
met filmpjes over bijvoorbeeld insecten, hoe planten bloeien, geluiden hoe vogels en andere dieren klinken en…. Als 
aanvulling op het natuurprogramma dat we bieden en voor de Natuurgidsenopleiding. We willen dat doen met een klein 
groepje vrijwilligers. Geen gedoe, veel plezier.  
Heb je veel natuurkennis, zie je het belang van het bieden van online natuurlessen, doe dan mee.  
Meer informatie bij Ten Gevers t.gevers@solcon.nl 
 

Ander (natuur) nieuws en activiteiten 
Vleermuizen zoekkaart  
In Nederland komen 18 vleermuissoorten voor. Een aantal is gebouwbewoner en 
komt vaak in de buurt van huizen voor. Een paar soorten, zoals de gewone 
dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger, jagen ook volop in 
de bebouwde omgeving. Ze gebruiken huizen om overdag in te verblijven en ze 
vangen hun prooi, zoals muggen en motten, in tuinen. Er zijn ook soorten, zoals de 
watervleermuis, die bomen bewonen, en toch graag boven het water van vijvers in 
de bebouwde kom jagen. De rosse vleermuis is ook zo’n boombewoner. Hoe weet 
je nou met welke soort je te maken hebt, als je ’s zomers in de avond naar de 
hemel kijkt en er zo’n fladderaar voorbij vliegt? Deze zoekkaart kan je daarbij op 
weg helpen. 
>> Download de vleermuizenzoekkaart  
 
Campus Woudhuis en de intelligente lock down  
Als vrijwilliger werk ik mee aan het tuin project van de Campus Woudhuis, dat in 
mei vorig jaar startte. Doel is dat ‘medewerkers’ van ‘s Heerenloo in de groentetuin 
hun dagbesteding inzetten voor een project met zichtbare resultaten. Het werk 
wordt aangepast aan hun mogelijkheden en biedt medewerkers de kans zich zo te 
ontwikkelen, dat zij toe kunnen groeien naar het haalbare. In de winter werken zij in 
het bos. Afgelopen winter hebben ze veel Amerikaanse vogelkers verwijderd.  
Maar nu ligt alle dagbesteding stil. Met vijf vrijwilligers proberen we de groentetuin 
voort te zetten en het onkruid te beheersen. Een boeiende strijd, want de 
(on)kruiden wijzen op voedselrijke vochtige grond. Hoe beheersen we honderden 
vierkante meters tuin, een boomgaard en inmiddels tientallen fruitstruiken zonder 
de noeste arbeid van onze spitters en schoffelaars?  
>> Lees het hele artikel 
(Gert Reijnen) 
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Belevenissen in de natuur 
Zoals velen weten is stukjes schrijven een grote hobby van IVN en KNNV lid Yvonne Zwikker. Ze stuurt regelmatig haar 
belevenissen voor publicatie op de IVN Facebookpagina. Maar dat past niet altijd. Daarom een stapeltje belevenissen met 
fraaie foto’s in deze nieuwsbrief. 
Heb je ook Natuurbelevenissen? Deel ze in OnsIVN (Intranet) in de groep Afd: 
Apeldoorn. Nog geen OnsIVN account? HIER vraag je een account aan. 
 
Boerenverdriet  
In veel Apeldoornse bermen komen nu feestelijke bloemenmengsels op. Vlakbij het 
Mheenpark vind je een veldje met margrieten, korenbloemen, klaprozen en nog 
een hele fraaie: bolderik. 
Ooit liet ik het de dochter van een boer zien hoe mooi het was. ‘Doe weg’, was haar 
reactie ‘als mijn vader het ziet rukt die ze uit. Hij wil dat giftige spul niet in zijn hooi.’ 
Hier kan het helemaal geen kwaad. Bekijk het eens goed: dat is de moeite waard.  
 
Onverwachte ontmoeting 
Afgelopen zondag 10 mei was het zomer wat de temperatuur betrof. Tijdens een 
wandeling over de Sinderensedijk bij Het Geldersch Hoofd (Empe) kon ik mijn ogen 
niet geloven: twee koninginnenpages. Helemaal gaaf, kersvers. Ook al had ik tien 
fototoestellen bij me gehad, ze zaten geen moment stil. Dit jaar kan niet meer stuk: 
twee koninginnenpages vlak bij huis. Nu zitten ze naar ik hoop wel stil en veilig 
weggedoken in afwachting van hogere temperaturen. De foto is van de hand van 
Marian Schut. 
 
Kievitsjong in Park Zuidbroek 
Tijdens een wandeling door Park Zuidbroek zagen we een pa of ma kievit met drie 
jongen het pad oversteken. Ook de wandelaars die van de andere kant het pad 
bewandelden hielden stil en genoten. Even verderop maakte een kievit vader of 
moeder veel kabaal in de lucht boven ons hoofd. ‘Rustig maar, we lopen snel door, 
goed volk’, probeerden wij de kievit geruststellend toe te spreken. Maar ineens zag 
ik voor ons in het gras een vreemd plantje of steen? Het bleek een kievitsjong dat 
zich plat tegen de grond drukte en zich dood hield. Ik had er bijna op getrapt. We 
liepen snel door. Ik kon het niet laten heel snel een foto te maken. Het is een 
wonder dat er nog kieviten overleven met al die kraaien, eksters en loslopende 
honden.  
 
Groentjes fladderen over bospaden  
Het zijn geen kanjers, die groentjes. De bruine bovenkant en groene onderzijde van de 
vleugels geeft deze zeer kleine vlinder een apart kleureffect als ze vliegen. Tussen eind 
april en de eerste week van augustus vliegt maar een generatie net zoals bij de 
oranjetipjes. Ze zijn onder andere te zien op de heide en aan randen van struwelen. 
Wandelend in het Kroondomein bij Wiesel zag ik er een week geleden vijf op een zonnig 
bospad. Van een collega natuurgids kreeg ik ook door dat ze er een aantal gezien had. In 
het echt lukt het zelden ze goed te bekijken. Dat lukt wel op de foto van Marian Schut. Als 
pop overwinteren ze maanden in de strooisel laag. 
 
 
 
 
Kijktip: Oeverzwaluwwand Bunschoten 
Het ligt niet in ons werkgebied maar toch een kijktip voor de kunstmatige 
oeverzwaluwwand in Bunschoten. Coördinator Wim Smeets van de IVN 
Natuurwerkgroep Bunschoten, Afdeling Eemland berichtte zeer enthousiast dat dit 
jaar 325 nestgaten bezet zijn. Wanneer zo rond 8 juni het voeren van de jongen zal 
beginnen levert dat boeiende taferelen op.  
Hoe je er komt? Als je vanuit Bunschoten de Nijkerkerweg oprijdt met aan de 
rechterhand het industrieterrein Haarbrug Noord, dan ga je na 300 meter over de 
wetering en direct daarna staat het bord einde bebouwde kom Bunschoten. Direct 
voor dat bord, aan de rechterkant, is een ingang naar een kleine parkeerplaats 
rechts. Vandaar teruglopen naar de Bunschoter Wand.  
>> Kijk hier voor meer over de geschiedenis van dit project 
 
 

Colofon 
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl) 
De nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

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