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Natuurmoment  
Vogelen bij Van der Valk 
Hotel Apeldoorn aan de A50 is de jongste loot aan de Toekan-keten. Het is het 
enige hotel met 18 hectare grond rondom. Dat was voor het management 
aanleiding om daar iets ‘natuurlijks’ mee te doen. Zo werd er een ervaren, 
deskundige en creatieve tuinvrouw aangesteld die verrassende zaken opbouwt. De 
vogelwerkgroep van de KNNV is gevraagd de ontwikkeling van de vogelstand te 
volgen en met adviezen te komen. Er zijn inmiddels 39 soorten gespot. Het is leuk 
om de metamorfose te volgen. De weiden zijn ingezaaid met een bijen- en 
vlindermengsel van de firma Cruydt-Hoeck. Een imker krijgt een mooi plekje.  
Denk wel het autogeluid even weg. 
(foto en tekst Yvonne Zwikker) 
 

Bestuursmededelingen 
Uit het IVN-overleg coördinatoren op 17 juni 2019 
Excursies: Voor het 2

e
 halfjaar 2019 wordt geen afgestemd plan opgesteld. Elke gids die in die periode een leuke, 

leerzame excursie wil organiseren is vrij om dat te doen. Zelf gidsen zoeken, persbericht (website + facebook) maken, etc. 
Terreinbeheerders: In het algemeen is toegang voor IVN activiteit toegestaan als per mail de excursie wordt aangekondigd: 
locatie, datum + tijd en verwacht aantal deelnemers. Voor Natuurmonumenten is dat w.niemeyer@natuurmonumenten.nl. 
Voor het Kroondomein is het adres: info@kroondomeinhetloo.nl. Bij Het Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer speelt 
dit (nog) niet en daar zijn ook geen afspraken mee gemaakt. Het is wel netjes een 
excursie te melden. 
Vacatures: Na de zomer vakantie voert het bestuur overleg met 
vertegenwoordigers van de werkgroepen excursies en cursussen over de 
toekomstige organisatie/coördinatie van de activiteiten van deze werkgroepen. 
 
Kleding voor actieve IVN gidsen  
In de Algemene Leden Ledenvergadering (ALV) is besloten actieve gidsen van 
passende kleding te voorzien. Een poloshirt en soft-shell in IVN huisstijl kleur met 
een bescheiden logo op voor- en achterkant. In totaal hebben 45 gidsen kleding 
gepast. Voor een paar vakantiegangers die niet aanwezig waren zijn enkele extra 
exemplaren besteld. De leverancier gaat de opgegeven aantallen en maten nu 
bestellen en borduren met ons logo. De verwachting is dat dit circa 2-3 weken 
duurt. De gidsen ontvangen een mailtje als de kleding klaarligt en afgehaald kan 
worden. 
 
Landelijke Raad, het IVN parlement 
In de Landelijke raad van 22 juni is uitvoerig gesproken over de samenvoeging 
van vereniging en stichting IVN. Als Veluwse afdelingen zijn wij daar voor. Het zoeken is nu naar een passende 
bestuurlijke vorm die recht doet aan het gewenste ondernemerschap van de beroepskrachten en ondersteuning van de 
afdelingen. Dat is een precair proces waar afdelingen veelal bang zijn zelfstandigheid in te moeten leveren. Wat niet 
terecht is omdat wij zelfstandige verenigingen zijn. Beroepskrachten vrezen voor teveel bemoeienis van de vrijwilligers. 
Speelt daarbij ook dat het proces niet naar ieders tevredenheid is ingericht. Jullie gaan er in 2019 vast nog meer over 
horen. 
Een ander heikel punt is het contributiebeleid. Wij, IVN Apeldoorn, volgen de adviescontributie die de Landelijke Raad 
voorstelt. Sommige afdelingen vragen minder, andere meer van hun leden. Het blijft een advies en het is fijn wanneer we 
daar als onderdeel van één landelijke vereniging een gezamenlijke weg in vinden. 
Leuk intermezzo was een bezoek aan de Cremertuin in Utrecht. Een buurtinitiatief dat veel in zich heeft, Tiny Forest, 
buurtmoestuintjes en een ontmoetingsplek. Dat midden in de stad op een 'rafelplek' langs het spoor. Maar wat een leuke 
sfeer en wat een mooie groene plek. 
Wil je de Landelijke Raad volgen? Dat kan via de OnsIVN groep Landelijke Raad. 
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Nieuws uit de afdeling 
Nieuwe leden 
Nieuwe leden IVN: Wilma van Tol, Gert Knijnenberg, Henk Koopman en Hans van Balen 
Nieuwe leden KNNV: Liesbeth Bos 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten. 
 
OnsIVN 
Wist je dat OnsIVN het intranet is van IVN en dat je daar volop informatie én mensen kunt vinden die je kunnen helpen bij 
je IVN-activiteiten? Je kunt diverse groepen volgen. IVN Apeldoorn heeft ook een aparte groep voor afdelingsinformatie. Zo 
heb je alle IVN informatie onder één account.  
Je kunt OnsIVN zo instellen dat je bijvoorbeeld 1x per week een overzicht ontvangt van de berichten. Dat scheelt veel mail 
en je kunt de berichten direct uitwisselen met andere IVN collega’s.  
Meld je aan via: www.ivn.nl/onsivn. 
 
IVN Jaarverslag 2018 
Met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes laten we jong en oud 
beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. In 2018 hadden we 
verschillende succesvolle campagnes voor jong en oud en groeide ons 
ledenaantal tot 24.555. Dat vinden wij zeker iets om trots op te zijn! In dit 
jaarverslag lees je hoe we afgelopen jaar gewerkt hebben om weer dichter bij ons 
doel te komen: de natuur in de harten van álle mensen in Nederland brengen. 
>> Bekijk het jaarverslag van IVN Landelijk 2018 
 
De Vier Jaargetijden  
Het zomernummer van het Ledenblad KNNV Apeldoorn is verschenen.  
>> Lees de laatste aflevering van De vier Jaargetijden.  
 
Nieuwe wandelroutes  
De IVN-werkgroep Routes heeft weer een paar nieuwe routes aan de lijst 
toegevoegd. In Hoenderloo is de Heldring wandeling gereed voor Broodhuis Pien 
in opdracht van Apeldoorn Marketing. En de al bestaande routes voor Stayokay in 
Apeldoorn zijn gereviseerd en opgenomen in de IVN Routes app. Ook is het 
Natuurpad in Park Berg en Bos in de IVN Routes app opgenomen. 
>> Bekijk de Routes van IVN-Apeldoorn 
 
Op avontuur langs de waterkant, Slootjesdag 16 juni 2019  
Vraag van de dag: “Waar willen jullie heen, naar Burgers Zoo of naar de 
Slootjesdag?” Antwoord van de kinderen: “Naar de Slootjesdag!” 
Onder begeleiding van IVN gidsen waren ruim 65 kinderen en (groot)ouders 
zondagmiddag 16 juni op zoek naar waterdiertjes in de vijver van Het Woldhuis. 
Na het uitbaggeren van de vijver begin dit jaar, was het extra spannend wat er in 
de schepnetten gevangen zou worden. En ja, net als voorgaande jaren was het 
veel: salamanders, kikkervisjes, libellenlarven, bootsmannetjes, staafwantsen, 
schrijvertjes en nog veel meer. 

Twee ecologen van Waterschap Vallei en Veluwe waren aanwezig met 
microscopen om de beestjes nog beter te kunnen bekijken. Mooi weer, een 
prachtige locatie, prima sfeer, een succes. 
 
"Als u niet naar het bos komt, komt het bos wel naar u".  
Vanwege de slechte weersverwachting kon de aangevraagde excursie naar het 
Beekbergerwoud voor de Christen Unie Apeldoorn niet op locatie plaatsvinden 
maar is uitgeweken naar binnen. Daar volgde alsnog een ontzettend leuke en 
boeiende presentatie van IVN over het Beekbergerwoud bij de ledenvergadering. 
(bron: Facebook Christen Unie Apeldoorn)  
 
500 soorten dag 
Op initiatief van IVN, KNNV, Vogelwerkgroep Oost-Veluwe en de gemeente 
Apeldoorn is er op 16 juni een ‘500 soorten dag’ gehouden bij begraafplaats 
Soerenseweg. Het doel van de dag was om zichtbaar te maken hoeveel soorten 
er leven op de begraafplaats en hoe waardevol deze plek is voor de ecologie en 
biodiversiteit.  
Er werden ruim 240 verschillende soorten gesignaleerd. De grote klapper was de 
categorie planten met 153 verschillende soorten, waaronder ook een paar heel 
bijzondere zoals het stijf havikskruid.  
Aan het eind van de dag werden de opbrengsten aan wethouder Mark Sandmann 
gepresenteerd. “Natuur, ecologie en biodiversiteit krijgen veel aandacht in 
Apeldoorn. Deze dag op begraafplaats Soerenseweg is daar een mooi voorbeeld 
van.” 
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Activiteitenagenda 
De activiteiten van IVN en KNNV staan open voor alle leden. Deelname aan werkgroep bijeenkomsten alleen na aanmelding/afstemming 
met de werkgroep-coördinator, vanwege het programma of het maximum aantal deelnemers.  
Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn en van KNNV Apeldoorn.  

 
3/7 IVN Fietstocht Klarenbeek 
9/7 IVN Zomeravondwandeling Coldenhove 
17/7 IVN Extra zomeravondwandeling door park Zuidbroek In samenwerking met Vrienden van Park Zuidbroek 
18/7 IVN Zomaar Grasduinen wandeling voor IVN natuurgidsen (aanmelden is niet nodig) 
22/7 KNNV Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Vierhouten 
23/7 IVN Zomeravondwandeling Coldenhove 
24/7 IVN Zomeravondwandeling Empese en Tondense heide 
27/7 KNNV Plantenwerkgroep: ½ dag excursie Leusveld 
10/8 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Needse Achterveld 
12/8 KNNV Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Orderbos (Asselsepad) 
 
18/7: Zomaar grasduinen  
IVN natuurgidsen kunnen op donderdagavond 18 juli Zomaar Grasduinen in Park 
Zuidbroek: het laatst ontworpen en gerealiseerde, bijzonder natuurrijke park in 
Apeldoorn. Een gebied waar nat en droog elkaar versterken. Het eco-bos loopt al 
weer uit. De ingezaaide weiden en stroken zijn aantrekkelijk voor vogels en 
insecten. Heeft de huiszwaluw dit jaar de huiszwaluwtil ontdekt? 
We starten om 19.30 uur aan de van Isendoornlaan bij de borden van de 
achteringang van de Stadsakkers en het begin van het Fitness Trail. IVN-borden 
leiden je vanaf de Terwoldseweg. Opgeven is dit keer niet nodig.  
(Cathrien Oskamp en Yvonne Zwikker) 
 
17/9: IVN Workshop communicatie  
Voor IVN’ers die zich bezighouden met PR & communicatie binnen een IVN-afdeling biedt IVN Gelderland een workshop 
communicatie. Maar ook andere IVN’ers die meer over dit onderwerp willen weten zijn welkom.  
>> Lees meer en schrijf in 
 

Wie doet er mee?? 
Oproep deelname project Groenplan 
In de ALV van 23 mei is het voorstel voor de rol van IVN in het Groenplan van Apeldoorn goedgekeurd. We gaan o.a. aan 
de slag met wijkgerichte activiteiten en het ontwikkelen van eco-spots. Denk bijvoorbeeld aan kale bedrijfsterreinen die wel 
een vleug groen kunnen gebruiken. Maar ook activiteiten in en voor de buurt passen prima in het 
plan. Denk aan een buurtexcursie, een ommetje, een presentatie voor de wijkraad. Laat je fantasie 
de vrije loop. Wil je een bijdrage leveren aan het groenplan, neem dan contact op met Ronald Duin.  
>> Lees meer over het groenplan 
 
IVN Promotiekraam 
We stonden de afgelopen maand bij het Bomenfestival in het Verzetsstrijderspark en op de 
Pinksterfair in Vaassen. Daar was het gezellig druk en veel interesse voor waterbeestjes en 
opgezette dieren. Ook nu en dan meedoen in de IVN promotiekraam? 
Neem contact op met Ronald Duin 
 
Gezocht: Webredacteur M/V 
We zoeken een redacteur die de (meestal aangeleverde) informatie over activiteiten wil invoeren in 
de website van IVN Apeldoorn en (eventueel) ook in andere websites (zoals natuurlijkapeldoorn.nl of 
UITinApeldoorn). De tijdsbesteding is beperkt tot hooguit enkele uren per maand. Ervaring met de 
websitetechniek of met programmering is niet nodig. Het gaat vooral om het invoeren en dat leer je 
snel. Het is wel fijn als je enige ervaring of tenminste affiniteit hebt met redactiewerk. Opgave via Hans Hogenbirk 
(webmaster@ivn-apeldoorn.nl). 
 

Ander nieuws en activiteiten 
Open huis bij imkers 
Op 13 en 14 juli vindt de tiende editie van de landelijke Open Imkerij-dag 2019 
plaats. Nederland telt ongeveer 10.000 imkers. Op 230 locaties in Nederland 
kunnen belangstellenden alles over de imkerij te weten komen. Ook laten zij zien 
hoe iedereen zijn omgeving bij-vriendelijk kan maken. Aan de gemeente Apeldoorn 
is de titel bij-vriendelijke gemeente toegekend, vanwege haar beleid. 
>> Lees meer en kijk welke imkers in onze regio hun deuren openen. 
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Natuurnieuws 
De 20 allermooiste natuurfoto's van Gelderland 
De twintig allermooiste natuurfoto’s van Gelderland zijn bekend. Uit deze shortlist 
kiest een vakjury de uiteindelijke winnaar. De bekendmaking daarvan is tijdens het 
Beleef BuitenGewoon-evenement op 6 juli . 
Bijna 7000 mensen bepaalden in de afgelopen weken welke foto’s tot de twintig 
mooiste van Gelderland behoren. Deze natuurfotowedstrijd is een initiatief van 
BuitenGewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Dit platform bestaat 
momenteel 20 jaar. Iedereen mocht foto’s insturen van natuur in Gelderland. 
(foto: Alex Bos, Echteld) 
>> Bekijk de foto’s 
 
Mijn berm bloeit  
Met de campagne Mijn berm bloeit vragen FLORON en De Vlinderstichting 
aandacht voor de achteruitgang van de bloemenpracht in onze bermen en de 
boerenlandvlinders die hiervan afhankelijk zijn. 
Kijk hier voor meer informatie.  
 
Apeldoorn scoort bovengemiddeld op klimaatbeleid  
Vergeleken met andere Gelderse gemeenten scoort Apeldoorn opvallend goed als het gaat om de uitvoering van lokaal 
klimaatbeleid. Dat blijkt uit het rapport Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden, dat dinsdag werd overhandigd 
tijdens het VNG Jaarcongres in Barneveld. Wethouder Mark Sandmann nam het rapport namens gemeente Apeldoorn in 
ontvangst. >> Lees meer. 
 
Maak van je tuin een natuurgebied 
Natuur ontdekken begint in je eigen tuin. De oppervlakte aan tuinen in Vlaanderen 
is immers veel groter dan de oppervlakte aan beschermd natuurgebied. Door de 
natuur in je tuin te helpen, kan je al een groot verschil maken. 
Meer tips op www.natuurpunt.be 
 
Stilte op komst 
Is het jou al opgevallen dat je vogels in de lente nog druk hoort kwetteren in de tuin, 
maar dat je er in de zomer nog maar weinig hoort? Rond deze tijd van het jaar kan 
je dit in bossen en tuinen prima waarnemen, let er zelf maar eens op. Wanneer de 
langste dag van het jaar (21 juni) voorbij is, wordt het heel wat stiller in de tuin. 
Dat vogels in de zomer zo stil zijn komt niet door het warme zomerweer, maar 
doordat ze weinig aanleiding tot en weinig tijd voor zingen hebben. Zo hebben tal 
van vogels het te druk met het aanvullen van hun energiereserves voor de 
maanden die komen gaan. >> Lees verder 
 
Landschap in Nederland 
Cultuurlandschap is een breed begrip; het gaat niet alleen om de landelijke 
gebieden maar ook om de ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw en 
infrastructuur. Er zijn verschillende vakgebieden die zich met het cultuurlandschap 
bezighouden en er zijn diverse thema’s die het cultuurlandschap hebben beïnvloed. 
Groen erfgoed is er daar één van. Denk aan groenaanleg zoals parken, 
begraafplaatsen, buitenplaatsen en tuinen. 
Heel veel over landschap in Nederland lees je op www.landschapinnederland.nl 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
IVN nieuwe partner van ASN bank voor meer natuur in de buurt  
IVN Natuureducatie en ASN Bank gaan samenwerken. Via het project Natuur in de buurt werkt ASN mee aan bijvoorbeeld 
Tiny Forests, veranderen van tegels in groen en bevorderen van natuurinclusief bouwen. Samen met bewoners en 
gemeenten zorgen we voor een groene, gezonde en sociale buurt. 
 
 

Colofon, Contactadressen en afdelingsbladen 

 

Contactpersonen: IVN contacten KNNV contacten 

 

Afdelingsbladen: IVN Apeldoorn: 
Groenvoer 

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

IVN webwinkel: Kortingscode IVN-LID-1202 voor 10% korting in de IVN webwinkel 
  

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