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Natuurmoment  
Mysterie Chinese esdoorn 
Bij een controle van de Bomenroute in het Mheenpark bleek het bordje van de 
Chinese esdoorn op een gewone esdoorn te zitten. Heeft het 10 jaar op de 
verkeerde boom gezeten? Eenmaal op de ladder zag Anton Dekker, onze 
bomenkenner, dat dit het enige bordje was waarvoor je een 
kruiskopschroevendraaier nodig had. Weer op de ladder bij de goede boom zag je 
de oorspronkelijke gaatjes nog zitten. Er is dus ooit iemand geweest die dacht: ze 
snappen er niks van, een esdoorn is een esdoorn. Die Chinese esdoorn heeft ook 
een heel ander blad. Die persoon moet zelfs een ladder meegenomen hebben. 
Een 1 april grap?  
Loop ook eens de app van deze route via IVN Routes app. 
(Tekst en foto Yvonne Zwikker) 
 
Reactie op Libellenfoto’s uit vorige Nieuwsbrief 
Na enige aarzeling wil ik toch reageren op de libellenfoto’s in de laatste 
nieuwsbrief. Het is natuurlijk mooi dat iemand zijn libellenfoto’s deelt, maar dan 
moet er wel op gelet worden dat er de juiste namen bij staan. Het feit dat de libel 
op de foto rechtsonder bruin is, wil nog niet zeggen dat het een bruine 
glazenmaker is. Die ziet er anders uit, heeft bijvoorbeeld geen groene ogen. Dit is 
een vroege glazenmaker. Bij het zien van de libel op de foto midden boven kort ik 
de naam zelf ook vaak af tot ‘grote keizer’, maar de volledige naam is grote 
keizerlibel.  
Tja, en zelf zal ik nooit het woord ‘libelle’ gebruiken, tenzij ik het damesblad bedoel.  
Er is ook geen enkele libel die het woord ‘libelle’ in de soortnaam heeft staan. 
Groeten, Gerrian Tacoma 
 

Bestuursmededelingen 
IVN Apeldoorn verhuist begin augustus 
Na 7 jaar hebben we de Vijfster verlaten. Mede dankzij een grote groep IVN leden 
die reageerden op de mail om te helpen kon de verhuizing soepel verlopen. De 
inhoud van de kasten sorteren, leeghalen en sjouwen. Een deel van de inventaris 
gaat mee naar de het Praktijk Centrum Bomen (PCBomen), een groter deel staat – 
met het IVN meubilair - inmiddels in tijdelijke opslag bij AllSafe. 3 augustus wordt 
de grote kast gemonteerd en weer gevuld. Maar er was ook veel regelwerk, zoals 
het (de)monteren van de rolluikkast en het LCD scherm.  
Je vindt het in PCBomen allemaal weer terug. 
Iedereen die heeft geholpen: heel erg bedankt! 
 
Voor de contactpersonen uit de werk/projectgroepen worden aparte 
‘verkenningssessies’ gehouden in de PCB-locatie waar de toegang en het gebruik van de ruimtes wordt getoond en 
toegelicht. Voor alle IVN leden is er op zaterdagmiddag 26 september tussen 15 en 17 uur een ‘verkenningssessie’ 
gepland. De handleiding voor gebruik van de nieuwe locatie is beschikbaar op de website (zie www.ivn-apeldoorn.nl menu 
voor leden) 
Idee is om eind van het jaar of misschien pas begin 2021 een ‘officiële’ opening te houden. 
Wil je een activiteit in PCBomen? Zet dat dan altijd in de centrale agenda. 
 
Fiona Grakist wordt – onder enig voorbehoud - per januari de ‘IVN Huismeester’. 
Ze is dan aanspreekpunt voor zaken over huisvesting en inkoop en de contacten 
naar PCBomen.  
Fiona verzorgt al lange tijd de aanvulling en was van de keuken benodigdheden en 
inventaris. Daar zijn we erg blij mee, want het scheelt veel werk voor de 
werkgroepen en cursusteams. 
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ECO spot geopend 
De eco-spot aan de Oude Beekbergerweg is op 3 juli door wethouder Maarten 
Vierssen officieel geopend! Er zijn inheemse bomen en struiken geplant. Ook is er 
een bloemenweide aangelegd met Apeldoorns bloemzaad. Het ontwerp is van IVN 
eco-coach Gert Reijen. De Lions hebben een eigengemaakt insectenhotel 
geplaatst. Hiermee wordt de biodiversiteit en afwatering versterkt en neemt de 
hittestress af.  
Weet jij ook een plek waar wel stenen uit kunnen en er groen voor in de plaats kan 
komen? Neem dan contact op via Ronald Duin. 
 

Nieuws uit de afdeling 
Welkom nieuwe leden.  
Nieuwe leden/vrienden IVN: Karin Leijser, Christine Heins, Annemieke Groot 
Koerkamp, Ronald de Jong 
Nieuwe leden KNNV: Majorie Veneman, Elles van Drunen, Jan Hof, Marian 
Biezeman 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 

Activiteitenagenda 
Kijk op de website van IVN of KNNV voor de actuele informatie.  
 
4/8  IVN Verkenning Praktijk Centrum Bomen voor vertegenwoordigers van cursusteams 
1/8 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Stadsnatuur in Orden 
15/8 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Begraafplaats Soerenseweg 
20/8 IVN Bestuursoverleg 
26/8 IVN (Her)start NatuurGidsenOpleiding (NGO) 
29/8 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Woudhuis 
12/9 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Weteringsebroek, omgeving Drostendijk 
15/9 IVN Coördinatoren overleg 
20/9 IVN Publieksexcursie (plaats nog niet bekend) 
26/9 IVN ‘Verkenningssessie’ Praktijk Centrum Bomen 15-17 uur 
 
Start Natuurcursussen  
26/8: Natuurgidsenopleiding (NGO-2) 
2/9: Groencursus najaar 
8/9: Bomencursus (wachtlijst) 
10/9: Paddenstoelencursus 
28/9: Cursus Samenhang in de natuur (volgeboekt) 
18/11: Cursus Winterwatervogels 
 
3

e
 zondag van de maand: IVN Excursieprogramma  

Vanwege de verruimingen van de corona maatregelen is het nu weer mogelijke om, binnen de 1½ meter afspraak, 
wandelingen/(kleinschalige)evenementen te organiseren. Om die reden wil het coördinatieteam excursies (Peter 
Verdegaal, Cathrien Oskamp, Ronald Duin) de planning met ingang van september weer oppakken. Wij denken dat we 
met deze timing voldoende tijd hebben genomen om de 4 laatste publieksactiviteiten goed voor te bereiden. 
Schroom niet, indien wenselijk, om het team (en andere collegae gidsen) te betrekken bij de organisatie. 
 
5 september: Help je mee peuken ruimen?  
Burgerinitiatief Zero Waste Apeldoorn heeft een peukenopruimactie in de 
Apeldoornse binnenstad op het programma in samenwerking met IVN Apeldoorn. 
Elk jaar belandt 10 miljoen kilo aan peuken op straat. Daarvan wordt 80% 
opgeruimd, maar 2 miljoen kilo (niet stuks, maar kilo!) peuken blijft dus 
rondslingeren. Veel mensen denken dat sigarettenfilters biologisch afbreekbaar 
zijn. Niets is minder waar. Dieren lopen het risico om te stikken in de peuken. 
Bovendien bevatten veel filters cellulose-acetaat (plastic), arseen (rattengif!), lood 
en pesticiden. Zodra een filter uit elkaar valt, bijvoorbeeld in contact met water sijpelen die chemicaliën het water of de 
grond in. Het kan tussen de twee en de twaalf jaar duren tot zo'n peuk helemaal is vergaan.  
Meld je aan door een mail te sturen naar zerowasteapeldoorn@gmail.com. Iedereen is er welkom om een handje mee te 
helpen! Verzamelpunt is het Caterplein. Eindpunt is het Stationsplein waar alle peuken op een hoop gegooid worden om te 
laten zien hoe vervuilend dit is voor de stad. 
>> Meer informatie 
 
25/8: Training: Jongeren & IVN 
Hoe maak je een activiteit interessant voor jongeren (18 t/m 30 jaar)? En hoe 
betrek je hen bij je IVN-afdeling? Tijdens de interactieve training Jongeren & IVN 
krijg je tips en tricks van jonge IVN'ers zélf over hoe je activiteiten voor hen 
organiseert en hen betrokken houdt. Dinsdag 25 augustus, 19.30 – 21.00 uur.  
>> Meer informatie en aanmelden  
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31/10: Excursie organisatoren bijeenkomst 
Reserveer zaterdagmiddag 31 oktober voor een volgende bijeenkomst voor 
excursie organisatoren. De details hierover volgen later; maar wij kijken ernaar uit 
om iedereen weer te zien en te spreken. Het idee was om middels roulatie ieder 
jaar een nieuw team organisatoren publieksactiviteiten te formeren. Maar – gezien 
de omstandigheden – heeft het huidige team de activiteiten verlengd tot eind 2020.  
Wij wensen iedereen een mooi vervolg van de zomer en de 4 laatste teams succes 
met de voorbereiding en uitvoer van de excursies. 
Met vriendelijke groet, Cathrien Oskamp, Peter Verdegaal en Ronald Duin 
 
 

Vraag en Aanbod (ook meedoen?) 
Heb je vacatures in je werkgroep of team? Maak het zo concreet mogelijk en meld het bij de nieuwsbriefredactie.  
 
Gevraagd Coördinator werkgroep Natuur in de Zorg.  
De werkgroep Natuur in de Zorg verzorgt allerlei presentaties in zorgcentra waarbij 
ook opgezet dieren, gebruiksvoorwerpen worden benut. Voor sommige ouderen is 
het herkenning en aanleiding om erover te vertellen, anderen genieten van de 
natuurverhalen bij de plaatjes en dieren of gewoon omdat ze een eekhoorntje 
kunnen aaien. Mensen die vroeger een hond hadden, kunnen zomaar een heel 
verhaal tegen een opgezet vosje houden.  
Op dit moment hebben we presentaties op 7 zorglocaties. Werving van leden en 
zorgcentra doen we samen met het team. Zorgcentra hoeven we niet echt meer te zoeken, dit jaar hadden we 26 
presentaties gepland. 
Door vertrek van Jan van der Velden, de huidige coördinator, naar het buitenland is deze mooie functie vrijgekomen. Dit 
behelst het maken van afspraken in de Zorgsector samen met de werkgroepleden en het actueel houden van de planning. 
Je werkt met een enthousiast team, dat zelfstandig de natuurpresentaties in de zorg vervult.  
Het team van 6 leden komt 2x per jaar bij elkaar. De werkzaamheden van de coördinator zullen ongeveer 1 
dagdeel/maand vergen. Buiten het bedienen van PC zijn er geen speciale eisen, wel affiniteit met licht dementerende 
ouderen als men zelf ook de presentaties wil doen. 
Meer informatie en aanmelden via: Jan van der Velden jan.vdvelden@gmail.com  (+31(0)6 5180 3939). 
 
Gezocht: natuurwaarnemers voor wetenschappelijk onderzoek 
In het kader van een onderzoek (in samenwerking met boswachters) aan de effecten van electromagnetische velden van 
de telecommunicatie op de natuur van de Veluwe, ben ik op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor 
natuurobservaties en ook naar de resultaten van reeds uitgevoerde observaties. 
Het gaat om inventarisaties van fauna (soms ook gedragsveranderingen), flora en paddenstoelen en observaties van de 
gezondheid van bomen zoals ontbladering en bastscheuren.  
De waarnemers zullen gedurende de komende 3 jaar van tijd tot tijd hun waarnemingen doen in de zomer en zo mogelijk 
ook in de lente en herfst. We willen deze zomer beginnen. 
Ook suggesties en ideeën zijn altijd welkom. 
Saskia Bosman, zelfstandig bioloog, onderzoekscoördinator 
>> Meer informatie en contact  
 

Ander (natuur) nieuws en activiteiten 
 
Bloemencirkel Zuidbroek ontluikt 
Er komt kleur in de bloemencirkel in Park Zuidbroek. In het zaad dat uitgestrooid is 
zitten 24 verschillende soorten planten. Naast de intens blauwe korenbloemen, 
contrasteren de gele ganzenbloemen fraai. Wie dichter bij gaat kijken kan de 
paarsrode bolderik ontdekken. Een bezoekje waard. 
Je kunt ook een wandeling van circa 1,5 km maken door park Zuidbroek via de IVN 
Routes app. Je komt dan ook langs de bloemencirkel en kunt meteen een bezoekje 
brengen aan de Stadsakkers. De route met de informatie is ook te bekijken via 
www.ivn-apeldoorn.nl (zie menu routes). 
 
Wat doet het Praktijk Centrum Bomen?  
De nieuwe locatie van IVN is het gebouw van het PCBomen. Zij geven er 
cursussen in boom-, groen-, bos- en natuurbeheer. Boomverzorging staat centraal, 
maar ze houden zich ook bezig met alle boom-gerelateerde thema’s. 
Maandelijks staat er een artikel (BLOG) op de website. De onderwerpen daarvan 
zijn soms ook interessant voor IVN-natuurgidsen en andere natuurliefhebber. 
>> Lees het PCBomen Blog 
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Nieuwe uitgave: ZO kan het ook 
De natuur als voorbeeld voor een nieuwe economie 
Een van de meest gestelde vragen in de afgelopen maanden is: hoe gaan we 
verder na corona? Gaan we op dezelfde voet door met een bruine economie die 
financiële groei als uitgangspunt heeft, of is deze periode het begin van een groene 
transitie? Op 22 juni verscheen het boek ZO kan het ook van wetenschapper Jaco 
Appelman, architecte Mireille Langendijk (lid van IVN Apeldoorn) en schrijfster 
Anoek van der Leest met een handleiding voor de tweede optie. 
 
Het boek spoort mensen aan om op een andere manier te kijken naar de systemen 
die we als mens hebben gebouwd en waaromheen we onze samenleving hebben 
georganiseerd. Het is geen handleiding voor individuen om hun ecologische 
voetafdruk te verkleinen (hoewel dat wel een resultaat kan zijn), maar een pleidooi 
om op metaniveau meer te gaan denken als mens als onderdeel van de natuur. 
Want in de afgelopen decennia lijken we vergeten te zijn dat we niet alleen 
onderdeel zijn van natuurlijke systemen, maar dat we er ook compleet afhankelijk 
van zijn.  
Het boek is opgedeeld in negen thema’s (water, energie, voedsel, infrastructuur, 
werken, wonen, producten, recreëren en leefstijl) en per thema komen 
verschillende ondernemers, onderzoekers en andere pioniers aan het woord die 
bezig zijn met inspirerende projecten die de natuur niet afbreken maar herstellen.  
De inleidende themateksten worden afgewisseld met interviews en 
‘inspiratiepagina’s’ en zijn voorzien van prachtige natuurfoto’s.  
>> Lees meer en/of bestel het boek of op www.bioinspiredinnovation.nl  
 
Stoepplantjes krijgen een naam 
'Botanisch stoepkrijten', vanuit Frankrijk overgewaaid naar Engeland en krijgt nu 
ook in Nederland voet aan de grond. 
Geef al die kleine plantjes die we tegenkomen tussen tegels en langs muren een 
naam! Voor veel mensen zijn ze ‘onkruid’. Jammer, want ze zijn erg nuttig: ze 
helpen de stad te verkoelen, ze bieden voedsel aan onder meer bijen en andere 
bestuivers en zijn van belang voor de biodiversiteit. Met stoepkrijt geef je die 
plantjes een naam. 
>> Meer informatie op de site van IVN  of Kijk ook op en www.hortusleiden.nl 
 
Vogels in de vakantie 
Houd je dit jaar zoals velen ook vakantie in eigen land? Wat een heerlijk, 
ontspannen vooruitzicht; vanuit huis of op afstand van maximaal een ochtend of 
middag met de auto en je bent er al. Koffie drinken, boek lezen, dorpje bezoeken 
en wie weet een wandeling in de natuur. Vogelbescherming heeft tips, waardoor 
die wandeling ongeveer tien keer zo leuk wordt, ook voor (klein)kinderen en 
tieners. 
Ook vanuit je eigen tuin of balkon kun je vogels spotten. Het enige wat je nodig 
hebt, zijn een vogelgids en een verrekijker. Of misschien is een gratis 
vogelherkenningsapp een idee. Superhandig! Ook is er een gratis 
vogelherkenningskaart. 
>> Lees meer 
 
Ontdek de natuur in Nederland met de Nature Today app  
Ga je deze zomer op pad in Nederland? Gebruik dan de Nature Today app als je 
persoonlijke natuurgids. Ontdek de vogels, zoogdieren, planten, vlinders en 
libellen die daar de afgelopen vijf jaar gezien zijn door de lokale natuurkenners. 
Ontdek ook de interessante natuuractiviteiten in de buurt en stel de handige 
tekenchecknotificatie in. Laat je verwonderen, verrassen en inspireren door de 
natuur. 
>> Lees meer 
Of met de IVN Routes app? 
In de IVN Routes app staan inmiddels bijna 300 wandel/fietsroutes door heel 
Nederland, waarvan bijna 70 in en rond Apeldoorn. 
Je kunt op eigen gelegenheid op pad en hebt dan je eigen IVN Natuurgids bij je. 
Verdwalen kan (bijna) niet, want je ziet op de kaart precies waar je bent en hoe de 
route loopt.  
>> Lees meer over IVN Routes 
 

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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