
Jaargang 13 nummer 8 – augustus 2021                                       Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 augustus opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto  
Een foto bij de ruïne Nijenbeek. De foto is gemaakt door Monic Breed tijdens de wandelroute Bandijk en Heggenlandschap. 
Heb je ook een mooie foto (formaat circa 1:4) voor de kop van de nieuwsbrief? Liefst gerelateerd aan een seizoen of 
activiteit. Stuur je foto op. 
 

Activiteiten agenda 
Er zijn zowel binnen als buiten weer live bijeenkomsten mogelijk. Maar houd rekening met de 1,5 meter maatregel en de 
richtlijnen vanuit de Rijksoverheid. 
 
Augustus: The Hidden Life of Trees  
Vanaf 12 augustus vertoont filmtheater Gigant de Duitse documentaire The Hidden Life of Trees 
van 97 minuten naar het boek van boswachter Peter Wohlleben. Heel de wereld praat over het 
milieu, maar toch lukt het vaak niet om naar de natuur zelf te luisteren. Het is voor Duitse 
boswachter Peter Wohlleben een missie om dit te veranderen. Met zijn non-fictie bestseller Het 
Verborgen Leven van Bomen, die in meer dan veertig landen is verschenen, laat Wohlleben de 
verborgen wereld van de bossen zien, het zogenaamde Wood Wide Web van bomen die met 
elkaar communiceren.  
>> Meer informatie www.gigant.nl 
 

22 augustus: Slootjesdag op avontuur langs de waterkant! 
Wil je meedoen aan de Apeldoornse Slootjesdag, dan ben je tussen 14.00 en 17.00 
uur van harte welkom bij de vijver van Het Woldhuis, Woldhuis 11, Apeldoorn.  
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen die middag met hun (groot)ouders, 
vriendjes, vriendinnetjes, ontdekken hoe bijzonder het leven is in schijnbaar 
doodgewoon vijverwater. IVN gidsen helpen je om de vragen te beantwoorden. 
We zoeken ook nog enkele IVN natuurgidsen om mee te helpen. 
Informatie en aanmelden kan bij Marieke Sprey, tel. 06-572 392 21. 
>> Lees meer 
 
5 september (datum onder voorbehoud): Bijeenkomst voor IVN excursie 
gidsen. Meld je HIER aan. 
We willen weer starten met excursies op de derde zondag van de maand. Alle maanden zijn inmiddels ingevuld met 
organisatoren. We zoeken nog gidsen die naast de organisatoren willen meedoen. Ook omdat de groepen kleiner zullen zijn 
om voldoende afstand te kunnen houden. 
In september willen we fysiek met elkaar te kunnen samenkomen voor een startmoment en later in de herfst voor de 
voorbereiding van 2022. Meld je aan als je mee wilt doen via excursies@ivn-apeldoorn.nl. 
(Ronald Duin) 
 
11 en 12 september: Open Monumentendag 
Veel monumenten zetten deze dag hun deur open om een kijkje te nemen. Het thema van 2021 is Mijn monument is jouw 
monument. In Apeldoorn is er o.a. een route over de begraafplaats aan de Soerenseweg. Centraal informatiepunt is het 
theehuis in Park Berg & Bos. Daar komt ook de IVN promotiekraam. 
>> Meer informatie op www.monumentendagenapeldoorn.nl 
 
17 oktober: Paddenstoelenroute in Park Berg en Bos  
Vliegenzwam, elfenschermpje, zwavelkopje of vermiljoenzwam…. Beeldende 
namen voor een aantal paddenstoelen die in onze bossen te vinden zijn. Op 
zondag 17 oktober kun je speuren naar paddenstoelen in Park Berg en Bos. 
IVN natuurgidsen zetten een gemarkeerde route uit die iedereen in zijn eigen 
tempo kan lopen tussen 11.00 en 16.00 uur.  
Het startpunt van de route is het Theehuis. Behalve de individueel te lopen route 
kun je op zondag 17 oktober om 11.00 uur en 14.00 uur mee met een 
Paddenstoelen excursie door natuurgidsen Carolien Londerman en Michiel Visch. Voor deze gegidste excursies dien je je 
aan te melden op: aanmelden-paddestoelentocht@ivn-apeldoorn.nl  
We zoeken ook nog enkele IVN natuurgidsen om mee te helpen in de promotiekraam. 
>> Meer informatie  
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Ook meedoen?  
Excursies gidsen?  
Wil je weer publiek begeleiden via excursies? Na de zomer starten we de 
voorbereidingen. Meld je HIER aan.  
Tijdens het overleg met de coördinatoren van de diverse werkgroepen werd 
aangegeven dat het goed zou zijn als we weer gaan werken met een gidsenpool. 
Iedereen die op één of andere manier actief wil zijn als gids kan zich opgeven voor 
deze pool. Gidsen kunnen dan makkelijker worden bereikt en kunnen zelf aangeven 
waar hun voorkeur naar uitgaat (zoals excursies op aanvraag, voor jeugd, op de 3

e
 

zondag van de maand, et cetera). De pool wordt beheerd door 1 of 2 
poolcoördinatoren. 
Heb je interesse om mee te doen als coördinator of als gids? Mail naar 
gidsenpool@ivn-apeldoorn.nl 
 
Gezocht: Administratieve spin in het web voor de NGO 
De Natuurgidsen opleiding (NGO) bij IVN-Apeldoorn is volledig modulair opgezet. 
Grofweg bestaat de NGO uit 2 delen, zodat er gelijktijdig verschillende trajecten 
lopen. Er zijn diverse cursisten bezig met NGO-1 en in november start de werving 
voor een nieuwe groep cursisten. De NGO-deel 2 wordt op 20 november afgerond. 
Opzet is om in 2022 weer een NGO-2 te starten. 
Resultaat van de NGO is een continue instroom van nieuwe actieve natuurgidsen. 
Door onze bijzondere werkwijze is er veel communicatie per email, vastlegging in 
bestanden, planning, organisatie en administratie. Daarom zoeken we ondersteuning van een administratieve spin in het 
web, die dit vanuit eigen huis kan doen. De drukte varieert, maar het zal in totaal zo’n 2-3 uur per week zijn. We zoeken 
iemand met goede communicatieve- en administratieve vaardigheden.  
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, mail dan naar ngo@ivn-apeldoorn.nl of bel met Ten Gevers tel: 0578-620505. 
 
Gezocht: Natuurgidsen als enthousiaste natuurmentor 
In september gaat de Natuurgidsenopleiding deel 1 (NGO-1) weer van start. Doel 
ervan is de natuurkennis- en ervaring te verdiepen van aankomende Natuur-
gidsen. Deelnemers volgen gedurende een jaar individueel natuurcursussen en 
doen o.a. de NGO-opdracht studiegebied. De Natuurmentor begeleidt hen bij 
vragen over de natuur en het omgaan met het studiegebied. Welke steun en 
hoeveel is afhankelijk van de behoefte. Deelnemers staan te trappelen om aan de 
slag te gaan. Dat kan niet zonder natuurmentor. We zoeken ervaren natuurgidsen 
die hun enthousiasme willen overbrengen aan nieuwe aankomende Natuurgidsen. 
Spreekt het je aan? Neem voor nadere informatie contact op met Ten Gevers. 
 
Hulp gezocht bij Apeldoornse Slootjesdag! 
Voor de Slootjesdag op zondag 22 augustus van 14.00 - 17.00 uur, zoeken we nog ik hulp om kinderen en ouders te helpen 
bij uitleg, verdelen van schepnetjes en het determineren van waterbeestjes. 
Voorbereiden vanaf 13.00 uur. Je krijgt na aanmelding het draaiboekje en je bent verzekerd van een super mooie middag! 
Info en aanmelden bij Marieke Sprey, sprey.marieke@gmail.com, tel. 06-572 392 21. 
 
Hulp gezocht bij de Paddenstoelentocht 
Voor de paddenstoelentocht zoeken we nog vrijwilligers voor de promotiekraam. De tijden zijn van 11.00 -13.00 of van 13.00 
– 15.00 of van 15.00-16.00 uur en opruimen.  
 
Ledenbijeenkomsten 
Er wordt regelmatig gevraagd om meer te doen om IVN leden bij elkaar te brengen in een soort ‘sociaal contact’. Dat zou bij 
voorbeeld via speciale IVN ledenbijeenkomsten kunnen. Dat kan binnen zijn, maar ook een wandeling ergens in de buurt. Er 
kan een programma komen, maar het kan ook een spontaan initiatief zijn (zoals: elkaar vondsten of foto’s laten zien). 
Wie wil meedoen in een groepje dat dit zelfstandig uitwerkt en 4x per jaar organiseert (gebouw openen, catering verzorgen, 
eventueel een programma regelt, et cetera). 
Wil je meedoen? Meld je aan via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl.  
 
Vlogger gezocht! 
IVN is gevraagd een Vlog te maken voor de website Mensen maken Apeldoorn. Deze website is het ontmoetingspunt voor 
vrijwilligers en organisaties. Ben je geïnteresseerd en wil je mensen enthousiasmeren vrijwilligerswerk te doen in het groen? 
Kijk ook op www.apeldoornpaktaan.nl voor informatie over het maken van je Vlog. 
Meer informatie: Marieke Sprey.  
 
Fotowedstrijd Natuur en Milieu Gelderland 
Dit jaar bestaat Natuur en Milieu Gelderland 50 jaar! Om dat te vieren wordt er een fotowedstrijd voor de inwoners van 
Gelderland georganiseerd. De wedstrijd loopt tot oktober. Voor de fotowedstrijd kan men foto’s insturen in de volgende drie 
categorieën: Gelderse Natuur, Landschap en ruimte in Gelderland en Duurzaam Gelderland. Insturen foto's kan tot en met 
30 september 
>> Meer informatie 
 

mailto:excursies@ivn-apeldoorn.nl?subject=Aanmelding%20IVN%20excursie%20gids
mailto:gidsenpool@ivn-apeldoorn.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn/natuurgidsenopleiding-ngo
mailto:ngo@ivn-apeldoorn.nl
mailto:%20ngo@ivn-apeldoorn.nl
mailto:sprey.marieke@gmail.comt
mailto:voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
http://www.apeldoornpaktaan.nl/
mailto:scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl?subject=IVN-Vlog
https://www.natuurenmilieugelderland.nl/fotowedstrijd


Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden 
Nieuwe leden/vrienden: Anne Ankersmit, Jan Willem Dijkstra, Diana Wolters, O. 
Paulides, Joke Huisman 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Praktijk Centrum Bomen beperkt beschikbaar 
Inmiddels is het asbest dak van het hoofdgebouw vervangen. Momenteel wordt binnen (zoals kantine en keuken) verbouwd.. 
Als het goed is moet deze verbouwing eind augustus afgerond zijn. Mocht je eerder gebruik willen maken van het gebouw, 
neem dan even contact op met voorzitter@ivn-apeldoorn.nl. Je kunt dan mogelijk terecht in het nieuwe lesgebouw. 

   
 
Speurneuzenroute geopend  
Kinderburgemeester Jorn opende op woensdagmiddag 7 juli de IVN-
Speurneuzenroute in Stadspark Berg en Bos. Met een tak en een bepaalde truc 
konden Jorn en andere kinderen de hoogte van een van de bomen op de 
speelweide meten, zonder pen en papier. Dit is een van de 19 natuurontdekplekken 
langs de route rondom de speelweide. Met behulp van de gratis is te downloaden 
IVN Route App is deze Speurneuzenroute voor iedereen toegankelijk.  
>> Meer informatie 
 
Foto’s voor IVN archief 
In het IVN archief staan veel foto’s die voor IVN activiteiten vrij te gebruiken zijn. Er 
zijn diverse IVN’ers die foto’s opsturen. 
Let er wel op dat de foto altijd een titel heeft die weergeeft wat er op staat. Dat maakt het zoeken in het archief veel 
gemakkelijker. 
 
Pointer opladen 
Pas ontdekt: De pointer die gebruikt wordt voor het LCD scherm kun je opladen via 
een snoertje van de telefoon. Steek het in de opening waar ook het USB blokje 
uitkomt. 
 
Bedankje in het park  
21 juli kregen zes zwerfvuilverzamelaars van park Zuidbroek op verzoek van het 
bestuur van de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek een rondleiding in het 
Mheenpark als bedankje voor het werk dat zij verrichten. Het was vooral leuk de 
verschillen tussen beide fraaie maar totaal andere parken te ervaren. De avondzon 
belichtte het park op een prachtige manier.  
 
Verwenzorg brengt mensen in beweging  
Op woensdagavond hadden we eindelijk weer een uitstapje met verwenzorg. 
En wat voor één. Met busje volgeladen vertrokken we naar het bosgebied bij het 
Woudhuis, voor een natuurwandeling met Herman, een gids van het IVN, die het 
gebied als oud-boswachter op zijn duimpje kent. 
We hebben zo'n 3 km gewandeld, met halverwege een drinkpauze. De gids wist 
veel te vertellen en de gasten mochten vragen stellen. Hier werd dan ook gretig 
gebruik van gemaakt. De gids had ook zijn slang bij zich en ieder die dat wilde 
mocht de slang vasthouden. Er waren heel wat stoere dames bij. 
Het was een perfecte avond dankzij de mooie omgeving, het prachtige weer en het 
ontspannen gezelschap. Iedereen heeft dan ook enorm genoten. Een prachtig 
voorbeeld wat verwenzorg voor mensen kan betekenen. 
Deze activiteit is tot stand gekomen dankzij een mooie samenwerking met Present 
Apeldoorn en de werkgroep Natuur in de Zorg van IVN Apeldoorn. Op 25 augustus staat er weer een wandeling gepland. 
(door Riekie van der Veer, activiteiten begeleidster GGNet Verwenzorg.) 
 
Samenwerking met Informatiecentrum Het Leesten 
Begin dit jaar heeft Staatsbosbeheer (SBB) ons benaderd voor een samenwerking op het Leesten in Ugchelen. Het terrein is 
de afgelopen jaren ingrijpend aangepakt en de oude kiosk is vervangen door een mooi restaurant met een 
informatiecentrum. Naast het mooie gebied is het Leesten ook een uitstekend punt voor activiteiten van onze IVN afdeling. 
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Inmiddels zijn er al een aantal (IVN) wandel en fietstochten die vanuit het informatiecentrum starten. Aan onze werkgroepen 
is gevraagd na te denken welke activiteiten er zoal vanuit het Leesten georganiseerd kunnen worden. Het zou mooi zijn als 
het Leesten, naast ons IVN lokaal, een mooie tweede uitvalsbasis kan worden.  
 
Fête de la Nature 
IVN Gelderland en Staatsbosbeheer organiseren op het Leesten ook een onderdeel van Fête de la Nature, Fete de la Nature 
IVN het grootste Grassroots festival van Nederland op 3, 4 en 5 september. Dat organiseren ze niet zelf, maar een groep 
jongeren doet een Groen Traineeship bij IVN-Gelderland. Zij leren in een aantal weken wat er komt kijken bij het organiseren 
van de activiteiten voor zo’n festival, wat ze dan in de praktijk ook gaan doen. Wij zijn natuurlijk bijzonder trots dat IVN 
Apeldoorn deze jongeren in twee workshops iets kan leren over het maken van routes en natuurlijk over het ontstaan van de 
Veluwe en het Leesten als gebied.  
 
2021: Het jaar van de moeflon 
Uit de nieuwsbrief van de Hoge Veluwe: ’In 2021 is het 100 jaar geleden dat Anton 
Kröller een groep moeflons uitzette op De Hoge Veluwe. Op dit moment leven er in 
het Park ruim tweehonderd exemplaren. Wilt u deze nuttige schapen met eigen 
ogen zien? Loop dan de nieuwe wandelroute van Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe en IVN Natuureducatie. Met een beetje geluk vangt u een glimp van deze 
schuwe dieren op…. ’. 
Wij kregen het bericht door dat de klik naar de nieuwe wandelroute in de nieuwsbrief als hoogste scoorde. Inmiddels is de 
route al bijna 600x gedownload uit de IVN Routes app. Daarmee staat deze wandeling met stip op 1, met in achterhoofd dat 
de route pas in april beschikbaar kwam. Momenteel wordt gewerkt aan een tweede wandelroute. 
 
Waar zijn de bat detectors?? 
We zijn op zoek naar de 3 (?) batdetectoren van IVN-Apeldoorn. Volgens de laatste informatie zijn die het laatst gebruikt in 
2019 voor de workshop vleermuizen. De vorige oproep leverde geen reacties op. We proberen het nog een keer. 
Heeft iemand een idee bij wie of waar ze zijn gebleven? Mail even naar Hans Hogenbirk als je ze hebt of er iets van weet. 
 
Groenvoer digitaal ontvangen? 
Wil je Groenvoer, ons ledenblad, uitsluitend digitaal ontvangen? Dat kan en het scheelt papier gebruik en een fysiek 
bezorgadres. Meld je dan aan via ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl. Via de IVN Nieuwsbrief informeren we wanneer de 
nieuwste editie beschikbaar is.  
 

Biodiversiteit in de gemeente Apeldoorn 
NK Tegel wippen; Heel Holland wipt  
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes 
van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met 
problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is 
versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door 
wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder 
inlopen. Meer groen gaat dit tegen. 
Het NK Tegelwippen is een wedstrijd tussen gemeenten om (tuin)tegels te 
vervangen door groen! 
Tot 30 september speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen 
in zijn eigen (gevel)tuin. Jij dus ook! Hoe? Geef je gewipte tegels op via dit formulier en ze worden bij je gemeente opgeteld.  
Kun je nog wat extra inspiratie gebruiken voor een volgend project? Of wil je je buurman van tips voorzien? Kijk eens tussen 
de inspiratieprojecten om te zien hoe je een regenpijp afkoppelt, gevels vergroent of wat je verder kunt doen.  
>> Meer informatie op nk-tegelwippen.nl 
 
BioBlitz! 
In een wereld waarin de (lokale) biodiversiteit met grote stappen achteruit gaat, 
worden initiatieven om dit proces tegen te gaan des te belangrijker. Apenheul zet 
zich al 50 jaar in voor soortbehoud van bedreigde diersoorten over de hele wereld 
door o.a. deelname aan conservatieprogramma’s, educatie en bescherming van 
leefgebieden via het Apenheul Natuurbehoud Fonds. 
Naast dat Apenheul sterk inzet op soortenbehoud van bedreigde diersoorten, 
zetten zij ook in op lokale biodiversiteit. Ze zoeken experts op het gebied van diverse soorten van inheemse fauna die het 
leuk vinden om te helpen een inventarisatie te maken van de lokale fauna in Apenheul. De zogenaamde BioBlitz! 
Er komt een BioBlitz pilot van maandag 13 t/m zondag 19 september 2021 
Ben of ken je een experts die mee willen doen, neem dan contact op met Lisette van den Berg en Victoria Farkas. Geef dan 
ook aan voor welke soorten je zou kunnen deelnemen. Voor eventuele vragen, tips of adviezen kun je ook bij hen terecht. 
 
Zero Waste Week Apeldoorn 
Door het burgerinitiatief Zero Waste Apeldoorn worden van zaterdag 18 september t/m vrijdag 24 september zoveel mogelijk 
inwoners van de gemeente Apeldoorn geïnformeerd over duurzame, beschikbare alternatieven en geactiveerd om (de 
eerste) stappen te zetten richting een duurzame, afvalvrije en verspillingvrije leefstijl. Door inzet van allerlei activiteiten 
verspreid door de week worden op een laagdrempelige manier, de bekende 5 Zero Waste R’en uitgelegd en uitgevoerd: 
Refuse (weiger), Reduce (verminder), Reuse (hergebruik), Recycle en Rot (composteer). 
Help je mee?  
>> Lees HIER meer en geef je op. 
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Record met bijsmaak 
Ook IVN’ers hielpen zaterdagmiddag 10 juli mee om in Apeldoorn het record aantal 
van 23.000 peuken in anderhalf uur met zestien personen te verzamelen. Dit werd 
de derde keer in Apeldoorn georganiseerd door Zero Waste en Heel Apeldoorn 
Rein. Dit jaar gelijktijdig samen met 81 andere steden en dorpen in Nederland. 
Landelijk stond de score op 560.000 stuks. Het landelijke Plastic Peuken collectief, 
dat bestaat uit een aantal belangrijke milieuorganisaties, zet zo druk op de regering 
om de schadelijke samenstelling van de sigarettenfilters met onder andere 
microplastics te gaan verbieden.  
>> Zie ook het bericht in de pers. 
 

Natuurnieuws 
Lokken lukte  
In 2018 hadden we een bewoner aan de Linie bij winkelcentrum het Fort bereid 
gevonden gierzwaluwgeluiden af te spelen om ze naar al die neststenen te lokken 
die op de hoeken van de woningblokken bij de bouw zijn ingemetseld. De bewoner 
verhuisde. Een andere bewoonster, Suzanne, nam het over, maar het bleef stil tot 
afgelopen zomer. Peter Oosterkamp, die hen ook op weg hielp met het afspelen van 
de geluiden, kreeg bericht van Suzanne dat ze het vermoeden had dat er nestkasten 
bezet waren. Inderdaad. Het is een mix van gierzwaluwen en mussen geworden. 
Zeker is wel dat van de 10 neststenen op een hoek 2 neststenen bezet zijn door 
gierzwaluwen en zes door mussen. Die gierzwaluwen komen volgend jaar terug als 
ze de verre reizen overleven en als niet alle neststenen al door mussen zijn 
opgeëist.  
 
Gratis zoekkaart vlinders 
In de waan van de dag vergeten we soms welke mooie vlinders er in je eigen tuin te vinden zijn, zoals het oranjetipje, de 
dagpauwoog of het klein koolwitje! Gebruik de gratis IVN Zoekkaart vlinders om erachter te komen welke vlinder je hebt 
gezien. 
 
Fotohoek 

 
Frans van den Born begeleidde een natuurstruintocht 
door het Matenpark en heemtuin van een 
enthousiaste ISK klas van 15 leerlingen. 

 

Heemtuin de Maten in juli (Janneke Niessen) 

  
Twee foto’s van Willem Kuijpers van de Gorsselse heide net aan de andere kant 
van de IJssel. Het is een voormalig schietterrein maar teruggegeven aan de 
natuur. Nu een nat heidegebied met veel dopheide. Op de foto: gedeukte 
gouden tor en het heidekartelblad. 
Rechts een foto tijdens de fietsroute Ontdek fietsend Duurzaam Apeldoorn.   
 

Colofon 
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)  

Meer informatie vind je op www.ivn-apeldoorn.nl en op OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn) 

https://www.ad.nl/apeldoorn/record-met-bijsmaak-vrijwilligers-pikken-23-000-peuken-van-de-straat-in-apeldoorn~ad122179/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/8d0380ef-354c-4f3a-b307-ba69e0742a5c/22649
https://www.de-a.nl/nieuws/ontdek-fietsend-duurzaam-apeldoorn/
mailto:nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)
http://www.ivn-apeldoorn.nl/
https://ons.ivn.nl/groepen/afd-ivn-apeldoorn/288
http://www.ivn-apeldoorn.nl

