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

Klikken op de blauw/onderstreepte link leidt je direct naar meer informatie.

Natuurmoment
Wat is dit dan toch?
Deze foto ontving ik begin februari, net voor de vorstperiode. De fotograaf had dit
geval van zeker zeven centimeter op een Robinia – in de volksmond Acacia –
ontdekt. Deze markante paddenstoel luistert naar de naam Judasoor. Hij voelt
rubberachtig aan, omschreef de ontdekker. Dat klopt. Een Judasoor leeft als parasiet
op loofbomen, vooral op vlier en es, maar dus ook op Robinia. Bij vochtig weer
groeien ze lang door. Als het vriest verschrompelt het oor en vormt dan een harde
rimpelige korst. Bij dooi groeien ze gewoon weer verder. (Yvonne Zwikker)

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van IVN-Apeldoorn
Vrienden: Frans van der Kolff, Trudy Krook. Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.
Laatste nieuws: Nieuwe voorzitter gezocht
Mijn eerste bestuurstermijn is per mei 2016 voltooid. Ik heb besloten mij bij de Ledenvergadering niet meer
herkiesbaar te stellen en terug te treden als voorzitter van de afdeling. Het was de bedoeling dat ik mijn werk in de
afgelopen jaren rustig zou afbouwen en daarbij voldoende tijd over te houden voor b.v. IVN. Dat is er helaas niet van
gekomen. En na deze drukke hectische laatste jaren wil ik na mijn pensionering deze zomer een "sabbatical-jaar"
nemen om onder andere een reis te maken en andere dingen gaan doen om weer even bij te komen.
Wie volgt mij op? Neem contact op met voorzitter@ivn-apeldoorn.nl of secretaris@ivn-apeldoorn.nl.
(Ton van Lambalgen)
Werkgroep schoolgidsen heet nu werkgroep Scharrelkids
Omdat de werkgroep haar activiteiten gaat uitbreiden en ook buitenschoolse
activiteiten gaat aanbieden, is de naam van de werkgroep aangepast aan de
landelijke naamgeving. De werkgroep Schoolgidsen heet nu werkgroep
Scharrelkids. Je kunt de coördinatoren (Marieke Sprey en Riet te Woerd) bereiken
via mailadres: scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl.
Op dinsdagavond 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur is er een informatie bijeenkomst
voor nieuwe schoolgidsen in het IVN lokaal.
Opgave en meer informatie via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl of kijk op de website
Visitekaartjes IVN-Apeldoorn
Soms is het handig..... een visitekaartje geven aan relaties. Er zijn nu standaard
kaartjes beschikbaar met de algemene gegevens van IVN Apeldoorn.
Er staat een doosje met kaartjes in het IVN lokaal. Voor algemeen gebruik.
IVN en KNNV tekenen samenwerkingsovereenkomst
De KNNV (Koninklijke Nederlands Natuurhistorische Vereniging) en IVN (Instituut
voor natuureducatie en duurzaamheid) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide organisaties zetten
zich in voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Door nauwer samen te werken versterken de
educatie van IVN en de grote natuurkennis van de KNNV elkaar. >> Lees meer op ivn.nl
Besneeuwd Voorster kerkenpad
De foto bij de vooraankondiging van de winterwandeling over het Voorster
kerkenpad werd waarheid: kerk in de sneeuw! Acht dappere deelnemers gingen
onder zeer winterse omstandigheden met een doorgewinterde natuurgids op pad.
De kauwtjes waarover een Valentijnsverhaal ging hielden het in de kou voor gezien.
De sneeuwklokjes pasten in de steeds witter wordende wereld. Een bijzondere
wandeling beaamden alle deelnemers na afloop met warme thee of koffie.
>> Bekijk de foto's en lees de verhalen rond Valentijnsdag en vogels

Ook (mee)doen?
10 april: de Groene Giro?
We zoeken nog enkele IVN'ers die willen meewerken via bijvoorbeeld het IVN promotieteam, of hand- en
spandiensten bij start of eindpunt. Aanmelden via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl. Daarna volgt meer informatie.
22/3: Vleermuizenmonitoring
In 2015 is een project gestart over waarnemen en monitoren van planten- en diersoorten in Apeldoorn. Er is toen
gestart met het monitoren van vleermuizen. Nu - precies een jaar verder - is er opnieuw een bijeenkomst over:
 Wat heeft het afgelopen jaar opgebracht aan gegevens, soorten, bijzonderheden.
 Met welke projecten, soorten, initiatieven willen we komend jaar aan de slag
De avond is op dinsdagavond 22 maart a.s. vanaf 19.30 uur.
>> Lees meer en geef je op

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

12/3: Landschapsonderhoud
15/3: Informatie avond voor school/jeugdgidsen
16/3: Boomfeestdag
16/3: Start cursus Tuinvogels (je kunt je nog opgeven)
17/3: Op reis door de 12 provincies van Nederland (opsteker voor leden)
20/3: Excursie: Voorjaar in heuvelachtig Bruggelen
31/3: Excursie Park Berg en Bos - Voorjaarsbeleving en een vleugje cultuur
31/3: IVN Voorjaarslezing Oudgebruijck op de Emsterenk. (opgave gewenst)
6/4: Start Groencursus voorjaar (je kunt je nu al opgeven)
10/4: Fietsroute: Geen roze, maar een Groene Giro
10/4: Excursie Emster enk
13/4: Start cursus Weidevogels (je kunt je nu al opgeven)
Natuurcursussen
Ook in 2016 is er weer een groot aanbod van natuurcursussen. Allemaal met het
kenmerk: een deel theorie binnen en excursies buiten om het geleerde in de
praktijk te zien en te beleven. Je kunt je nu al inschrijven.
>> Lees verder voor meer informatie en opgave
16/3 Boomfeestdag
In heel Nederland planten kinderen die dag bomen en traditiegetrouw is Apeldoorn
ook weer van de partij. Leerlingen van de Vrije school De Vijfster en de openbare
basisschool Spitsbergen gaan onder begeleiding van Helicon leerlingen, bomen en
struiken planten langs de Rode Beek in de wijk Orden.
IVN werkgroep Scharrelkids coördineert de contacten met de basisscholen. Wie wil
komen kijken, is van harte welkom! >> Lees meer
31/3: IVN Voorjaarslezing Oudgebruijck op de Emsterenk
Op 31 maart verzorgt Sterre Brummel de IVN-voorjaarslezing met als thema
Oudgebruijck op de Emsterenk.
De Emsterenk is een van de oudste en grootste enken op de Veluwe. Aan de orde
komen bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van het landschap, het beheer van
de landbouwgronden, heidevelden en waterwegen en het boerrecht in de periode
1722 tot 1886.
Graag aanmelden via lezingen@ivn-apeldoorn.nl of telefoon 055-5427357.
>> Meer informatie
10/4: Geen Roze, maar een Groene Giro
Exact 26 dagen voor de start van de echte Giro d`Italia organiseert het
samenwerkingsverband Natuurlijk Apeldoorn een educatieve fietstoertocht door en
rond Apeldoorn. De deelnemers maken kennis met wat er zoal op het gebied van
groen in Apeldoorn te doen en te beleven is. De start is tussen 10.00 en 12.00 uur
bij het Woldhuis, de route loopt via Matenpark, Beekbergerwoud, Lieren, de
Koppelsprengen, Willemsbos en het Orderbos naar het eindpunt bij Helicon
Opleidingen MBO Apeldoorn aan de Loolaan. Daar is een informatiemarkt met een
hapje en een drankje. Onderweg zijn er op een drietal plaatsen presentaties en
activiteiten van de deelnemende organisaties. Hiermee is het een leuke fietstocht voor jong en oud, met een educatief
groen tintje! Aanmelden kan via mailto:groenegiro@natuurlijkapeldoorn.nl, maar dit is niet verplicht. >> Lees meer
16/4 Landelijke IVN Ledendag (inschrijven tot 15 maart)
Kom je ook naar de IVN Ledendag op 16 april in Leiden? Er is plek voor ongeveer 800 deelnemers. Kosten voor leden
zijn €12,50 en voor introducé’s €15 (incl. lunchpakket). Het thema is 'Natuur dichtbij'.Op het programma.:

 rondleidingen/workshops in Naturalis en de Hortus Botanicus
 een verrassend programma van stadswandelingen langs groene spots met IVN Leiden
 een rondvaart door de Leidse grachten en
 een drietal boeiende workshops met deelname van externe deskundigen
Er is ook een mooi apart programma voor kinderen van 6 t/m 11 jaar en voor jongeren boven de 12+, dus neem ze
gerust mee! >> Lees meer
28/5: IVN uitstapje op zaterdag 28 mei naar Rivierenland (voor leden IVN Apeldoorn)
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan naar de Gelderse Poort.
We reizen met auto's en beginnen op de 80 meter hoge Elterberg met koffie/thee en
de geschiedenis van het landschap daar. Voor de middag dalen we af naar de
Rijnstrangen en picknicken met een prachtig uitzicht op dit bijzondere natuurgebied.
Daarna zal een deskundige gids met ons een wandeling maken door het gebied
waar ooit de Rijn verzandde en dat nu het Rijnstrangen gebied heet. Al sinds de
jaren 90 is men hier bezig met natuurontwikkeling.
In de volgende nieuwsbrief meer informatie over deze dag en ook de vraag om je
op te geven. (Organisatoren: Willy Lammers & Cathrien Oskamp)
Alvast voor in de agenda: 7/7: Zomeravondwandeling voor KNNV en IVN leden
IVN en KNNV streven landelijk meer samenwerking na. Om de leden in Apeldoorn e.o. gelegenheid te geven elkaar
beter te leren kennen en mee te denken over mogelijke samenwerkingspunten is er op 7 juli een “aangeklede “
zomeravondwandeling. We genieten samen van de natuur, wisselen onderling ideeën uit en eten en drinken samen.
Het programma begint omstreeks 17.30 uur met soep en broodjes. Alle leden worden van harte uitgenodigd mee te
doen. Reserveer de datum dus nu al in je agenda. >> Lees meer en geef je op

Opstekers (deskundigheidsbevordering/na- & bijscholing)
Aanrader: Groencursus voorjaar
Al ruim 25 jaar, uiteraard steeds geactualiseerd, bestaat onze Groencursus, met als
motto: leer de natuur in je eigen leefomgeving (nog) beter kennen! Onze ‘stad in het
groen’ toont zich op haar voorjaars-best in de 5 thematische presentaties en
bijbehorende excursies. Een must voor alle nieuwe (maar ook nog niet ingewijde
trouwe) IVN leden en vrienden. Lees meer en opgave
17/3: Opsteker: Op reis door de 12 provincies van Nederland
Een geheel verzorgde treinreis door het Nederlandse landschap aan. We stappen uit
in elke provincie en maken daar een uitstapje. Met het oog op wat opvalt in een
landschap en met de voeten in het water,de klei, het zand, het veen, de kalk. Het
kostte 2000 jaar mensenwerk om van de Nederlandse delta een bewoonbaar land te
maken. Een land ontworsteld aan het water. En dan verbaas je je telkens weer over
wat je ziet.
Deze avond steek je heel wat op over de boeiende wisselwerking tussen de bodem
en de mensen die moesten leven op en van die bodem. Welkom op halte De Vijfster.
Stap in en reis (gratis) mee! Aankomst- en vertrektijd: 19.30 - 22.00 uur
Informatie en aanmelden (niet verplicht wel gewenst) bij Arrienne Bosch.

Nieuws en activiteiten van andere organisaties
Stemmen op Weteringse broek
Tot en met 10 april kun je je stem uitbrengen op een Gelders gebied, dat men een gebied ‘met passie’ vindt. Wie vindt
dat de Weteringse Broek die titel verdient kan stemmen via maakgelderlandmooier.gelderland.nl. Ze zijn
gekandideerd door gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties op het terrein van natuur,
landschap, landbouw en architectuur. De inzendingen dingen mee naar een publieksprijs en een vakprijs van de
Gelderse prijs voor kwaliteit 2016. Bij de Weteringse Broek creëert men in dit recreatieve uitloopgebied van de
gemeente Apeldoorn en omliggende dorpen een goede verbinding tussen stad en land. Het laatste project in het
Drostedal zorgt voor een ecologische verbinding met park Zuidbroek.
Het verborgen verleden van het Engelanderholt
30 enthousiaste vrijwilligers - waaronder een aantal IVN'ers- ontrafelden het
verborgen verleden van het Engelanderholt. Via veldinventarisaties,
archiefonderzoek en literatuurstudie zijn uiteenlopende aspecten van de
geschiedenis van dit gebied in kaart gebracht.
Het onderzoek is uitgevoerd om enerzijds cultuurhistorische informatie te
verzamelen voor de beheerders van dit gebied. Anderzijds diende het onderzoek
om ervaring op te doen met de inzet van vrijwilligers bij het in kaart brengen van
cultuurhistorie in bos- en natuurgebieden.
14 april 2016 wordt het eindrapport van dit project, waar ook een aantal IVN'ers aan deelnamen, gepresenteerd.
Aansluitend aan de rapportpresentatie is er een excursie onder leiding van de onderzoekers. Hierbij worden onder
meer het verborgen Arboretum van Bruggelen en het Herenhul bezocht.
Aanmelden via marlide.rooding@probos.nl. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers.

Duurzame adviezen uit de Apeldoornse samenleving
'Geef zelf het goede voorbeeld, verstrek heldere informatie en faciliteer'! Die adviezen kreeg wethouder Mark
Sandmann met het eindrapport energieneutraliteit. In het rapport staan duurzaamheidsadviezen uit de Apeldoornse
samenleving. De meningen zijn gepeild aan de hand van 700 interviews en twee publieksconferenties. Een
zogenoemd transitieteam bestaande uit zes inwoners begeleidde dit intensieve proces. Het rapport vormt de basis
voor het Uitvoeringsplan Apeldoorn Energieneutraal. >> Lees verder
400 nieuwe bomen voor Zuiderpark
Wethouder Detlev Cziesso heeft samen met studenten en de directeur van Helicon Apeldoorn één van de 400 nieuwe
bomen in het Zuiderpark geplant. ‘We denken én doen als gemeente steeds meer samen met inwoners en betrokken
organisaties. Dat maakt dat ideeën breder worden gedragen en schept nieuwe kansen. Zoals hier voor studenten die
de komende jaren prachtig levend lesmateriaal hebben’, aldus de wethouder. Het bomenpark biedt een fijne groene
leefomgeving en dient als studiemateriaal voor de Helicon-studenten.
Nieuwsbrief IVN Gelderland van februari.
met oa: Vooraankondiging IVN Inspiratiedag Grijs, Groen en Gelukkig

Natuur nieuws
Slimme vogel blijkt perfect voorbeeld voor evolutie van leren
De koolmees kennen we allemaal. Maar nu hebben onderzoekers ook zijn complete
genetische code ontrafeld. Daarmee willen ze achterhalen hoe dieren zich aan
kunnen passen aan een veranderende planeet. Epigenetica, wat je op je genen erft
in plaats van in, lijkt een opvallende rol te spelen in de evolutie van leren en
het geheugen. En niet alleen bij vogels.
>> Lees meer op nature today
Sluipvliegen aan het werk
De eikenprocessierups heeft zich in 25 jaar tijd vanuit het zuiden over heel
Nederland verspreid. Ook de dennenprocessierups rukt op naar het noorden en
heeft inmiddels de grens tussen Frankrijk en België bereikt. Een natuurlijke vijand
van de dennenprocessierups is de sluipvlieg. Silvia Hellingman legde op film vast
hoe verschillende soorten sluipvliegen hun eitjes op de rupsen leggen. >> Lees
meer en bekijk het filmpje
Webcams Vogelbescherming
De webcams van Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland staan weer
aan. Via de camera’s in de verschillende nesten kan iedereen het broedseizoen live
volgen. Alle beelden zijn rechtstreeks op www.beleefdelente.nl te zien.
Lieveheersbeestjes op kaart
Ook in 2016 worden zo veel mogelijk waarnemingen van lieveheersbeestjes in
Nederland verzameld met als doel de publicatie van een verspreidingsatlas in 2017.
Iedereen kan hier aan meewerken. Ga op zoek naar lieveheersbeestjes in de tuin of
in de natuur, neem een foto en deel deze vondsten met anderen via de portalen van
waarneming.nl of telmee.nl.
>> Lees meer informatie over het project.
Nieuwe diersporengids
Met deze diersporengids (€16,99) geschreven door Martin Lausser kun je je
spoorzoekersvaardigheden trainen en met het hele gezin een spannende zoektocht naar sporen
in de natuur maken. Diersporen vertellen over een mysterieuze wereld, want het meeste speelt
zich buiten ons gezichtsveld af. Met de hulp van voetsporen, burchten, nesten, braakballen, veren
of eetsporen laten deze geheimen zich onthullen.

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.

