
 

 
Jaargang 15 nummer 2 februari 2023                                               Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief graag vóór 24 februari opsturen of gebruik OnsIVN is geen link 
 

Intro 
Bij de foto: Chantal Burink maakte deze foto tijdens een winterwandeling met de Werkgroep Routes. 

 

Nieuws uit de vereniging 

Welkom nieuwe leden 
Marin Hoekstra Haan, Niels de Winter, Anita Buitink, Andy Klom, Karin Stork, Bart 
Feenstra 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
Zijn je (mail)adresgegevens gewijzigd? Mail naar de ledenadministratie 
 

Nieuwe IVN website  
Eindelijk is het zover. Na maanden voorbereiding is de nieuwe IVN website per 30 
januari gelanceerd. 
De site is niet alleen voor IVN landelijk, maar (bijna) alle IVN afdelingen gaan daarin 
mee. Ook IVN-Apeldoorn. Dat is ook de reden waarom deze IVN Nieuwsbrief iets 
later dan normaal verschijnt.  
De site biedt een aantal extra mogelijkheden: zo zijn er aparte blokken voor 
vacatures en cursussen. De komende tijd zullen nog een aantal functies worden 
aangescherpt.  
 
Neem snel een kijkje op www.ivn-apeldoorn.nl 
 

Activiteiten agenda 

18/2: Natuurbeheer bij Staatsbosbeheer 
Natuurbeheer op een van de terreinen van Staatsbosbeheer in de omgeving van Apeldoorn.  
Uiterlijk een week van te voren wordt op de website bekend gemaakt op welke locatie we aan het werk gaan en welke 
werkzaamheden we uit gaan voeren. Neem zelf koffie of thee mee. 
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
>> Meer informatie 
 

19/2: Excursie: Bomen in de winter  
Wandel mee in het winterse Stadspark Berg en Bos en steek wat op van de natuur!  
Er wordt uitgelegd hoe je in de winter bomen kunt herkennen nu ze hun blad 
hebben verloren en er wordt verteld wat er juist in de winter te zien is in het bos. 
Kinderen (en volwassenen) kunnen op zoek gaan naar verschillende bomen, 
knoppen en kegels. 
>> Meer informatie en aanmelden 
 

27/2: Filmtip: Onder het Maaiveld 
De natuurdocumentaire Onder het maaiveld is door 75 IVN’er al eerder bekeken. Voor hen die er niet bij waren: de film 
draait in februari op de 27

ste
 om 18.45 uur in filmtheater Gigant in Apeldoorn.  

De filmploeg van de Nieuwe Wildernis en De Wilde stad heeft zich nu gebogen over de bodem, die bijna altijd onzichtbaar is 
maar waar wel ¼ van de biodiversiteit in huist. Het is een boeiende, mooie en informatieve film van 75 minuten die laat zien 
dat de zoektocht naar het verkrijgen van een gezonde bodem vruchten afwerpt. Natuureducatie vanuit een comfortabele 
stoel, zonder kou en regen is aangenaam. Voor meer tijden in maart, prijzen en reserveren kijk op www.gigant.nl  
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4/3: Natuurbeheer in de omgeving van Apeldoorn 
Werk mee om kenmerkende landschapselementen te onderhouden in de omgeving van Apeldoorn. 
Uiterlijk een week van te voren wordt bekend gemaakt op welke locatie we aan het werk gaan en welke werkzaamheden we 
uit gaan voeren. 
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
>> Meer informatie 
 

18/3: Korstmossen: onopvallend, maar o zo mooi!  
Zaterdag 18 maart is er een IVN excursie om het publiek kennis te laten maken met 
korstmossen. De excursie duurt 2 tot 2,5 uur, met een rustpauze. Men kan dan zelf 
meegenomen drank nuttigen. De start is om 13.30 uur bij de ingang van het 
Paleispark aan de Pijnboomlaan, een zijweg van de Amersfoortseweg. 
De kosten zijn inclusief entree van het park en een korstmossen-zoekkaart: € 5 
Aanmelden is verplicht. Er kunnen maximaal 15 personen mee. 
>> Lees meer en meld je aan 
 

28/3: IVN-Ledencafé  
Het Ledencafé van 17 januari was weer een groot succes. Met ruim 40 deelnemers 
was de capaciteit van de kantine van praktijk Centrum Bomen wel zo’n beetje 
bereikt. 
Anton Dekker vertelde ons over de herinneringsbomen in Apeldoorn. En Saskia 
Kattemölle informeerde ons over de werkwijze van de Groenvoer redactie en de 
special ‘Ode aan de Parken’. 
Een aantal IVN’ers werden in het zonnetje gezet omdat ze 25 of zelfs 40 jaar lid 
waren. Atze en Cathrien Oskamp stoppen met lesgeven bij de NGO en kregen een 
mooie toespraak van Willem Kuijpers om hen in het zonnetje te zetten compleet 
met bloemen, een prachtig boek en een theaterbon. Ze gaven aan met plezier vele 
jaren te hebben meegewerkt bij IVN. En misschien soms nog wel een beetje. 
Het volgende IVN-Ledencafé is op dinsdagavond 28 maart. 
 

12/4: IVN Lezing: Het mysterieuze leven van de koekoek  
De roep van de koekoek zal bij iedereen bekend zijn. Maar wat weten we eigenlijk 
verder van deze bijzondere vogel? 
Op uitnodiging van IVN-afdeling Apeldoorn gaat Lou Megens op woensdagavond 12 
april in op hoe de koekoek haar ei legt. Ook legt hij uit waarom een gastheer 
(waardvogel) een koekoeksei in het nest accepteert. Filmmateriaal van een 
koekoeksjong dat eieren en jongen uit het nest van voerende waardvogels werkt 
zullen het leven van deze mysterieuze vogel verder blootleggen. Ook worden 
begrippen als mimicry, polygamie, facultatief en obligaat parasitisme op een heldere 
manier uitgelegd. 
Megens is een vogelkenner met een brede kennis. Tijdens zijn lezingen neemt hij het publiek als het ware mee de natuur in 
om vogels te zien en te horen, terwijl hij wetenswaardigheden vertelt. Van jongs af aan is hij in de weer met vogels; hij 
schreef er ook een aantal boeken over. Zijn artikelen in nationale tijdschriften worden inmiddels gepubliceerd in Europa en 
de VS. 
>> Lees meer en geef je nu al op.  
(foto: Marcel vd Kerkhof) 
 

Ook meedoen?  

IVN Natuurgids worden? 
Op 16 maart start weer een nieuwe groep van de opleiding NGO-1. Er zijn nog 
beperkt plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden op de site. 
De Natuurgidsenopleiding (NGO) leidt natuurliefhebbers op tot brede IVN-
natuurgids, die allerlei educatieve activiteiten kan verzorgen. Door te leren om 
verschijnselen en processen in de natuur waar te nemen, samenhangen te zien en 
inzicht te krijgen in de waarde van de natuur voor mens en samenleving. Door 
vaardigheden op te doen om groene activiteiten te organiseren en te begeleiden. 
Het eerste deel van de opleiding, NGO-1, is gericht op het opdoen en ervaren van 
de essentiële natuurkennis en -ervaring die voor een IVN-Natuurgids belangrijk zijn.  
>> Meer informatie over de NGO 
 
In het najaar start de Natuurgidsenopleiding deel 2: gidsvaardigheden. Deze opleiding wordt maar eens per 2 jaar 
georganiseerd. De opleiding NGO-2 is gericht op het verwerven en verdiepen van de vaardigheden als IVN-Natuurgids in 
theorie en praktijk en sluit af met het diploma IVN-Natuurgids. Meer informatie kan je HIER vinden. 
Ben je deelnemer aan de gidsenopleiding deel 1, de NGO-1, en heb je al een belangrijk deel van de cursussen en 
opdrachten gedaan, dan kun je deelnemen aan deze laatste stap in de Natuurgidsenopleiding. Schrijf je in op de website of 
stuur een mail naar ngo-2@ivn-apeldoorn.nl. Wil je meer informatie of denk je op een andere manier in aanmerking te 
komen, mail naar t.gevers@solcon.nl. 
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Zou dat iets voor mij zijn?  
Misschien vind je het leuk om mensen enthousiast te maken over de prachtige 
wereld van vogels. Maar hoe dan? 
Op 7 februari organiseert de KNNV voor haar leden een roofvogelcursus. Lijkt het 
je leuk om mee te werken aan de vogelcursussen van IVN en KNNV, dan is dat 
een leuk moment om vrijblijvend een cursusavond van dichtbij mee te maken. 
Zonder verplichtingen. 
We nodigen je van harte uit op 7 februari om 20 uur in zaal 3 van Wijkcentrum 
Orca (Germanenlaan 360, Apeldoorn). 
Wellicht ten overvloede, deze uitnodiging is alleen bedoeld voor mensen die daadwerkelijk overwegen om te helpen met 
vogelcursussen. Anders is de zaal te klein. Weet je niet zeker of het geven van een cursus iets voor je is, kom dan gezellig 
langs! Het belooft een leuke avond te worden. 
(Marcel Ermers, KNNV, coördinator van de Roofvogelcursus) 
NB: Dit is een proefrun voor de cursus van IVN en KNNV samen. Normaal niet toegankelijk voor IVN. Paul wil echter een 
uitzondering maken voor IVN leden, die zich in willen zetten om deze cursus te helpen organiseren en als docent willen 
geven. Zoals je weet zijn we daar nog steeds naar op zoek. 
(Peter Wiggers- coördinator IVN Publiekscursussen) 
 

Werkgroep VENEL schoont sprengen 
Het sprengen schonen in januari leek eerst flink tegen te vallen, doordat de 
aannemer het deel waar wij altijd in werken al gedaan bleek te hebben. Gelukkig 
bleek er iets zuidelijker, in de Hartense sprengen, nog wél genoeg te doen. Na 
afloop van de werkochtend stroomde dit deel beslist beter door dan toen we 
begonnen. Volgens Sjaak van den Bosch van het Waterschap had de aannemer 
de westelijke tak van de Hartense Molenbeek laten zitten voor ons, maar dat is 
dus niet duidelijk geweest. Het was, mede dankzij het mooie weer, weer een 
geslaagde werkochtend. Wie zich afvraagt hoe het nou zit met al die verschillende 
sprengen kan veel informatie vinden op de Beken Atlas Veluwe  
En ook in februari kun je weer meedoen. Zie de activiteitenkalender. 
 

Doe je ook mee? Bekijk de vacatures 
Op de nieuwe website is het nu mogelijk om de vacatures wat meer aandacht te geven. Daarom volstaan we hier met een 
kort lijstje. Kijk in het menu Over ons/vacatures. Wellicht zit er iets voor je bij. 

 Het cursusteam Natuur & Samenleving zoekt versterking 

 De Werkgroep Natuurgidsenopleiding zoekt collega’s 

 Oproep Natuur in de Zorg 

 Help mee bij de (vogel)cursussen 

 IVN Promotieteam zoekt versterking en een coördinator 

 Help mee bij de organisatie van ledenbijeenkomsten 

 Ben je inzetbaar als natuurgids? Geef je op voor de gidsenpool 
Heb je een vacature? Of is de aangemelde vacature vervuld? Geef het door aan de webmaster 
 

Ander (natuur)nieuws 
‘Onder het maaiveld’ geeft boeiend en hoopvol beeld 
De voorpremière van de natuurdocumentaire ‘Onder het maaiveld’ werd op 
zondagochtend 22 januari in filmhuis Gigant bezocht door 75 IVN-leden. Een totaal 
andere natuurfilm dan voorgangers zoals de Nieuwe wildernis en de Wilde stad, wel 
van dezelfde regisseurs. Een waardevolle film die onderstreept en zichtbaar maakt 
dat een kwart van de biodiversiteit zich onder het maaiveld bevindt en dat 
samenhang en samenwerking een voorwaarde zijn voor een gezonde bodem.  
Fijn dat zoveel leden als cadeautje van IVN afdeling Apeldoorn gratis konden zien 
dat bodempioniers steeds beter weten hoe je de bodem kunt herstellen, verbeteren 
en behouden. Het is nu nog maar een kleine groep die deze weg inslaat, maar de 
resultaten zijn overtuigend. Een aanrader voor iedere natuurliefhebber en vooral moestuinders.  
(Yvonne Zwikker) 
 

De Oase  
Het boek ‘De oase’ van Simon Hureau is een strip over ‘de kleine geboorte van een 
biodiverse tuin. 
Simon en zijn vrouw maakten geen plan, verkondigden geen grote idealen, lazen 
geen speciale boeken en volgden geen enkel dogma of trend. Het is gewoon 
makkelijk om biodiversiteit te bevorderen, of zelfs te herstellen of te creëren, vindt 
Simon. Het is geen tovenarij. Zijn tuin is daar het beste bewijs van. Leuke 
toegankelijke strip over biodiversiteit.  
>> Lees HIER meer 
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Bloeiende hazelaar 
Iedereen kent wel de katjes van de hazelaar. Dat is de mannelijke bloeiwijze. De 
hazelaar bloeit al in januari / februari. De hazelaar is een ‘naaktbloeier’, dat 
betekent dat de plant bloeit als hij nog geen bladeren heeft. De mannelijke 
bloemen zitten in de katjes en zijn al in de zomer aanwezig in de oksels van de 
bladeren. De vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een knopje bij 
elkaar. Tijdens de bloei zijn alleen de rode stijlen met de stempels te zien. Maar 
daarvoor moet je wel héél goed kijken, want de bloempjes zijn erg klein. Als alles 
goed gaat, zorgt de wind voor de bestuiving. 
(Annelies de Jong) 
 

Het Kootwijkerven  
Ik heb een wandeling gemaakt langs het Kootwijkerven. Een prachtig natuurgebied 
met eigen karakteristieken. Doordat rondom het ven de begroeiing is verwijderd is 
er weer een weids uitzicht. Er zijn mooie wandelpaden rond het ven aangelegd en 
je kunt op een verhoging in het wandelpad weer helemaal over het ven kijken 
zonder de aanwezige dieren te storen. Op het moment dat ik daar liep heb ik 
helaas geen dieren kunnen waarnemen, maar wel sporen van reeën. Daar moest 
ik het dan maar mee doen, maar het was de moeite waard om daar te wandelen 
(Frans Nijman) 
 

Gratis veldgids ‘Invasieve houtige planten’ 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft, in samenwerking met Naturalis 
Biodiversity Center en Staatsbosbeheer, een veldgids gemaakt met daarin 45 
soorten uitheemse bomen en struiken die in bospercelen prioriteit hebben bij het 
voorkomen van schade. 
De gids bevat onder andere kenmerken, foto’s en bestrijdingsmaatregelen. Met deze 
gids kun je de uitheemse bomen en struiken herkennen die schade aan de natuur in 
Nederland veroorzaken. 
>> Meer informatie  
(Met dank aan Henk v.d. Ende)  
 

Webinar: Duik in het landschap van jouw regio: Veluwe / IJsselvallei 
Op donderdagavond 16 maart houdt Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
een webinar over het landschap van de Veluwe en de IJsselvallei. 
Het cultuurhistorisch landschap vormt een belangrijk onderdeel van onze 
leefomgeving. Het geeft onze leefomgeving kleur en identiteit. Ieder gebied heeft zijn 
eigen intrigerende ‘levensverhaal’. In deze digitale bijeenkomsten leer je hoe de 
bijzondere landschappen van Gelderland zijn ontstaan. We duiken in het landschap 
van de regio met de bijbehorende landschapstypen en -elementen. 
>> Meer informatie (je moet eerst een account aanvragen voor je je kunt inschrijven) 
 

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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