
 

Jaargang 13 nummer 9 – september 2021                                       Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 september opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto 
Een foto van Yvonne Zwikker bij de tiny houses in Park Zuidbroek.  
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. 
 
3, 4, 5 september: Fête de la Nature 
In het weekend van 3, 4 & 5 september viert IVN Natuureducatie Fête de la Nature. Het grootste 
grassrootsfestival van Nederland. In het hele land worden er diverse kleinschalige natuurfeestjes 
georganiseerd. Denk aan yoga in Natuurpark Berg & Bos, Escape to the forest bij Het Leesten, een 
speurtocht door het bos, of een duurzame BBQ bij jou in het park.  
>> Bekijk hier de activiteiten in Gelderland 
 
4 september: Bijeenkomst voor IVN excursie gidsen. 
Lijkt het je leuk om eens een excursie mee te gidsen, te organiseren of mee te denken over mooie 
gebiedjes kom dan zaterdag 4 september naar het Praktijkcentrum Bomen. Die middag hebben we een interessant 
programma. Met een inleiding door boswachter van Natuurmonumenten Ruud Wantia over het beheer van Woudhuis. We 
brainstormen met elkaar over het excursieprogramma 2022 en zetten dat in de steigers. Daarna lekker met elkaar het bos in 
en ter afsluiting een gezellige borrel. Inloop om 12.45 uur borrel om 17.00 uur. Meld je aan via excursies@ivn-apeldoorn.nl 
 
4 en 5 september: Open Tuinen weekend 
Dit jaar (2021) organiseert Groei & Bloei op 4 en 5 september het Open Tuinen 
weekend. Dat wordt genieten van nazomertuinen met uitbundig bloeiende planten! 
Zoals het er nu uit ziet kan een tuinopenstelling veilig verlopen als de afstands- en 
hygiëneregels die dan gelden in acht worden genomen. 
Laat je verrassen en inspireren in de diverse tuinen! Iedereen is welkom tussen 
10.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. Let er op dat een aantal tuinen alleen op 
zaterdag of alleen op zondag open zijn. Op de website staan de locatie en de 
openingsdagen/tijden.  
 

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. Bij het theehuis in Natuurpark 
Berg & Bos. Daar komt ook de IVN promotiekraam waar wij o.a. de 
Speurneuzenroute kunnen promoten. 
Vanmorgen had ik overleg met Lizz Tulk die vanuit de gemeente het 
Monumentenweekend begeleidt waaronder de locatie in Stadspark Berg & Bos, bij 
het Theehuis. 
We zoeken nog ‘kraamhulpen’ voor zowel de zaterdag als de zondag van 11 tot 17 
uur. Graag opgave (met de tijd waarop je kunt) naar Marieke Spreij. 
>> Meer informatie op www.monumentendagenapeldoorn.nl 
 
14 september: Training Jongeren & IVN 
Op dinsdag 14 september van 19.30 tot 21.00 uur organiseert IVN Gelderland een online training over werken met jongeren. 
Tijdens deze training willen we je inspireren. In 1,5 uur gaan we online en interactief samen met jullie, jonge IVN collega’s en 
andere jongeren aan de slag. Met de focus op de ‘oudere’ jongere van 18 t/m 30 jaar in hun vrije tijd. Aanmelden kan hier! 
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18 september World Cleanup Day.  
Op zaterdag 18 september, de eerste dag van de Zero Waste Week van de 
afdeling Apeldoorn is het weer World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde 
opschoondag komen ruim 180 landen in actie voor een schonere omgeving. Ook in 
Apeldoorn kun je de handen uit de mouwen steken. Wil je ook meedoen kijk op 
www.zerowasteapeldoorn.com waar ze in jouw buurt aan het werk gaan.  
Tijdens de Zero WasteWeek Apeldoorn wil deze organisatie zoveel mogelijk 
inwoners van de gemeente Apeldoorn informeren over duurzame, beschikbare 
alternatieven en hen activeren om (de eerste) stappen te zetten richting een 
duurzame, afvalvrije en verspilling vrije leefstijl. In die week draaien in filmtheater 
Gigant drie films met dat thema: I am Greta, Thin Ice en Tomorrow.  
>> Voor tijden, prijzen, meer informatie en reserveren zie www.gigant.nl 
 
19 september: IVN publiekswandeling Koningspark Kerschoten 
Voor veel Apeldoorners is Koningspark Kerschoten onbekend terrein. 
Zondagmiddag 19 september nemen IVN natuurgidsen je mee voor een wandeling 
door dit nogal verscholen park dat een bijzondere ligging in de wijk heeft rond 
vijvers en de grootste variatie aan boomsoorten. 
>> Meer informatie en opgave. 
 
24 september: IVN publiekswandeling Park Zuidbroek 
In de Zero Waste Week past een wandeling door Park Zuidbroek, onderdeel van 
de duurzaam opgezette nieuwe wijk van Apeldoorn. Maak op vrijdagochtend 24 
september kennis met de rijke natuur in dit jongste Apeldoornse park, de natuur 
waarin niets verspild wordt. De natuur die na de oplevering van het park in 2014 op 
onnavolgbare wijze de verdere aankleding verzorgt. De wandeling van een kleine 2 
uur start om 10 uur. Langs de route komen we een aantal ecologische 
aandachtspunten tegen, zoals de tien Tiny Houses. 
>> Meer informatie en opgave. 
 
24 september t/m 6 oktober: Bodemdierendagen  
Begin van de herfst staan de Bodemdierendagen weer op de kalender. In heel 
Nederland zoeken mensen naar bodemdieren. Zo ontdekken jong en oud samen 
hoe het met bodemleven is gesteld. Want het leven in de bodem is ontzettend 
belangrijk. Ook voor planten, dieren en mensen bóven de grond. Het thema van de 
zevende Bodemdierendagen is dan ook: Erop of eronder! 
Op de website kun je handige zoekkaarten, een scoreformulier downloaden of 
zoektips vinden. Of vraag het gratis infopakketje aan, met onder meer het 
prachtige boekje ‘Ondersteboven’! Daarin staan foto’s, handige informatie en leuke 
weetjes over bodemdieren. 
>> Meer informatie en downloads of kijk op www.bodemdierendagen.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  
En wil je actief meedoen: We zoeken ook nog enkele IVN natuurgidsen om mee te helpen in de promotiekraam. 
>> Meer informatie 
 
5 en 6 november: Natuurwerkdag  
Op meer dan 500 locaties verspreid door het hele land zetten jong en oud zich in 
voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene leefomgeving tijdens 
Natuurwerkdag. 
De activiteiten op de Natuurwerkdag bestaan uit kleinschalige 
onderhoudswerkzaamheden zoals snoeien, schoonmaken van paden en poelen, 
knotten van wilgen, verwijderen van riet, bloembollen planten en insectenhotels 
maken. Samen dragen deelnemers bij aan meer biodiversiteit in de natuurgebieden en in eigen buurt 
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Ook meedoen?  
Natuurgidsen pool?  
We willen weer gaan werken met een natuurgidsenpool voor het uitvoeren van 
excursies. Iedereen die op één of andere manier actief wil zijn als IVN Natuurgids 
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 
 
Natuur in de Zorg en Wandelen op zoek naar vrijwilligers  
Met Natuur in de Zorg kun je een bijdrage leven voor het welzijn van onze oudere 
medemens in de zorginstellingen. De werkgroep Natuur in de Zorg brengt de natuur 
naar de zorginstelling. We maken gebruik van diverse power points, materialen en 
bloemen, struiken en vruchten uit het jaargetijde staan je daarbij ter beschikking. 
Aangevuld met je eigen natuurverhalen en doe-activiteiten bezorg je het publiek een 
welkome activiteit. Met Natuur in de Zorg Wandelen, brengen we de oudere 
medemens naar de natuur. Je natuurkennis kan heel uiteenlopend zijn maar je 
wordt goed op de rails gezet. Je bepaalt zelf hoe vaak je meedoet, maar met 
bijvoorbeeld 1 of 2x per maand een ochtend of middag is je bijdrage al heel welkom. 
Je kunt het ook met een partner (samen) doen.  
Interesse? Neem contact op zodat we mondeling in gesprek kunnen gaan. Mail of bel met Susanne Rasing, 
natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl  of 055 5790992 
 
Gezocht en gevonden: Administratieve spin in het web voor de NGO 
Jesse Rietveld gaat vanaf september aan de slag als administratieve spin in het web voor de Natuurgidsen opleiding (NGO) 
bij IVN-Apeldoorn. Door onze modulaire werkwijze van de natuurgidsenopleiding is er veel communicatie per email, 
vastlegging in bestanden, planning, organisatie en administratie. Daarom is deze extra administratieve ondersteuning zeer 
welkom.  
 
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. 
 
Gezocht: Organisatoren voor 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.  
 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden 
Nieuwe leden/vrienden: Jackie Weusthuis, Willemijn Woud 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Coördinator natuurcursussen. 
Yvonne van Loon start binnenkort met een nieuwe betaalde baan. Heel fijn voor 
haar, maar minder fijn voor IVN, want ze stopt met haar activiteiten voor IVN. En hoewel de cursusteams erg zelfstandig zijn 
en veel zelf regelen, is het toch wel handig om een coördinator te hebben voor de afstemming m.b.t. de agenda bijvoorbeeld. 
Hein Hillen neemt voorlopig waar. 
Wie oh wie volgt Yvonne op? 
 
Herfstnummer van Groenvoer is verschenen. 
Klik op: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn/groenvoer 
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 deze IVN Nieuwsbrief informeren we wanneer 
de nieuwste editie beschikbaar is.  
 

mailto:gidsenpool@ivn-apeldoorn.nl
mailto:natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn/natuurgidsenopleiding-ngo
mailto:%20ngo@ivn-apeldoorn.nl
mailto:voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/vacatures
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn/groenvoer
mailto:ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl?subject=Groenvoer%20digitaal


Praktijk Centrum Bomen verbouwd  
De grove verbouwing van de kantine is gereed, maar er zijn nog wel wat 'open eindjes' waardoor we de kantine in ieder 
geval t/m 5 september (en mogelijk tm 12 september) nog niet - of beperkt - kunnen gebruiken. Gelukkig kunnen we 
uitwijken naar de ‘schilschuur’, het nieuwe lesgebouw. Alle organisatoren van de komende activiteiten die gebruik maken 
van de locatie zijn inmiddels geïnformeerd. Nog even geduld en dan kunnen we weer terecht in een prachtige ruimte. 

  
 
IVN op Uit in Apeldoorn 
Wekelijks maakt het toeristisch bureau UitinApeldoorn een poster met leuke uitjes 
in Apeldoorn. Regelmatig verschijnt daar ook een IVN activiteit op. Zoals recent de 
slootjesdag.  
Heb je een activiteit te melden, stuur dat dan ook altijd – liefst vroegtijdig – naar 
pr@ivn-apeldoorn.nl. De PR werkgroepleden verzorgen de distributie naar 
regionale pers, website(s) en Facebook. 
 
 

Biodiversiteit in de gemeente Apeldoorn 
Tuin in beeld 
De eerste waarnemingen van de 18 IVN en KNNV leden die meedoen aan het wildcamera project van de Gemeente 
Apeldoorn zijn gedaan. Via acht wildcamera’s die steeds een maand in een andere tuin komen te staan. Doel is niet alleen 
een inventarisatie van zoogdieren die in achtertuinen voorkomen, maar ook om burgers te betrekken bij natuur en 
biodiversiteit in en om de stad. Gedurende het gehele traject worden de deelnemers ondersteund vanuit de gemeente. Nu 
en dan wordt een overleg gehouden om onderling informatie uit te wisselen. 

   
 

Natuurnieuws 
MeerBomenNu 
Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda willen komende winter minimaal 
1 miljoen bomen gratis weggeven. Bomen planten is een oplossing om 
klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om burgers een 
positief handelingsperspectief te bieden. Iedereen kan bomen planten! Je kan ergens gaan helpen planten. Of je helpt 
oogsten en neemt een gedeelte van de oogst mee voor je eigen tuin. Ook zullen rondom de Nationale Boomfeestdag in het 
hele land boomweggeefdagen worden georganiseerd. 
>> Meer informatie op meerbomen.nu 
 
Livestream wildcamera op De Hoge Veluwe  
Sinds kort staat er op De Hoge Veluwe een nieuwe wildcamera. Deze haarscherpe 
camera biedt in 4K kwaliteit live zicht op één van de wildweides in het Park, van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Misschien spot je wel een moeflon, die dit jaar 
extra in de belangstelling staan (lees meer over het Moeflonjaar of wandel de IVN 
route Op zoek naar Moeflons). 
Aanrader: met Snapshot Hoge Veluwe leert je wilde dieren herkennen. Dat maakt 
wildspotten in het Park of via de wildcamera nog leuker. En je draagt ondertussen 
bij aan waardevol onderzoek. 
 
  

mailto:pr@ivn-apeldoorn.nl
https://meerbomen.nu/
https://hogeveluwe.us3.list-manage.com/track/click?u=098e774b07fa05ca80e2965ad&id=7c90914657&e=2c9e65d86c
https://www.ivn.nl/routes/locatie:Apeldoorn&id:2949&soort_route:lopen&result:op-zoek-naar-moeflons
https://www.ivn.nl/routes/locatie:Apeldoorn&id:2949&soort_route:lopen&result:op-zoek-naar-moeflons
https://hogeveluwe.us3.list-manage.com/track/click?u=098e774b07fa05ca80e2965ad&id=d57b52e2ef&e=2c9e65d86c


Nieuw verschenen: Basisboek Veldbiologie, Zelf de natuur in  
Het Basisboek Veldbiologie nodigt uit om zelf op onderzoek te gaan in de natuur. Je leert hoe 
je wilde planten en dieren kunt herkennen, hoe een natuurgebied in elkaar zit, maar ook hoe je 
zelf eenvoudig veldwerk kunt doen. Kortom: het biedt alle basiskennis bij elkaar die je nodig 
hebt om een goede veldbioloog te worden. 
Het boek bevat een goed gefundeerde inleiding over wat natuur eigenlijk is en op welke 
manieren je daar over na kan denken en mee om kan gaan. Ook geeft het een overzicht van 
abiotische factoren, landschappen, grondsoorten en aquatische kringlopen. 
Maar de hoofdmoot wordt gevormd door de soorten. In het boek worden de meest algemene 
paddenstoelen, mossen, planten, vogels, zoogdieren, insecten, reptielen, amfibieën en vissen 
behandeld met aandacht voor ecologie en taxonomie maar ook voor hoe je mee kunt doen aan 
onderzoek en monitoring. Zee, strand en kust worden apart behandeld. 
Uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. 
>> Lees meer  
 

Versnippering versus connectiviteit: wat betekent dat voor natuurbehoud, 
herstel en ontwikkeling?  
De laatste decennia is mede dankzij inspanningen van het Kennisnetwerk OBN veel 
kennis over ecologisch herstel ontwikkeld en toegepast. Tegelijkertijd zien we dat 
de achteruitgang van natuurkwaliteit in Nederland nog niet gestopt is. Het recent 
uitgevoerde Ecologisch Assessment geeft een goed inzicht in de actuele stand van 
kennisontwikkeling over natuurherstel. 
>> Lees meer over natuurherstel in Nederland 
 
De Pauwoogpijlstaart 
Bij het snoeien van een doorgeschoten wilg (wat heeft dat boompje een groeikracht vertoond) vonden we een grote groene 
rups van ongeveer 8 cm. Daar wilden we meer van weten dus foto gemaakt en via Google Lens opgezocht: 
Pauwoogpijlstaart. Via de Vlinderstichting en Wikipedia zijn interessante gegevens te vinden zoals dat de pop in de grond 
overwintert. Probeer maar welke schat aan gegevens je er vindt! De kleur groen en de pauwoog spreken echt tot de 
verbeelding! 
(Paul Mertens) 

  
 
Fotohoek 
Een paar mooie foto’s uit de omgevingvanUgchelen van Willem Kuijpers. Meer foto’s staan in het IVN foto archief in het IVN. 
Je kunt ze gebruiken bij IVN publicaties, routes en/of activiteiten. 

  

  
 

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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