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Natuurmoment  
Zoeken naar speldenknoppen 
‘Oh, maar die zie ik veel in mijn tuin’ zei de man vriendelijk bij het zien van de foto van 
de sleedoornpage, een vlinder. Rijp voor een verwijzing naar de opticiën, dacht ik. In 
januari 2018 waren we met leden van de KNNV-insectenwerkgroep bezig 
sleedoornpage-eitjes te tellen: een verslavende bezigheid. De man die met zijn hondje 
langs liep wilde ik inlichten over onze bezigheden en zo toonde ik hem de foto van de 
Rode-Lijst-vlinder die 90% is achteruitgegaan in Nederland.  
Januari 2019 gaan we weer speuren in de struiken. In Apeldoorn vonden we vorig jaar 
in totaal 257 eitjes, in 2016/2017 waren dat er 367 en in 2015/2016 betrof het 318 
exemplaren. Wil je weten welke aantallen in andere steden en dorpen zijn 
waargenomen? Kijk eens op: www.vlinderstichting.nl/sleedoornpages 
(Yvonne Zwikker, foto: Nina de Vries) 
 

Uit de afdeling 
Nieuwe leden/vrienden 
Nieuwe leden/vrienden IVN: Els Kreulen, Bert Garst, Mayke Scholten, Coen Rooijmans, Jules van den Doel, Rozemarijn 
Bazen, Carla Hulleman, Wim Vanhees, Rob van Schaik. 
Nieuwe leden KNNV: Nel Appelmelk 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten. 
Correctie vorige IVN/KNNV Nieuwsbrief: Sylvia van Maanen moet zijn Sylvana van Maanden 
 
Van de voorzitter 
Voor ons een geweldige maand, voor de natuur nog steeds wat minder. Het blijft 
maar veel te droog. Gelukkig bliezen een paar flinke winddagen het blad van de 
bomen. Goed voor de tuin en geeft nog een beetje herfstgevoel. 
Het eerste Tiny Forest in Apeldoorn is maandag 26 november aangeplant. Bij zo'n 
minibosje komt onverwacht veel afstemming en overleg kijken. Leuk dat er twee 
basisscholen meedoen en ook een aantal buurtbewoners enthousiast zijn. Nu het 
vervolg. Wij zijn op zoek naar een paar mensen die een coördinerende rol willen 
spelen bij het beheer en het gebruik. Lijkt het je wat, neem contact met mij op.  
Over coördinatoren gesproken, daar hebben we een paar vacatures. Zie verderop 
en op de website voor meer informatie. 
Ronald Duin, voorzitter IVN Apeldoorn 
 
Verslag IVN Ledenvergadering(en) 
Bij de vergadering op 22 november 2018 werden Jaarplan en begroting 2019 vastgesteld. 
De stemming over het concept Statuutwijziging werd opgeschort omdat het quorum 
(3/4 van alle 271 stemgerechtigde leden) niet aanwezig was. Op de bijzondere 
ledenvergadering op 25 november 2018 werd de Statutenwijziging alsnog 
vastgesteld en werd aan Ronald Duin (voorzitter) en Hein Hillen (secretaris) 
volmacht verleend voor het passeren van de akte bij de notaris. 
Het aangepaste Huishoudelijk Reglement werd met algemene stemmen vastgesteld. 
 
Het eigen vermogen van de afdeling is aanzienlijk. Daarom is tijdens de ALV 
besloten om een deel daarvan de komende jaren af te bouwen. De criteria en 
uitgangspunten hiervoor zijn geaccordeerd. De volgende stap is om alle IVN leden in 
de gelegenheid te stellen om ideeën in te dienen waar het vrijvallende vermogen 
(€10.000 à €15.000) aan besteed kan worden. Daarna worden de ideeën die het meest worden genoemd uitgewerkt en op 
een speelse wijze voorgelegd aan de leden. Dit resulteert in een voorstel dat tijdens de volgende ALV in stemming wordt 
gebracht. >> Dien HIER je idee in (voor IVN leden) 
  

mailto:nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
http://www.vlinderstichting.nl/sleedoornpages
https://www.ivn.nl/tinyforest
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/voorstel-vermogens-besteding


Hoe kunnen we als IVN afdeling optimaal communiceren?  
Daarover buigt een groepje IVN leden zich met als doel bestaande en nieuwe leden 
optimaal te bereiken. Onderdeel van de zoektocht is een korte enquête over het 
gebruik van onze huidige media. Invullen kost maar een paar minuten en helpt ons 
inzicht te krijgen. Heb je de enquête al op papier ingevuld tijdens de ledenvergadering 
of jubileumlezing dan hoeft dat natuurlijk niet nog een keer. 
We denken dat de IVN/KNNV Nieuwsbrief voor de informatievoorziening van de leden 
van groot belang is. Maar is dat ook zo? Vul dus deze (korte) enquête in, zodat we ook jouw ideeën kunnen meenemen. 
 
Groenvoer uitgekomen 
Het winternummer van Groenvoer, het ledenblad van IVN Apeldoorn is weer 
uitgekomen. IVN leden en vrienden ontvangen het blad in de brievenbus, maar je 
kunt het blad ook downloaden. 
 
Heb je al een nieuwe IVN badge? 
Voor alle leden zijn er badges beschikbaar. Zij die tijdens de Natuurdag nog geen badge hebben afgehaald, kunnen deze 
alsnog meenemen. Ze liggen in een doos op de tafel in he tIVN lokaal. Als je daar komt, kun je jouw badge er dus 
uitzoeken. 
 
Natuurgidsenopleiding 2020 
De NatuurGidsenOpleiding (NGO) leidt natuurliefhebbers op tot brede IVN-
natuurgids. Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat hun kennis en 
enthousiasme voor de natuur aan anderen over te dragen. 
In 2020 start er (bij voldoende deelname) een nieuwe uitvoering van de NGO. 
Mensen die hierin geïnteresseerd zijn dienen dan in 2019 een aantal verplichte 
natuurcursussen te volgen om deel te kunnen nemen aan de NGO 2020. De data 
zijn al bekend en je kunt je nu al inschrijven. 
>> Data en inschrijven voor natuurcursussen. 
>> Meer informatie over de NGO 
 
E-learning voor werken in de natuur 
Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die actief is bij IVN. Of je nu 
gids bent, natuuronderhoud uitvoert of andere werkzaamheden in de natuur uitvoert. 
In korte modules leer je over de natuur en over het werken in de natuur.  
Er staan momenteel twaalf korte e-learningmodules voor je klaar. Ze gaan over 
onderwerpen als veilig buiten werken, duurzaamheid, het plantenrijk, wilgen knotten, 
wilde bijen en het ontstaan van het landschap. Kies een module die jij interessant 
vindt, en volg hem op een moment dat het jou uitkomt. Eén module duurt ongeveer 
een halfuur tot een uur. ‘Leer je groen’ is een samenwerkingsverband van de grote 
natuurorganisaties in Nederland. In de toekomst zullen er meer modules toegevoegd worden. 
Direct naar ‘Leer je groen’? Log in op OnsIVN en klik in de groene balk bovenaan op de knop ‘Leer je groen’. 
 
KNNV Oude boeken service 
De KNNV heeft voor haar leden een ‘oude boeken service‘. Deze service wordt al een 
aantal jaren verzorgd door Jan Kerseboom. De KNNV wil IVN-leden ook laten 
profiteren van deze opruimings-aanbieding. 
De oude boeken, die Jan Kerseboom nu langer dan een jaar in zijn bezit heeft, gaat hij 
begin volgend jaar weer overdragen aan het tweedehands boekenfonds van de 
landelijke KNNV. 
>> Bekijk de lijst 
De boeken met de nummers 602 t/m 881 (kolom D) van bijgaande lijst zijn nu te koop 
met 25% korting op de prijs, die op de lijst wordt genoemd. Vanaf nummer 882 is de 
verkoopprijs de prijs, die op de lijst staat. 
Heb je interesse in één of meerdere boeken mail dan het volgnummer van het boek 
(kolom D) en de titel aan: j.kerseboom6@chello.nl of bel 055-5338323. Hij legt dan de 
boeken klaar en maakt een afspraak. Je kunt dan eerst kijken of het naar je zin is. 
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Activiteitenagenda IVN/KNNV 
De activiteiten van IVN en KNNV staan open voor 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.  

 
1/12 IVN Natuurbeheer in de omgeving van Apeldoorn 
4/12 KNNV Vogelwerkgroep: Werkgroepavond Lezing Vogels van de IJsseldelta 
8/12 KNNV Vogelwerkgroep: Excursie Oostvaardersplassen 
10/12 KNNV Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Kroondomein 
11/12 KNNV Plantenwerkgroep: Werkgroepavond 
17/12 KNNV Werkgroep Sprengen & Beken: Excursie Ugchelse beken 
18/12 KNNV Insectenwerkgroep: Werkgroepavond 
22/12 IVN Natuurbeheer bij Staatsbosbeheer 
22/12 KNNV Vogelwerkgroep: Wandeling De Poll 
23/12 IVN Excursie Kootwijkerzand 
5/1 IVN Natuurbeheer in de omgeving van Apeldoorn 
10/1 IVN IVN Nieuwjaarscafé 
13/1 IVN Excursie: Winter langs de IJssel 
 
10/1: IVN Nieuwjaarscafé 2019 (voor IVN leden)  
De werkgroep publiekscursussen en natuurfotografie nodigt alle IVN leden van harte 
uit voor het IVN Nieuwjaarscafé op donderdag 10 januari in ons IVN-lokaal de Vijfster. 
Inloop vanaf 19.30 uur. 
Om 20.00 uur een nieuwjaarswens, namens het bestuur, door voorzitter Ronald Duin 
met wetenswaardigheden uit de afdeling. Verder kijkt Yvonne Zwikker, op haar eigen 
wijze, met ons terug op het jubileumjaar 2018. Een korte maar verrassende terugblik 
op het cursusjaar 2018, die Alex Eeninkwinkel (coördinator werkgroep 
publiekscursussen) voor zijn rekening neemt, een inkijkje in het archief van de 
werkgroep Natuurfotografie door Michiel Visch en een presentatie met een selectie van 
mooie natuurmomenten door Cees van Vliet.  

En uiteraard een hapje en een drankje en vooral ook tijd om elkaar te ontmoeten en 
bij te praten. 
Alex Eeninkwinkel (werkgroep publiekscursussen en natuurfotografie) 
 
26/1: Zomaar Grasduinen wandeling 
Uitnodiging aan alle (ex) natuurgidsen voor de tweede Zomaar Grasduinen wandeling 
op zaterdagmiddag 26 januari om 14.00 uur. Een wandeling van ongeveer twee uur in 
de uiterwaarden van de IJssel zonder dwingende agenda, werkvormen of thema maar 
wel met de natuur in de hoofdrol. 
Na opgave via c.oskamp@planet.nl of yvonnezwikker@gmail.com ontvang je de 
startlocatie. 
 

Wie doet er mee?? 
Actieve IVN leden gezocht!  
Er zijn drie vacatures voor bestuurs-en coördinatorfuncties. Het zou heel fijn zijn 
wanneer we die kunnen invullen. Het gaat om de functie van penningmeester. In die 
functie word je bijgestaan met administratieve ondersteuning door Carla Hulleman. Zij 
verzorgt de dagelijkse factuurstroom en de ledenadministratie. Als penningmeester 
verzorg je periodiek een rapportage en stel je de begroting en jaarrekening samen. 
Door deze splitsing is het een overzichtelijke rol. 
Al langere tijd is de vacature van coördinator PR vacant. De werkgroep PR kent een 
aantal zelfstandige teams die de verschillende media verzorgen. Centrale 
ondersteuning, regie en afstemming is daarbij de rol van de coördinator. Nadere 
informatie bij Hans Hogenbirk. 
De nieuwste vacature is die van coördinator publieksexcursies. Janneke Brouwer 
stopt met haar coördinerende rol na het uitbrengen van het programma voor het eerste halfjaar 2019. Vind je het leuk om 
met de organisatoren van de excursies gezamenlijk mooie tochten te plannen dan is dit wat voor jou. Janneke geeft je 
graag informatie over deze rol. 
 
Meedoen bij beheer van een Tiny Forest??  
Het eerste Tiny Forest in Apeldoorn is maandag 26 november aangeplant. Erdoen 
inmiddels twee basisscholen en een aantal buurtbewoners mee. Wij zijn op zoek naar 
een paar IVN’ers die een coördinerende rol willen spelen bij het beheer en het 
gebruik. Lijkt het je wat, neem contact met Ronald Duin (voorzitter IVN Apeldoorn).  
 
>> Meer vacatures bij IVN-Apeldoorn 
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Ander nieuws en activiteiten 
Herfst - en paddenstoelactiviteiten  
Van begin oktober tot eind november hebben IVN schoolgidsen en 
basisschoolleerlingen tijdens de najaarsactiviteiten kunnen genieten van de zonnigste 
herfst ooit. Dit jaar vonden de activiteiten plaats in Park Berg en Bos en Woudhuis.  
De paddenstoelen... dat was wel even een dingetje na zo'n droge zomer, maar bleek 
een meevaller. Eekhoorntjesbrood, aardappelbovist, rode koolzwammetjes, 
vliegenzwammen zijn een aantal van de soorten die zijn gespot door de kinderen. En 
bovendien heeft het bos in de herfst zoveel te bieden! 
Samengevat: heel veel te zien, heel veel te verzamelen, heel veel te beleven en ja, 
heel veel enthousiasme!  
Dit jaar namen ruim 550 kinderen, 25 leerkrachten en circa 100 ouders deel aan deze jaarlijks terugkerende activiteiten. 
 
Het Groene Bos eerste Tiny Forest in Apeldoorn  
Bij de aanplant van het eerste Tiny Forest in Apeldoorn, genaamd Het Groen Bos 
staken op maandagochtend 26 november 75 kinderen van de scholen Het Web en De 
Zevensprong de handen uit de mouwen. Als eerste hanteerde wethouder Mark 
Sandmann de schop. De beide vlakbij gelegen scholen zijn bij dit project betrokken.  
>> Bekijk het artikel met filmpje in de Stentor 
Bijzonder was dat ons IVN-lid Herma Millenaar door haar kleindochter Merel den Otter 
werd uitgenodigd om hier samen een boom te planten. Merel, nu werkzaam op het 
landelijk IVN-bureau heeft in haar jeugd bijna alle vakanties bij haar oma in Apeldoorn 
doorgebracht en zo is haar liefde voor de natuur gegroeid. Met vereende kracht kwam 
de hazelaar op zijn plek.  
 
11/12: Lezing KNNV Epe: Het grondwater van de Veluwe: onzichtbaar maar van 
grote waarde  
Op dinsdag 11 december 2018 verzorgt Flip Witte bij de KNNV afdeling Epe Heerde 
een lezing. 
Flip Witte is ecohydroloog en houdt zich al 35 jaar bezig met water, natuur, en de 
wisselwerking tussen beide. Hij is werkzaam bij KWR Watercycle Research Institute en 
als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  
Datum: 11 december 2018. Aanvang 20.00 uur. 
Locatie: Kulturhus – Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. 
Toegangsprijs €3. Leden KNNV/IVN gratis. 
>> Lees meer 
 
21/12: Lezing bij Vogelwerkgroep Oost Veluwe 
Op vrijdag 21 december houdt Wim Weenink bij Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een lezing met als titel ‘Vogels zijn overal’.  
Wim Weenink uit Apeldoorn is al heel lang met de natuurfotografie bezig. Vogels, zoogdieren en landschappen vormen zijn 
motieven en ook in die volgorde. Wim zijn werk is veelvuldig in nationale en internationale bladen te bewonderen en staat 
op veel kalenders 
>> Meer informatie 
 
6/12: Stem voor een zo groen mogelijk Marktplein  
Volgens wethouder Mark Sandmann is het Marktplein van iedereen en dus mogen 
Apeldoorners vanaf zes jaar hun stem uitbrengen op hun voorkeursplan voor de 
inrichting van het Marktplein. Op donderdagavond 6 december vindt tijdens een kick-
of in bioscoop VUE de presentatie van de ontwerpen door de ontwerpbureaus plaats. 
Met een stempas die iedere Apeldoorner vanaf zes jaar begin december ontvangt kan 
men tussen 7 t/m 17 december digitaal stemmen. >> Lees meer 
 

Natuurnieuws 
Groene Glimlach: Tijdelijke typische bossen  
Ze verschijnen begin december en verdwijnen tegen 24 december, die tijdelijke 
bossen. Je ziet ze op hoeken van straten, in tuincentra en bij kwekers. Ze zijn er met 
en zonder kluit en in allerlei hoogtes. Het gaat over onze kerstbomen, die zoals velen 
weten geen dennenbomen zijn, maar sparren. De fijnspar heeft inmiddels het veld 
moeten ruimen voor een Blauwspar, een Nordmann, een Koreaanse zilversparblauwe 
of Servische spar. Bij bepaalde kwekers staat dat je ze tot 25 december kunt ophalen. 
Thuisbrengen kan ook. 
Ik zie vaak de meeste creatieve oplossingen langs komen van mensen die hun boom 
vervoeren bijvoorbeeld op een skateboard. Als je op internet kijkt zie je dat je ze ‘genet’ kunt kopen of ‘geïmpregneerd’. Ik 
dacht dat ze dan minder brandbaar waren voor bijvoorbeeld de horeca, maar ze behouden dan de naalden langer schijnt. 
De trend om niet alleen een boom voor binnen maar ook voor buiten te kopen wint terrein. Nu hebben we het alleen over 
echte bomen. De markt voor kunstbomen is eveneens eindeloos. Er zijn ook knutselpakketten om zelf houten bomen in 
elkaar te zetten.  
December: In de ban van de boom. Veel plezier. (Yvonne Zwikker) 
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Eerste compensatiepool in Gelderland van start 
De gemeente Apeldoorn stelt grond beschikbaar voor de eerste compensatiepool van 
Gelderland. Ruim twintig hectare nieuwe natuur zal worden aangelegd, betaald door 
partijen die elders natuur of bos hebben aangetast. Voor deze partijen een goede 
oplossing, en de provincie bereikt hiermee dat het geld wordt ingezet op een locatie 
waar een goede ruimtelijke en ecologische kwaliteit bereikt kan worden. 
De gemeente Apeldoorn wil graag meer natuur bij de stad realiseren, en de 
verbindingen tussen de stad en het buitengebied verbeteren: het project Groene Mal. 
De grond die de gemeente nu gaat inrichten legt de ecologische en recreatieve 
verbinding tussen Apeldoorn-Zuid en het Beekbergerwoud, een groot gebied met 
nieuwe natuur dat Natuurmonumenten in de afgelopen twintig jaar heeft weten te 
realiseren. In deze verbinding komen - naast een fietspad - bosjes en natte, bloemrijke 
graslanden. Voor de inwoners van Apeldoorn komt er zo een mooi ommetje bij! 
>> Lees verder 
 
Vlinders binnen? Zet ze naar buiten!  
De wintertijd is ingegaan. Er zijn niet veel dagvlinders meer te zien, hoewel op 
zonnige, niet te koude dagen er nog wel enkele actief zijn. Ook kun je vlinders in huis 
vinden en dan moet je actie ondernemen!  
Het beste dat je met die vlinders kunt doen is ze in de kou zetten. Je kunt ze goed 
pakken door het V-teken te maken met je wijs- en middelvinger en de vleugels 
daartussen te nemen. Vervolgens zet je de vlinder in een schuurtje of op een andere 
beschutte, koude plek. Ook die vlinderkastjes met van die spleten erin zijn goed om 
vlinders in weg te zetten. Kou is voor deze vlinders vaak geen probleem, warmte wel. 
Koud hebben ze kans de winter goed te overleven. 
(bron: Vlinderstichting) 
 
 

Colofon, Contactadressen en afdelingsbladen 

 

Contactpersonen: IVN contacten KNNV contacten 

 

Afdelingsbladen: IVN Apeldoorn: 
Groenvoer 

KNNV-Apeldoorn: De vier Jaargetijden 
KNNV Epe/Heerde: Natuurklanken 
 

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 als 'oude boeken 
service'.  

Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl) 
De nieuwsbrief niet meer ontvangen?  
Mail naar: IVN Apeldoorn: ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl of 
KNNV Apeldoorn: ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl 
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