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Natuurmoment  

Boomsieraad 
Wat een bijzondere constructie om auto’s en fietsen uit de buurt van bomen te houden, 
dacht ik. Het sieraad om de stam zag er kunstzinnig uit. Het had ook helemaal niet de 
functie om fietsen en auto’s te weren. Het kunstwerk is onderdeel van de IJsselbiënnale. 
Een route met 26 kunstwerken langs de IJssel van Doesburg tot Kampen. Het 
boomsieraad is werk van Bert Loman en is te vinden in de tuin van restaurant De Kribbe 
met uniek uitzicht op het IJssellandschap. De IJsselbiënnale is tot 24 september te 
bezichtigen. 
(Yvonne Zwikker) 
 

Uit de afdeling 

Nieuwe leden/vrienden van IVN of KNNV-Apeldoorn  
Nieuwe leden IVN: Linda Koeslag 
Nieuwe leden KNNV: Erik Drent 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten. 
 
Nieuw: Wandelroute Woudhuis 
Het Woudhuis: rabatten en kamerlandschap. Deze wandeling is ongeveer 4 kilometer 
en gemarkeerd door paaltjes met een blauwe kop. De route was al eens gepubliceerd in 
het boekje Natuur ontdekken. Maar dat is inmiddels uitverkocht. Daarom heeft de 
werkgroep Routes i.o. de route gecheckt, aangepast en als aparte wandelroute 
gepubliceerd. 
Download de wandelroute Woudhuis of bekijk meer IVN wandelroutes 
 
IVN-Apeldoorn ontvangt nominatie voor de Gouden Zwaluw 
Elk jaar worden drie projecten door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap met de 
Gouden Zwaluw beloond. De prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt voor natuur in het stedelijk gebied; projecten die 
uitnodigen om het concept uit te breiden en elders toe te passen. 
De nominatie van IVN Apeldoorn in combinatie met de Stichting Vrienden van Park 
Zuidbroek bleef een nominatie. Maar daarom zijn wij niet minder trots op al onze IVN-
activiteiten in dit verrassende park aan de noordzijde van Apeldoorn. Het was een 
prachtige en inspirerende middag in het openluchttheater van het Goffertpark in 
Nijmegen waarbij Jos van Nuenen de gemeente Apeldoorn vertegenwoordigde. Jaap Dirkmaat zette Natuur in de Stad 
centraal op zijn onnavolgbare inhoudelijke en humoristische wijze. 
 
Slootjesdag 2017 
Een salamander, ik heb een salamander in mijn schepnet! Dat was de eerste vangst 
van één van de deelnemers aan de Slootjesdag bij het Woldhuis. Circa 40 kinderen en 
hun (groot)ouders waren op deze prachtige zondag enthousiast aan de slag met 
schepnetten om te onderzoeken wat er leeft in de vijver op het landgoed. 
De ecoloog van Waterschap Vallei en Veluwe had het net als de IVN gidsen erg druk 
met uitleg aan de deelnemers over de grote variëteit aan beestjes die te zien waren. 
De sfeer was goed, blije kinderen en hun ouders… en: er zijn weer een flink aantal 
Scharrelkids bevorderd tot Slootjesexpert! 
 
Nieuwe bomenroute door het Zuiderpark 
Thijs Riphagen, student Eco en Wildlife bij Helicon in Apeldoorn, maakte voor IVN 
Apeldoorn een bomenroute in het Zuiderpark als eindexamenopdracht. Deze 
bomenroute in het Zuiderpark was al geruime tijd een wens van de afdeling.  
Na het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen eind 2014, kreeg het park 
een opknapbeurt. Een van de belangrijke onderdelen was het planten van ongeveer 164 
jonge bomen van 147 verschillende boomsoorten.  
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Na de geschiedenis van het park volgt een beknopte beschrijving van ruim twintig boomsoorten. Ook de sprengen in het 
zuiden van het park krijgen aandacht in het werkstuk. Tijdens de presentatie van het eindproject in juni konden een 
aantal natuurgidsen aanvullende wensen inbrengen. De werkgroep Routes zal het project uitwerken en een IVN-jas 
geven. Dit werkstuk zal de toekomstige basis zijn voor IVN-activiteiten in het park. 
 

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  
6 juli: IVN zomeravondwandeling: Een groen ommetje door de wijk Het Loo 
11 juli IVN zomeravondwandeling: Rabbit Hill 
11 juli: KNNV Plantenwerkgroep Excursie Zilvense Beek 
12 juli IVN zomeravondfietstocht: Zuidbroek Weteringsebroek 
13 juli IVN zomeravondwandeling: Park Zuidbroek 
17 juli: KNNV  Werkgroep Sprengen & Beken Wandelexcursie Zwaanspreng/Dubbelbeek 
18 juli IVN zomeravondwandeling: Coldenhove 
19 juli IVN fietstocht Waterweelde 
25 juli IVN zomeravondwandeling: Rabbit Hill 
1 aug. IVN zomeravondwandeling: Coldenhove  
 
Zaterdag 1 juli tussen 12 en 16 uur houdt de werkgroep Geologie en Landschap van 
KNNV Epe/Heerde open huis. Er wordt de zelfgebouwde leemoven gestookt om ijzer te 
winnen; belangstellenden kunnen alle materialen bekijken, en krijgen uitleg over wat er 
aan vooraf ging en kunnen een deel van het stookproces bijwonen. Locatie: Kanaaldijk 
18 in Heerde. Auto’s parkeren op de Assendorperweg, iets ten noorden van de stooklocatie. >> Lees meer  
 
Woeste Land. Iets voor je (klein)kinderen?  
Woeste Land is een landelijke jongerenwerkgroep van IVN die elk jaar een aantal 
weekenden en in de zomer een paar weken in de natuur organiseren waar jongeren uit 
heel Nederland op af komen. Werken en ontspannen in de natuur, helemaal voor en 
door jongeren georganiseerd. Voor de leeftijdsgroep 12-15 jaar (mag ook 11 zijn, als ze 
maar naar de middelbare school gaan) wordt elke zomer een zomerweek 
georganiseerd, en die is dit jaar van 13-19 augustus in Sint-Pietersberg in Limburg.  
>> Lees meer  
 

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 

 
Oproep Dag van de Duurzaamheid 
De Dag van de Duurzaamheid wordt elk jaar gevierd op 10 oktober. De werkgroep Scharrelkids geeft in die week en op 
die speciale dag extra aandacht 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 

 
Ezels effe weg in Matenpark  
De beide ezels van kunstenaar Tom Claassen gaan van 1 juli tot 3 september logeren in 
het Drents Museum in Assen. Ze zijn in het Matenpark te vinden dichtbij de Ezelsbrug 
en de ezels van kinderboerderij de Maten. Zowel de gemeente als de wijkraad stemde in 
met de tijdelijke verhuizing van beide ezels naar de expositie die gewijd is aan het werk 
van Tom Claassen. Veel kinderen in het park zullen hun leuke zitje missen.  
 
Inzameling taxussnoeisel voor medicijn tegen kanker  
Circulus-Berkel zamelt deze zomer taxussnoeisel in voor stichting Vergroot de Hoop. De 
inzameling vindt plaats van 15 juni tot en met 31 augustus. Het eenjarig snoeisel van de 
taxus bevat waardevolle grondstoffen die ingezet worden voor de productie van 
medicijnen tegen kanker. De baccatine in het snoeisel dient als een basisgrondstof voor 
chemotherapie. Het ingeleverde materiaal wordt wekelijks opgehaald en naar Velsen 
(Noord-Holland) gebracht waar de werkzame stof uit het snoeisel wordt gewonnen.  
>> Lees meer 
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Onderteken ook het Manifest van de groene vrijwilliger  
Het manifest is een initiatief van een aantal groene vrijwilligersorganisaties, waaronder 
IVN, en wordt gesteund door de 12 provincies en door het ministerie van Economische 
Zaken. Hiermee start een traject om een impuls te geven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en 
deze verder te verstevigen, uit te breiden en te moderniseren. We roepen iedereen die zich inzet voor natuur en 
landschap op het manifest te ondertekenen. Kijk voor meer op: www.degroenevrijwilliger.nl. 

 

Natuurnieuws 

 
Bijensterfte de vijf laatste winters duidelijk lager dan in de jaren daarvoor 
De sterfte van bijenvolken lag de laatste jaren rond de normale waarde van 10%. De bijensterfte is daarmee de 5 laatste 
winters duidelijk lager dan in de jaren daarvoor. Een mogelijke oorzaak voor deze daling van de sterfte zou kunnen zijn 
dat imkers de Varroamijt, die parasiteert op bijen, beter weten te bestrijden. De lagere bijensterfte is positief, maar er blijft 
internationaal zorg over de achteruitgang van populaties van wilde bestuivers. >> Lees Meer 
(bron: Compendium voor de Leefomgeving, 08/06/17) 

 
Plaatselijk veel eikenprocessierupsen vanwege warme en droge weer 
De warme droge weersomstandigheden van de afgelopen weken blijken voordelig voor 
eikenprocessierupsen. De voorspelling dat er dit jaar veel zijn lijkt uit te komen. Door de 
hitte verplaatsen de rupsen zich naar de lagere delen van de boom waardoor de kans 
dat mensen en dieren, zoals honden en paarden, in contact komen met brandharen 
toeneemt.  >> Lees meer 
(bron: Nature Today) 

 
Koolmees eet ook eikenprocessierups met brandharen 
Voor het eerst is vastgesteld dat koolmezen ook eikenprocessierupsen met brandharen eten en niet alleen de jonge 
rupsen die nog geen brandharen hebben. De koolmezen hebben een manier gevonden om de brandharen voor 
consumptie te verwijderen. Een extra reden om tuinen en de openbare ruimte optimaal in te richten voor vogels zoals de 
koolmees. >> Lees meer 
(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 en/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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