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Natuurmoment  

Herfstkleuren in het voorjaar 
Wanneer vroeg in het voorjaar de krenten uitlopen is 
het blad in eerste instantie zacht bruin van kleur. Door 
de witte bloesem tussen de andere kale struiken valt 
het op hoeveel krenten er overal staan. Dat geldt ook 
voor de sleedoorn. Dan verandert het blad van de 
krent in groen. De hele zomer blijven de bladeren 
groen alsof er nooit een licht bruine fase is geweest. 
Bepaalde soorten populieren kennen die verkleuring ook. Je zou haast zeggen dat het 

herfst is als deze geelbruine bomen wegen omzomen. Maar niets is minder waar. 
(Yvonne Zwikker) 
 

Uit de afdeling 

Nieuwe leden/vrienden van IVN of KNNV-Apeldoorn  
Nieuwe leden IVN: Anuschka van Kan, Natalie Kotteman-Mulder, Ineke van Vuuren-
Moerkerken 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten. 
 
18 mei 2017: Algemene Ledenvergadering (ALV) IVN-Apeldoorn 
De volledige agenda en stukken zijn per mail toegezonden en gepubliceerd.  
Het bestuur streeft naar meer gelegenheid tot ontmoeting en informatie uitwisseling 
tussen de leden. Om de vergadering efficiënt te laten verlopen stelt het bestuur voor je 
vragen en opmerkingen bij de Jaarstukken reeds voor de vergadering via de secretaris 
te stellen. 
19.00 uur Lokaal open, welkom koffie/koek 
19.30-20.30 ALV, kort, door tevoren al ingediende vragen te beantwoorden 
20.30-21.00 Pauze, drankje/hapje  
21.00-21.45 Digitaal Archief door Hans Hogenbirk 

Werkgroep in oprichting Natuurfotografie door Alex Eeninkwinkel  
21.45-22.30  Nazit, drankje/hapje  
Tot ziens op de ledenvergadering. 
 

Activiteitenagenda IVN/KNNV 
De activiteiten van IVN en KNNV staan open alle leden. Deelname aan werkgroepbijeenkomsten alleen na aanmelding/afstemming 
met de werkgroepcoördinator, vanwege het programma of het maximum aantal deelnemers.  
Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn en van KNNV Apeldoorn. 

 
Activiteitenagenda 
4/5: IVN Excursie Naar de bron van de Orderbeek  
6/5: KNNV Vogelwerkgroep Excursie Noordwaard (Biesbosch) 
8/5: KNNV Paddenstoelenwerkgroep Excursie Motketel Vaassen 
13/5: KNNV Plantenwerkgroep Excursie Cortenoever 
14/5: IVN Scharrelkids Vogelsafari 
20/5: KNNV Gewestelijke excursie naar Cortenoever en Duursche Waarden 
22/5: KNNV Paddenstoelenwerkgroep Excursie Leusveld 
23/5: IVN Zomeravondfietstocht Sprengen 
27/5: KNNV Vogelwerkgroep Wandeling Hoog Buurlo  
 
2/5: Voorwandelen Naar de bron van de Orderbeek 
IVN-Natuurgidsen die zin hebben om mee te gaan met de voorwandeling van de publiekswandeling op Naar de Bron van 
de Orderbeek zijn op dinsdagochtend 2 mei om 9.30 uur van harte welkom bij de voormalige politieacademie Kleiberg 15, 
7312SN Apeldoorn. 
(Willy Lammers en Yvonne Zwikker) 
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Landelijke Inspiratiedag Operatie Steenbreek op zaterdag 20 mei 
Deze dag is bedoeld voor KNNV- en IVN-afdelingen en Tuinambassadeurs. Iedereen 
die interesse heeft in het vergroenen van tuinen en lid is van KNNV en/of IVN kan eraan 
deelnemen. 
Met deze dag willen de organisatoren inspireren en ervaringen uitwisselen t.a.v. het 
vergroenen van tuinen. Het programma bestaat uit leuke & leerzame lezingen, 
workshops en presentaties van voorbeelden en activiteiten voor de campagne Operatie 
Steenbreek. Voor de Inspiratiedag kan iedereen zich zelf aanmelden 
>> Meer informatie en aanmelden. 
 

Zet je in voor de natuur 
IVN en KNNV Apeldoorn zijn altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. Kijk op de website van IVN of KNNV 

 
In de week van 12 juni: Nieuwe bomenroute door het Zuiderpark 
Thijs Riphagen is student Eco en Wildlife bij Helicon in Apeldoorn. Als examenopdracht 
maakt hij een leuke en educatieve wandeling in het Zuiderpark die IVN Apeldoorn kan 
gaan gebruiken.  
In de week van 12 juni gaat hij op pad met een aantal IVN gidsen als een soort 
voorwandeling. Tijdens de route wordt meer verteld over het Zuiderpark maar ook over 
de vele boomsoorten die pas zijn aangeplant. We zoeken enkele IVN’ers die het leuk vinden om – als een soort 
voorwandeling – deze route mee te lopen.  
Wil je mee, geef je dan op via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl. Eventuele vragen: Thijsriphagen@gmail.com of 06-19993546. 
 
Vacatures 
Wil je je ook actief inzetten bij KNNV of IVN-Apeldoorn? Elke werkgroep kan actieve leden gebruiken. Op de IVN website 
staan een aantal vacatures. Bijvoorbeeld als organisator Publieksexcursies. 
Het team van organisatoren zoekt versterking! Dus als je zin hebt om deel uit te maken van een leuk team en een paar 
keer per jaar samen met een collega organisator een wandeling of fietstocht te organiseren, kom dan bij werkgroep 
Publieksexcursies!  
En voor werkgroepcoördinatoren: Op zoek naar uitbreiding? Stuur je vacature naar webmaster@ivn-apeldoorn.nl. Bij 
voorkeur met een treffende foto. 
Meer vacatures: 

 Voorzitter 

 Schoolgidsen 

 Coördinator werkgroep PR&Communicatie 

 Organisatoren Publieksexcursies 

 Medewerk(st)ers voor de werkgroep PR 

 Meedoen met de werkgroep Natuur in de Zorg 

 Lokaalbeheerder 

 Leden voor (nieuwe) werkgroep 'Routes'. 
 
IVN Werkgroep Het Woudhuis in oprichting 
Mede naar aanleiding van de ledenenquête meldden zich 11 IVN’ers met belangstelling 
voor een eventueel nieuw op te zetten IVN (en mogelijk KNNV) werkgroep Het 
Woudhuis van IVN-Apeldoorn. Maandagavond 1 mei komt de werkgroep voor het eerst 
bij elkaar in het Woldhuis. We gaan dan met elkaar verkennen waar de interesse ligt en 
afspreken hoe de werkgroep verder gaat werken. 
 

Ander nieuws 

Echte held (Groene Glimlach mei)  
Bij het Zevenhuizense sluisje over het Kanaal viel iets te zien wat ontroerde, dat was 
aan de gezichtsuitdrukkingen af te lezen. Jong en oud hing over de leuning. In het water 
aan de lage kant van de sluisdeur zwom een moeder eend met drie pulletjes. Ze 
kwaakte voortdurend. Twee kleine pulletjes zwommen aan de andere kant van de 
sluisdeur. Ze piepten hartverscheurend en schoten angstig door het water dat vergeven 
was van de plastic zakken, bierblikjes en plastic flesjes. Een dramatische aanblik. Ze 
hoorden elkaar wel maar zagen elkaar niet. Iedereen zei en vond er wat van. Al die 
mensen maakten de dieren alleen maar onrustiger. Misschien was het zonder publiek 
gewoon goed gekomen. Die drie pulletjes zaten immers ook aan moeders kant.  
>>Lees verder 
(Yvonne Zwikker) 
 
Boomfeestdag 2017 
Wat ’n happening was het weer. Hierbij nog wat nagekomen foto’s van Ruud Knol die 60 
jaar geleden als 8-jarig knulletje bij de eerste Boomfeestdag was.  
>> Bekijk foto’s van Ruud Knol 
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IVN-Apeldoorn voorgedragen voor de Gouden Zwaluw 
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap reikt sinds 2011 de Gouden Zwaluw uit aan personen of organisaties die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt voor natuur in het stedelijk gebied. Elk jaar worden drie projecten met deze prijs 
beloond; projecten die uitnodigen om het concept uit te breiden en elders toe te passen.  
De Gemeente Apeldoorn heeft De Stichting Vrienden van Zuidbroek samen met IVN-Apeldoorn voorgedragen voor de 
Gouden Zwaluw. De stichting richt zich op het beheer van het park en op het organiseren van kleine culturele activiteiten 
in het park voor de bewoners van de wijk. Belangrijk hierin is ook de samenwerking met de lokale IVN werkgroep, 
bijvoorbeeld met jeugdactiviteiten, excursies en wandelroutes. De uitslag volgt op 9 juni. >> Lees meer 
 
Theehuis, fiets/wandelkaart en IVN Natuurpad geopend 
Dinsdag 25 april was het feest in het vernieuwde theehuis in stadspark Berg en Bos. 
Wethouder Mark Sandmann opende niet alleen het vernieuwde theehuis, maar reikte 
ook de eerste recreatieve fiets/wandelkaart uit aan Wandelnet, Fietsersbond en IVN 
als belangrijkste ‘leveranciers’ van de routes. 
De kaart wordt via het Stadsblad verspreid en is binnenkort ook beschikbaar in het IVN 
lokaal. 
Bij deze gelegenheid werd ook het geheel vernieuwde IVN Natuurpad in het park in 
gebruik genomen. Leden van de IVN werkgroep Berg en Bos hebben hier ruim een 
jaar samen met andere IVN’ers en medewerkers van gemeente en Accres aan gewerkt. De laatste borden werden nog 
net op het nippertje voor de opening geplaatst. Een mooi succes. 
 
NIEUW! Veldgids Vogelzang 
Vogels herkennen aan hun zang en roep. Beschrijft de zang en roep van 200 Europese soorten. Inclusief prachtige foto's 
en beschrijving van gedrag, voorkomen en leefgebied. Dit boek is ook geschikt voor vogelcursussen en -excursies. Met 
gratis vogelgeluiden-app! >> Lees meer 
 
Maak animaties van de natuur om je heen met de GrowApp 
GrowApp maakt het mogelijk om animaties te maken van veranderende bomen, tuinen 
of complete landschappen door foto's te maken met je smartphone. De GrowApp 
maakt direct na het nemen van een nieuwe foto een time-lapse video waarmee de seizoensveranderingen vastgelegd en 
zichtbaar worden. 
Naast dat het leuk is om de veranderingen in je achtertuin, straat of omgeving zichtbaar te maken help je ook 
wetenschappers die onderzoek doen naar het effect van verandering in weer en klimaat op de natuur en het landschap. 
Meer informatie is te vinden op Nature Today en op www.growapp.today 
 

Natuurnieuws 

Atalanta 
Naar aanleiding van het item in de vorige Nieuwsbrief bijgaand een foto van een 
atalanta die heeft overwinterd. Op 28 maart gemaakt. Foeragerend op wilg en die bloeit 
alleen in het vroege voorjaar.  
(Harm Werners) 
 
Ei-genaardigheden 
Stel je eens voor: een koolmees legt zo’n 8 eieren in haar nest. Dat kan zelfs oplopen 
tot 12. Zie je het voor je? Zoveel eieren in één koolmees? Zou ze niet ontploffen? 
Als de koolmees alle eieren tegelijk zou leggen, zou ze inderdaad ontploffen. Die 8 
eieren (of 10, of 12) zijn bij elkaar net zo groot als de koolmees zelf. Hoe lossen vogels dat op? Net zoals auto’s gemaakt 
worden. Een lange lopende band waarbij steeds een stukje aan het geraamte wordt toegevoegd.  
>> Lees meer (Bron: Vogelbescherming Nederland) 
 
Bramen vervullen belangrijke rol voor biodiversiteit 
Hoewel bramen door natuurbeheerders en beleidsmakers vaak als lastig onkruid wordt gezien en als indicator voor een 
slechte natuurkwaliteit, dragen ze juist in belangrijke mate bij aan de Nederlandse natuur. Dat geldt voor natuurgebieden, 
maar ook voor het agrarische gebied. Dat blijkt uit het proefschrift van Rense Haveman van Wageningen Universiteit. 
 
Drones ingezet om weidevogels te beschermen 
Er vliegen dit voorjaar 6 drones in Nederland om weidevogelnesten te traceren. Met de 
weidevogeldrone hoopt men veel meer weidevogelnesten op te sporen zodat boeren er 
rekening mee kunnen houden. Zonder de drone wordt slechts 20% van de nesten 
opgespoord en beschermd. Met de drone kan per uur tussen de 30 en 40 hectare 
weiland worden afgespeurd naar nesten. Een warmtebeeldcamera vindt de nesten. De 
eieren zijn door het broeden namelijk warmer dan de omgeving, waardoor ze te 
detecteren zijn. 
Drones zijn minder verstorend voor de vogels, de locatie kan nauwkeuriger bepaald worden en de verkregen gegevens 
kunnen gemakkelijk in een landelijke database worden opgeslagen. De drone is erg gebruiksvriendelijk na een 
eenvoudige opleiding. Overigens blijven ook vrijwilligers nodig en actief om te nesten op te sporen en te beschermen. 
(Bron: LTO Noord, 19/05/17) 
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Colofon, Contactadressen en afdelingsbladen 
Contactpersonen: IVN contacten KNNV contacten 
Afdelingsbladen: IVN Apeldoorn: Groenvoer KNNV-Apeldoorn: De vier Jaargetijden 

IVN webwinkel: Met de kortingscode IVN-LID-1202 krijg je 10% korting in de IVN webwinkel 
Natuurboeken: In De vier jaargetijden vind je zowel nieuwe uitgaven als de 'oude boeken service'. Voor een lijst van oude boeken, mail naar 

j.kerseboom6@chello.nl. Nieuwe boeken vind je in de KNNV uitgeverij en de IVN webwinkel. 
 
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl) 
Lees je de nieuwsbrief toevallig en wil je hem blijven ontvangen: word dan lid of vriend: IVN of van KNNV 
De nieuwsbrief niet meer ontvangen? Mail naar: IVN: ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl / KNNV: 

ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl 
Volg IVN Apeldoorn ook op Facebook en/of Twitter. 
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