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Natuurmoment  

Niks nodig 
Ze hebben voldoende aan een smalle streep zand tussen de stenen. Geen Pokon, 
bladaarde of wat dan ook hoeft eraan te pas te komen. Ze passen in de rage van het 
verticaal tuinieren, maar horizontaal kunnen ze ook. De muurleeuwenbek kan hele 
muurtjes opfleuren. Als je ze eenmaal in je tuin hebt, zijn ze trouw, maar best makkelijk te 
verwijderen. Het zacht lila bloempje kan maanden bloeien. 
(Yvonne Zwikker) 
 
Lees ook de ’groene glimlach’: Wachten op woorden 
Alleen met mijn vader ging ik een hele enkele keer wandelen in Den Haag, mijn geboorte stad. Mijn moeder liep al de 
hele dag in het huishouden, vond ze. Mijn broer had een grote liefde voor treinen. Oog voor de natuur kreeg ik niet mee 
van huis uit. We kwamen vaak al snel per ongeluk op het beginpunt terug of heel ver daar vandaan… 
 

Uit de afdeling 

Nieuwe leden/vrienden van IVN of KNNV-Apeldoorn  
Nieuwe leden IVN: E.M. Dos Santos, Natasja Menses; Vrienden: Willy Donderwinkel, Mirjam de Jong, Gerrit Esser. 
 
IVN Ledenvergadering  
Lees het kort verslag van de IVN ledenvergadering van 18 mei 2017 
 
Jubilarissen: 25 jaar IVN-lid: Nolly Hart, Hans Eygenraam, Roel Hutte, Michiel Dekker 
en Lodewijk Versluijs. 
Nieuwe leden KNNV: Frans Horjus, Tjalling Horjus (jeugdlid). 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten. 
 
Houd je email adres actueel 
Ontvang je geen IVN/KNNV Nieuwsbrief in je mailbox? Mogelijk wordt hij in de 
spammap van je mail provider afgeleverd. Geef dan aan dat mail van @ivn-apeldoorn.nl geen spam is. 
Of is je mailadres niet meer actueel. Informeer altijd de ledenadministratie over je mailadres. 
 
Foto gezocht voor voorkant herfstnummer Groenvoer 
Komt jouw foto op de voorkant van Groenvoer? De redactie van Groenvoer is op zoek naar een kleurrijke herfstfoto van 
Amerikaanse eiken langs het Kanaal bijvoorbeeld. Het moet een staande foto zijn met hoge resolutie. Raadpleeg je 
archief en stuur de foto ‘s vóór 21 juni naar groenvoer@ivn-apeldoorn.nl. 
 

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 
3 juni:  KNNV Plantenwerkgroep Excursie Boelekeerlspad Halle 
6 juni: IVN Informatie avond IVN Natuurgidsenopleiding  
4 mei: IVN  Excursie Naar de bron van de Orderbeek  
11 juni: IVN Scharrelkids slootjesdag 
13 juni: KNNV Vogelwerkgroep Avondwandeling Kootwijkerzand 
14 juni: IVN Zomeravondfietstocht weide-en erfvogels 
17 juni: KNNV Plantenwerkgroep Excursie Kennemerstrand 
19 juni: KNNV Werkgroep Sprengen en Beken Excursie Voorsterbeek  
24 juni: IVN Excursie Tongerense heide, Wisselseveen en Tongerense berg 
25 juni: IVN Excursie Empese- en Tondense-heide 
27 juni: KNNV Plantenwerkgroep Inventarisatie Koningsbeek 
6 juli: IVN Zomeravondwandeling: Een groen ommetje door de wijk Het Loo 
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IVN Natuurgids worden?  
Wel eens gedacht: natuurgids worden, dat is iets voor mij? Kom dan naar de informatie-
bijeenkomst over de nieuwe opleiding tot natuurgids van IVN Apeldoorn op dinsdagavond 
6 juni 2017. Deze is bedoeld voor mensen die graag buiten zijn en met anderen hun 
enthousiasme over de natuur willen delen. De bijeenkomst is in het IVN-Lokaal De 
Vijfster, Texandrilaan 30 te Apeldoorn en begint om 19.30 uur. 
De intensieve natuurgidsenopleiding (kortweg NGO) bestaat uit zo’n 50 bijeenkomsten 
verdeeld over 6 cursussen gericht op het verwerven van natuurkennis en 1 cursus VOS 
(vaardigheden, opdrachten en studiegebied). De lessen worden gegeven in IVN-Lokaal 
De Vijfster. De excursies zijn op verschillende locaties in het werkgebied van IVN 
Apeldoorn in en rond Apeldoorn, Voorst en Epe. 
Meer informatie over de natuurgidsenopleiding en een exemplaar van het inschrijvingsformulier is te vinden op www.ivn-
apeldoorn.nl. Opgave voor 5 juni voor de informatiebijeenkomst bij: ngo@ivn-apeldoorn.nl. 
 

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 

 
Snailsnap: maak een foto van een tuinslak en draag bij aan evolutieonderzoek 
Kunnen planten en dieren zich wel snel genoeg aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandering en verstedelijking? Met de app SnailSnap kan nu iedereen 
meehelpen aan onderzoek naar deze vraag. >> Lees meer  
 
Maandag 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.  
Op maandag 12 juni om 12.30 uur 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. Er kunnen nog 
enkele IVN gidsen mee die het leuk vinden om – als een soort voorwandeling – deze route te lopen.  
Wil je mee, geef je dan op via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl.  
 
Oproep Dag van de Duurzaamheid 
De Dag van de Duurzaamheid wordt elk jaar gevierd op 10 oktober. Dit jaar is dat een 
dinsdag. De afgelopen jaren werd een ”duurzaamheidsbeurs” georganiseerd in de 
Zwitsalhallen en ook IVN Apeldoorn heeft daar twee keer aan deelgenomen. Dit jaar 
wordt gekozen voor een andere formule, kort samengevat: bedrijven/organisaties gaan 
adverteren met bonnen voor hun duurzame producten. Geen kramen maar je eigen 
duurzame aanbod promoten op je eigen locatie. In het centrum van Apeldoorn komen 
wat aandachtstrekkers en wellicht een aantal acties, maar dat is nog niet helemaal rond. 
Vanuit de Scharrelkids ben ik betrokken bij het overleg over de lokale invulling van De Dag vd Duurzaamheid. De 
werkgroep Scharrelkids kan in principe tijdens haar activiteiten, in die week en op die speciale dag, extra aandacht geven 
aan kringlopen in de natuur. Is er binnen IVN Apeldoorn iemand die dit wil oppakken, suggesties heeft hoe IVN 
Apeldoorn op die dag kan bijdragen? 
Informatie bij: Marieke Sprey, jwms@hetnet.nl of tel. 055-3121821. 
 
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.  
En voor werkgroepcoördinatoren: Op zoek naar uitbreiding? Stuur je vacature naar nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl. Bij 
voorkeur met een treffende foto. 
 

Ander nieuws 

Een Vogelsafari voor Scharrelkids!  
Zondag 14 mei verzamelden een groepje Scharrelkids, (groot)ouders en gidsen zich bij 
Het Woldhuis. Na een korte introductie over uiterlijk, innerlijk en leefwijze van vogels met 
behulp van opgezette dieren en schedeltjes, ging de groep op pad, het bos in. De 
verrekijkers kwamen erbij en er werd van alles gespot. Toppunt van de activiteit was het 
nestkastenonderzoek. De ladder op en voorzichtig kijken of een nestkastje bewoond 
wordt. De kinderen zagen “een heleboel baby’s”: hoeveel was vaak moeilijk te zien. De 
kinderen waren er diep van onder de indruk. Als afsluiting maakten de kinderen hun eigen 
nest en hoewel zij niet een snavel maar twee handen konden gebruiken bleek dat best 
een hele klus. En natuurlijk waren er (paas)eieren! 
 
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 uitslag volgt op 9 juni. >> Lees meer 
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Groen, grijs en gelukkig 
Op 11 mei hebben 26 leerlingen van groep 7-8 van de Sterreschool een bezoek 
gebracht aan Casa Bonita. Ze hebben gewandeld met cliënten van Casa Bonita onder 
begeleiding van vrijwilligers van Casa Bonita en de schoolgidsen van IVN Apeldoorn. 
De wandeling voerde, via de dierenweide achter Casa Bonita, naar de Koningsbeek en 
het aangrenzend natuurgebiedje. Met een schepnet en een teiltje onderzochten de 
leerlingen wat er in het water van de beek leeft en lieten dit ook zien aan de cliënten 
van Casa Bonita. 
Herinneringen van vroeger, aan de slootjes met kikkervisjes, >>Lees meer 
 
Routenetwerk Veluwe vernieuwd 
Het Veluwe Routenetwerk is helemaal vernieuwd. Het netwerk is fors uitgebreid. Er zijn extra knooppunten geplaatst (in 
totaal zijn dit er nu 575) en het netwerk is met zo’n 350 kilometer uitgebreid. In totaal kan je (in twee richtingen geteld) wel 
2050 km fietsen. Heb je nog een papieren kaart dan kan je die gerust weg doen, want daar kan je niet meer mee fietsen. 
Fietsknoop heeft het hele netwerk al op de planner staan.  
 
Subsidie regenwater afkoppelen 
Apeldoorners kunnen subsidie aanvragen voor het afkoppelen van een regenpijp die op 
het riool aangesloten is. Wethouder Mark Sandmann: “Als gevolg van klimaat-
verandering vallen er steeds meer hevige buien met veel neerslag in korte tijd. De 
riolen kunnen al dat water niet tijdig verwerken, met wateroverlast en schade tot gevolg. 
Als gemeente doen we al veel. We vervangen bestrating door klinkers die water 
doorlaten, we leggen wadi’s en groenstroken aan. Maar ook willen we dat zoveel 
mogelijk regenpijpen worden afgekoppeld.” >> Meer informatie 
 

Natuurnieuws 

Herken de eekhoorn 
In Nederland komt van nature maar één eekhoornsoort voor: de rode eekhoorn, ook wel 
gewone of Euraziatische rode eekhoorn genoemd. De laatste jaren worden er geregeld 
andere eekhoornsoorten in ons land gespot. Hierbij een paar tips om de verschillende 
soorten te onderscheiden. 
Zie je een eekhoorn in het wild en wil je weten om welke soort het gaat? Via deze 
zoekkaart kun je de verschillende soorten van elkaar onderscheiden: 
(bron: Zoogdiervereniging) 

 
Mieren blijken natuurlijke vijanden voor jonge eikenprocessierupsen 
Vogels roofvliegen en sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de rups, net als 
roofvliegen, sluipwespen en de larven van de gaasvlieg. Ook mieren doen zich te goed 
aan de jonge eikenprocessierupsen. Mieren die de bomen in gaan vangen rupsen 
waarna ze ze meenemen naar hun nesten. Zodra de eiken uitlopen en de temperaturen 
hoger liggen zullen de rupsen snel groeien en worden ze te groot voor de mieren. Tot 
die tijd zullen meerdere exemplaren worden meegenomen naar de nesten als voer voor 
de larven en daarmee zullen ze ook bijdragen aan de reductie van de 
eikenprocessierups. Op deze film is mooi te zien hoe dat in zijn werk gaat. 
(bron: Nature Today)  
 

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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