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Nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN afdeling Apeldoorn
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag voor 24 juni opsturen

Natuurmoment
Roze lint
Het Giro-spektakel ligt achter ons, maar het roze lint langs een aantal Gelderse
snelwegen en opritten in onze directe omgeving houdt stand. Duizenden
bloemhoofdjes van het Engels gras steken schitterend af tegen het grijze asfalt. De
bloei begeleidt het verkeer van half mei tot de herfst. Een kosteloos aandenken, jaar
na jaar. Dankzij het strooien van zout op snelwegen, om onze veiligheid te
garanderen, genieten wij van dit roze accent. Engels gras is een plant uit de
strandkruitfamilie en staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam
en sterk afgenomen.
(Yvonne Zwikker)

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van IVN-Apeldoorn
Leden: Jaap Grootenhuis
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.
Uit de ledenvergadering
 Laatste nieuws KNNV - IVN samenwerking. De landelijke organisatie laat voorlopig veel over aan plaatselijk initiatief
tot samenwerking. IVN Apeldoorn heeft regelmatig overleg en werkt samen bij lezingen en cursussen. Een denktank
van 3 leden per organisatie onderzoekt verder gaande samenwerking.
 De ledenvergadering keurt de resultatenrekening, balans en het financieel jaarverslag 2015 goed.
 Bestuursverkiezing
Ton van Lambalgen, Ria Brouwers en Alex Eeninkwinkel stellen zich niet meer beschikbaar voor het bestuur. De
ledenvergadering bedankt hen voor hun inzet voor en bijdragen aan IVN Apeldoorn.
Op voorstel van de voorzitter worden Janneke Brouwer, Karin Karlietis, Jan vd Velden en Anne de Vries als lid
respectievelijk penningmeester bij acclamatie benoemd.
Het opvullen van de vacante positie voorzitter blijft urgent.
 Het jaarverslag 2015 en het meerjarenplan 2016-2020 worden vastgesteld
 De lezing "grote grazers als Natuurontwikkelaars en Landschapshervormers" door Leo Linnartz was boeiend en
interessant.

Activiteitenagenda IVN/KNNV
Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn op de website.

12/6: Slootjesdagen in Apeldoorn
22/6: Zomeravondfietstocht - Het Wenumsche- en Wieselsche veld
26/6: Natuurwandeling - de drie gezichten van Tongeren
6/7: Zomeravondfietstocht - Hoog Someren
28/5 – 5/6: Week van de Begraafplaats.
Het thema dit jaar is ‘Verborgen tuinen’. IVN Apeldoorn verzorgt op 1 en 2 juni rondleidingen over de ecologisch
beheerde begraafplaatsen Soerenseweg en Beekbergen. Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten gepland op deze
en andere begraafplaatsen. Voor meer informatie zie www.weekvandebegraafplaats.nl
11/6: KNNV Excursie naar Fort Rhijnauwen (ook voor leden IVN Apeldoorn)
Fort Rhijnauwen, een machtig vestingwerk in bijzonder goede staat, ligt verscholen in
een open groene ruimte tussen Zeist, De Bilt, Utrecht en Bunnik. Behalve de vesting
heeft het fort ook een waardevol natuurgebied.
’s Ochtends maken we een rondwandeling op het fort onder leiding van een gids.
's Middags is er gelegenheid om het landgoed Amelisweerd te bezoeken.
Vertrek: 8.30 uur, parkeerplaats bij de Politie Team Zuid, Europaweg 79.
Opgeven bij Ineke Klaver, tel 055-5412107, e-mail ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl

12/6: Word Slootjesexpert!
Ook in het water leven beestjes: bootsmannetjes, watervlooien, schrijvertjes. Hoe zien
ze er eigenlijk uit? Wat eten ze? Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen zondag 12 juni
a.s. meedoen aan Apeldoornse Slootjesdag van 14.00 uur tot 17.00 uur bij Het
Woldhuis, Woldhuis 11, Apeldoorn. Kosten: € 2, - voor kinderen die deelnemen,
ouders: gratis!
In de vijver van Het Woldhuis leven heel veel kleine en grotere waterdieren die kinderen die dag kunnen bekijken en
onderzoeken. Aan de slag met microscoop, schepnetten, loepjes en zoekkaarten.
Kinderen die willen deelnemen: bij voorkeur/ niet verplicht, opgeven bij Marieke Sprey: scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
IVN’ers die willen helpen die middag, graag! Ook opgeven bij Marieke Sprey. Wil je komen kijken, ook van harte
welkom!
De Atlas van Apeldoorn: Ontdek Wenum Wiesel
Wenum Wiesel, het tweelingdorp in het noorden van Apeldoorn wordt in deze editie
van Atlas van Apeldoorn op verschillende manieren onder de aandacht gebracht.
Ook IVN-Apeldoorn werkt mee aan dit project.
Op 5 juni is er een Molenmarkt. Op 22/6 de Zomeravondfietstocht
In het kader van dit project biedt IVN een aantal wandel/fietsroutes aan en een aantal
excursies met gids. Ook is een nieuwe IVN wandelroute Wieselsche Bos gemaakt. >>
Meer informatie over de Atlas van Apeldoorn en de IVN activiteiten

Ander nieuws en activiteiten
Ommetje Orden vernieuwd
De omgeving van winkelcentrum Orden heeft recent een grote opknapbeurt gehad. Zo is de Orderbeek weer in ere
hersteld. Bekijk en download de ommetjes.
Apeldoorn te voet
Apeldoorn te Voet is 28 mei officieel geopend! 10 nieuwe wandelroutes verbinden de
stations van Apeldoorn met het buitengebied. Zo maak je al wandelend kennis met de
binnenstad en de natuurgebieden rond Apeldoorn. IVN-Apeldoorn is betrokken
geweest bij dit project en was aanwezig met de promotiekraam. De speciaal voor dit
evenement gemaakte wandeling naar de Wenumse Watermolen en de Wenumhoeve.
ging grif over de toonbank. Deze is uiteraard ook na de wandelmarkt nog te lopen. Je
kunt hem gratis downloaden.
>> Meer informatie
Paraplu's worden parasols
Het IVN uitje 2016 naar Hoog Elten en het Rijnstrangen gebied is met 25 IVN
leden/vrienden geslaagd. Met 2 gidsen van IVN Zevenaar wandelden we door een
prachtig natuurontwikkelingsgebied. De zon brandde, paraplu's werden ingezet als
parasol.
We kropen onder draden door en zagen hoe een verkleid gebied een bloemenzee was
geworden en waar oeverzwaluwen een plekje hadden gevonden en waar men nog
wachtte op de Grote karekiet. Een koninginnenpage zwaaide ons uit. >> Bekijk foto's
Pinksterwandeling
De Pinksterwandeling was dit jaar bij Loenen. Thea Gottmer werd door TV Apeldoorn
geïnterviewd. >> Beluister het interview.
Andere nieuwsbrieven
IVN Stuifmail mei/juni

Zet je in voor IVN
Op zoek naar een leuke en zinvolle tijdsbesteding? Doe actief mee met de activiteiten van IVN Apeldoorn.
IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers.
Suggesties vind je op de website (zie Over IVN/ vacatures).
Groenvoer bezorger (M/V) gevraagd
Bezorgster Herma Millenaar van wijk 1 kan wegens gezondheidsproblemen geen Groenvoer bezorgen. We zoeken dus
een nieuwe bezorger voor Wijk 1 (omgeving Gardenierslaan, Staringlaan, Zwarte Kijkerweg): ongeveer 19 adressen
Graag aanmelden bij Lenie Omtzigt
Gidsen en organisatoren voor de excursies
Ook voor de komende maanden staan weer aantrekkelijke excursies op het programma. Gidsen kunnen zich
inschrijven om deze te begeleiden. Heb je het schema niet ontvangen dan sta je waarschijnlijk niet (meer) op de
gidsenlijst. Wil je wel gidsen, meld je dan even bij Janneke Brouwer
Een excursie wordt altijd voorbereid door één of twee organisatoren. Lijkt het je leuk om ook zo'n excursie vorm te
geven? Meld je dan aan bij de coördinator publieksexcursies: Janneke Brouwer

Opstekers..........Ter lering en inspiratie
Opsteker EHBO
Het zal je maar gebeuren dat tijdens jouw activiteit iemand zich verwond of onwel wordt. Wat moet je doen? Het
gebeurt misschien niet vaak maar het is wel van belang dat je als gids of begeleider van de activiteit op dat moment de
juiste actie onderneemt. Enige kennis van EHBO is op dat moment wenselijk en misschien zelfs noodzakelijk.
Vandaar dat we alle actieve IVN-leden die met enige regelmaat met groepen werken graag een korte training
EHBO willen aanbieden. We willen het niet verplichten maar we bevelen het wel aan om de training te volgen.
De eerste training die we organiseren is komende zaterdag 2 juli (onder voorbehoud). Geef je op voor 13 juni bij
Janneke Brouwer. Als je 2 juli niet kunt maar wel belangstelling hebt hoor ik dat ook graag! >>Meer informatie
Cursus kennis van paddenstoelen voor beginners
Ben je geïnteresseerd in paddenstoelen en wil je weten hoe ze heten en waar ze te vinden zijn?
Aan het begin van het paddenstoelenseizoen organiseert KNNV Epe-Heerde een cursus voor (toekomstige)
paddenstoelenliefhebbers. Doel is inzicht te krijgen hoe je verschillende groepen en soorten paddenstoelen kan
herkennen en kennis te verkrijgen over paddenstoelen en hun wonderlijke aanpassingen in de natuur. Hiermee willen
we de kennis over paddenstoelen verbreden en hopen we ook nieuwe leden bij de werkgroep Paddenstoelen bij de
KNNV te verwelkomen. De cursus is laagdrempelig zodat iedereen kan deelnemen.
Meer informatie en opgave op www.knnv.nl/epe-heerde of bij secretaris@epe-heerde.knnv.nl

Ander nieuws
Feest in het Matenpark
Het Matenpark is de afgelopen periode gerenoveerd. Op zaterdag 4 juni is de feestelijke opening van het vernieuwde
Matenpark. Om 14.00 uur verricht wethouder Detlev Cziesso de officiële opening, nabij de skatebaan en de vijver. Na
de officiële opening zijn er tot 17.00 uur verschillende feestelijke activiteiten in het hele park. IVN-Apeldoorn verzorgt
een aantal excursies.
Webpagina over dierenwelzijn
De gemeente Apeldoorn heeft de webpagina www.apeldoorn.nl/dieren gelanceerd. Op deze pagina staat praktische
informatie over dieren en dierenwelzijn in Apeldoorn. De webpagina is een initiatief van de gemeenteraad van
Apeldoorn. In maart 2016 heeft de gemeenteraad de initiatiefnota Dierenwelzijn Apeldoorn vastgesteld met daarin
negen voorstellen om het dierenwelzijn te vergroten. Eén daarvan is het verbeteren van voorlichting over dit thema; de
webpagina maakt hier onderdeel van uit.
Filmtip : Tomorrow in filmtheater Gigant
Op zoek naar oplossingen voor de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, de
temperatuurstijging en de als maar groeiende bevolking reizen Mélanie Laurent en
Cyril Dion met hun team naar tien verschillenden landen. Ze ontmoeten daar pioniers
die landbouw, energie, economie, democratie en educatie opnieuw proberen uit te
vinden om de wereld leefbaarder te maken. De film laat zien hoe kleine initiatieven
grote gevolgen kunnen hebben voor de wereld van morgen. De film van 118 minuten
is met behulp van crowdfunding gerealiseerd en is zeer succesvol uitgebracht in
België en Frankrijk. Voor tijden, prijzen en reserveren, zie: www.gigant.nl

Natuur nieuws
Een Groene Glimlach
‘Buurman, wat heeft u gedaan?’ Ze was meer verwonderd dan boos. ‘Kom eens mee’.
En zo liep onze vriend achter haar aan en zag de blauwe auto van zijn buurvrouw met
een waas van roestbruine vlekken op de lak, de spatborden en de ramen. Als
kunstobject was het wel bijzonder, maar dat was de bedoeling niet.
>> Lees verder
Vlinderstand 2016
Het klimaat in Nederland warmt op. We zien het terug in de opmars van zuidelijke
vlindersoorten zoals het staartblauwtje en het tijgerblauwtje, die in 2015 op diverse
plekken zijn gezien. Je zou misschien verwachten dat alle vlindersoorten die van
warmte houden profiteren van klimaatopwarming. Het tegengestelde blijkt echter waar:
veel warmteminnende vlindersoorten nemen sterk in aantal af. Daar is een verklaring
voor. Het zijn namelijk de vlinders die als eitje of rups de winter doorbrengen die van
warmte houden. Ze hebben in het voorjaar de warmte nodig om zich snel tot vlinder te
kunnen ontwikkelen. Maar op de plekjes waar de rupsen van deze vlinders leven, het
microklimaat, koelt het juist af. Een van de oorzaken hiervan is een langer
groeiseizoen van planten als gevolg van warme najaren en zachte winters. Dit leidt tot
een hogere, meer gesloten vegetatie waar koelere omstandigheden heersen Ook een
overschot aan meststoffen in de bodem draagt bij aan de afkoeling. Er zijn voor de
warmteminnende vlinders steeds minder plekjes te vinden die warm genoeg zijn om
de hele levenscyclus te voltooien. In het warmer wordende Nederland is het
paradoxaal genoeg voor vlinders die van warmte houden steeds meer armoe troef.
Lees het rapport van de vlinderstichting.

Wijngaardslak is wakker, gluren kan weer.
Het was een zachte winter, maar het voorjaar was koud. Veel Wijngaardslakken
sliepen nog wat langer uit in hun schuilplaatsen onder de grond. Inmiddels is de
voortplantingstijd weer begonnen en staat voor deze grootste Nederlandse
huisjesslak het zoeken naar partners centraal. (bron: Nature Today)
>> Lees meer
Bospest blijkt zegen voor inheems insectenleven
De Amerikaanse vogelkers, een invasieve boomsoort die het milieu veel schade berokkent, wordt steeds dieper
opgenomen in het Nederlandse ecosysteem. Onderzoekers van Naturalis publiceren deze week in PeerJ dat veel
inheemse insecten de afgelopen eeuw deze exoot als voedselplant zijn gaan gebruiken. Mogelijk houden de insecten
de verspreiding van de boom in de toekomst op natuurlijke wijze in toom. (bron: Nature Today)
>> Lees meer
Berken van Veluwse heide naar Burgers' Zoo
Staatsbosbeheer levert de komende maanden berken uit het heidebeheer op de Veluwe aan de Koninklijke Burgers'
Zoo in Arnhem. De bomen zijn voedsel voor verschillende dieren in het dierenpark. Om de heide te beheren is het nodig
om jonge berken weg te halen. Elke vrijdagochtend zagen daarom de vrijwilligers van de Heidegroep van
Staatsbosbeheer berken op de heideterreinen in de omgeving van Hoenderloo. En wekelijks gaat er een container met
berken naar de dieren als smakelijk hapje. Een mooie samenwerking. (Bron: Natuurlijk Apeldoorn)
>> Lees meer

Colofon
Deze nieuwsbrief is voor leden en vrienden van IVN Apeldoorn en verschijnt in de eerste week van de maand.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? mail naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl
Lees je de nieuwsbrief toevallig en wil je hem blijven ontvangen: word dan lid of vriend van IVN-Apeldoorn.
Je kunt IVN Apeldoorn ook op Facebook en/of Twitter volgen.

